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2.000 AMERIKOS LĖKTUVU PUOLĖ VOKIETIJA
Japonai traukiasi atgal i Rabaulą

New Britain saloj prarado 10,000 karių
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, hal. 
11. — Sąjungininkai kariai 
dabar valdo didesnę dalį 
New Britain salos, ir apie 
40,000 japonų matomai ruo
šiasi žūtbūtinei kovai tik 60 
mylių nuo Rabaulo, didžio
sios bazės šiauriniam salos 
gale. štabo narys spėjo, 
kad nuo pirmo amerikiečių 
išlipimo prie Arawe gruo
džio 15 d. japonai prarado 
10,000 savo karių.

Japonai nebegali iš kitur 
gauti reikalingų reikmenų 
ir yra nuolat sąjungininkų 
lėktuvų ir kariuomenių spau 
džiami.

Gen. MacArthur komuni
katas sakė priešas traukia
si iš centrinės Naujos Bri
tanijos į Gazelle pusiausa- 
lį, kur jis ruošia pozicijas 
apsaugojimui Rabaulo. Anot

užėmimo praeitą mėnesį, 
yra vis daugiau įrodymų, 
kad japonai traukiasi į šiaur 
ryčius Gazelle pusiausalio 
link.

Šiandien pranešta, kad 
amerikiečių p a trolės nuo 
kovo mėnesio vidurio ran
dasi Gasmatoje, be jokio 
japonų pasipriešinimo. Pat- 
rolės taipgi įsibriovė 4 Cape 
Hoskins, kurįi japonai jau 
apleido.

Sąjungininkų bomber i a i 
tęsia savo atakas1 ant Ra- 
haul. Vėliausioj atakoj nu
mesta 80 tonų bombų ant 
Lakūnai aerodromo apylin
kės, kur sukelta dideli gais
rai ir sunaikinta trys prie
šo kanuolių pozicijos.

Amerikiečiai lakūnai, iš
nešdami vieną savo kasdie
ninių atakų ant šiaurinės 
Naujos Gvinėjos, nuskandi-

komunikato, japonai apleido no japonų pakraščių laivą
savo įrengimus Cape Hos
kins ir Gasmata apylinkėse.

Nuo Talasea aerodromo

ir septynis kareivinius lai
vus prie Wewak, kur jie 
numetė 128 tonus bombų.

SULAIKO JAPONŲ į ĮSKĖLĖ REZERVUS 
ŽYGIAVIMĄ INDIJOJE ANZIO FRONTE
NEW DELHI, bal. 11.—

Japonų daliniai Indijoje 
buvo sąjungininkų opozici
jos sustabdyti prieš Kohi- 
ma ir Imphal bazes. Kiti 
britų ir indėnų karių dali
niai net pravedė kontrata
kas prie Imphal lauko kraš
to.

Šiaurėje, kiti japonų da
liniai vis dar spaudžia są
jungininkų linijas prie Ko- 
hima bazės.

Sustabdžius japonų žy
giavimą į svarbųjį Bengal- 
Assam geležinkelį, kiniečiai 
kariai Mogaung klony, Bur- 
moje—kurių: gyvastys pri
klauso nuo to reikmenų ge
ležinkelio — okupavo Wa- 
kawiig kaimą.

Toli į pietus, pagal Ara
kan frontą, (priešo opozicija; 
padidėjo. Sąjungininkų lėk
tuvai atakuoja, japonų susi
siekimo linijas Arakan ir NEW YORKAS, bal. 11.

LONDONAS, bal. 11. — 
Nacių valdomas Vichy radio 
pranešė, kad nauji ameri
kiečių rezervai buvo iškelti 
penktos armijos Anzio fron 
te, žemiau Romos, ir sakė 
galima tikėtis naujos sąjun
gininkų cfensyvos.

Naciai naudoja terorą 
prieš četnikų šeimas
NEW YORKAS, bal. 11. 

—Komunikatas iš Gen. Mi- 
hailovič š^abo Jugoslavijo
je pranešė, kad vokiečiai 
pradėjo teroro kampaniją

CASSINO GRIUVĖSIUOSE IEŠKO SNAIPERIŲ
8R

Atakavo vokiečių lėktuvų fabrikus
Britų lėktuvai numetė 4,000 tonų bombų

LONDONAS, bal. 11. —i sluoksniai spėja, kad ame- 
Apie 2,000 Amerikos bom- rikiečiai numetė bent 1,500 
bėrių ir naikintuvų šian- tonų bombų ant taikinių, 
dien atakavo nacių lėktuvų Orinė ofensyva tęsiama 
fabrikus prie Oschersleben jau ketvirta diena. Spėja- 
ir Bernburgo, ir kitus tai- ma, kad per praeitas 60 va- 
kinius Vokietijoje. Ameri- landų 7,000 tonų bombų bu
kos lėk tuvai grįžo į savo 
bazes britams pranešant 
apie didžiulę vakar nakties 
ataką.

Britų ofensyvoje dalyva
vo apie 900 didžiųjų bom- 
berių, kurie puolė Prancū
zijos ir Belgijos geležinke
lių centrus. Kiti Lancaster 
lėktuvai numetė daug 8,000 
svarių bombų ant svarbaus 
radio sandėlio prie St. Cyr,

Kovų dūmams teberūkstant, neuzelardiečiai pėstininkai ieško priešo snaiperių pu- I netoli nuo Paryžiaus, 
siau išgriautam pastate Cassino mieste. Kovos už tą vokiečių tvirtovę vis dar tęsiasi.

(Acme-Draugas Telephoto).

Švedai numušė naciu į Viesulos užmušė Sako žudikas bandė 
„ karinį lėktuvą bent 35 asmenis pabėgti; nušautas

STOKHOLMAS, bal. 11. 
—Priešlėktuvinės patrankos 
šiandien numušė vokiečių 
karo lėktuvą, kuris skrido 
virš pietinės Švedijos. Lėk
tuvas krito ir užsiliepsnojo. 
Visi įgulos nariai žuvo.

Tas incidentas įvyko tuo 
pačiu metu, kaip vienuolik
tas Amerikos lėktuvas nuo 
Velykų dienos nusileido šve 
dijoje, prie Angelholm. Įgu
los nariai nebuvo sužeisti.

KONGRESAS BAIGIA 
VELYKŲ ATOSTOGAS

WASHINGTON, bal. 11. 
—Po 12 dienų Velykų atos
togų, Kongresas ryt grįžta 
darban. Didžiausi reikalai 
Kongreso ©varstymui yra, 
kainų kontrolės ir lend- 
lease aktų pratęsimai, ir 
100 bitionų dolerių biudže-

ST LOUIS, Mo., bal, 11. 
—Eilė viesulų vakar naktį 
užmušė 29 asmenis Arkan- 
sas valstybėje. Kitos viesu
los Oklahoma ir Texas val- 
tybėse užmušė bent šešis 
kitus asmenis.

Arkansas upė išsiliejo 
vietomis Oklahoma ir Kan
sas valstybėse, ir daug šei
mynų turėjo keltis į aukš
tesnes vietas.

Dideli sniegai Rocky kal
nuose užvertė kelius, ir 32 
automobilistai yra sugauti 
Berthoud perėjoj, į vakarus 
nuo Denver, Coloradoje.

Iš viso britai vakar nu
metė 4,000 tonų bombų, kas 
sudarė naują rekordą nakti
nėm atakom.

vo numesta ant 23 nacių 
geležinkelių centrų, lėktu
vų fabrikų ir aerodromų. 

Vakar dienos atakoje ame 
rikiečiai .numušė 15 priešo 
lėktuvų orinėse kovose, ir 
sunaikino didelį jų skaičių 
ant žemės. Amerikiečiai pra 
rado septynis savo lėktuvus.

Stokholmo laikraštis Af- 
tonbladet rašė, kad penki 
Amerikos lėktuvai šiandien 
nusileido Švedijoje, o šeši 
įgulos nariai parašutais šo
ko iš liepsnojančio lėktuvo.

Svarbiausieji britų taiki
niai nakties metu buvo ge
ležinkelių centrai prie 
Ghent, Tours, Tergnier, Au-Vckiečių pranešimas sakė

MEXICO CITY. bal. 11.—
Meksikos laikraščiai šian
dien rašė, kad Leit. Antonio
de la Lama Rojas, 32 metų Naciai sakosi išmušę Hitleris konferuoja

didelės orinės kovos vyko lnoye ir Laon, šiaurinėj 
virš Vokietijos. Neoficialūs Prancūzijoj ir Belgijoje.

amžiaus karininkas, neva mi 
ręs nuo peršovimo, kuomet 
jis vakar vakarą bandė pa
bėgti nuo policijos. Rojas 
bandė nušauti Meksikos Pre 
zidentą Manuel Avila Cama- 
cho. Kulka perėjo per Pre
zidento apsiaustą virš šir
dies, bet nepalytėjo Cama- 
cho kūno. ?

'Commando' dalinį
LONDONAS, bal. 11. — 

Vokiečių aukštos komandos 
pranešimas sakė naciai išmu 
šė britų “Commando” karių 
dalinį, kuris išlipo vakari
niam Rhodes krašte, prie 
Turkijos. Nėra sąjunginin
kų patvirtino tai žiniai.

su savo talkininkais
BERNAS, bal. 11.—Susi

rūpinęs dėl karo eigos, A- 
dolfas Hitleris sušaukė sa
vo sėbrus konferencijai Ber- 
chtesgadene. Tarp pakvies
tųjų asmenų yra Benito 
Mussolini; Rumunijos prem 
jeras Ion Antonescu; Doeme 
Sztojaiu, Vengrijos premje
ras; Pierre Lavai, Prancū
zijos valdžios viršininkas; 
Maj. Vidkun Quisling, Nor
vegijos premjeras; Gen. Hi- 
roshi Oshima, Japonijos am 
basadorius Berlynui; Ant e 
Pavelic. Kroatijos viršinin
kas, iv Dr. Emil Hacba, Bo- 
hemijos-Mora vijos protekto 
rato prezidentas.

Sakoma Hitleris prašy
siąs jų, ypatingai Japoni- 

i jos, visokerioipos pagalbos.

Britai remia Ameriką 
Prancūzijos reikale

VVASHINGTON, bal. 11. 
—Užsienių reikalų sekreto-

Nenori Sforza, Croce
NEAPOLIS, bal. 11. — 

Atrodo, kad grafas Carlo 
Sforza ir Benedetto Croce,VĖLIAUSIOS ŽINIOS

IŠ MASKVOS — Stalinas 
pranešė, kad rusai Kryme 
užėmė Kerčą ir kitą miestą, 
ir dabar randasi 85 mylias 
nuo Sevastopolio.

IŠ PEARL HARBOR. — 
Amerikiečiai kariai užėmė 
dar vieną didelę salą ir ke
turis a tolius centriniam Pa
cifike.

IŠ ŠVEICARIJOS — Ame 
rikos Ministras įteikė Švei
carijos vyriausybei $1,000,- 
000 Čekį, kaipo pirmą dalį 
mokesčio už Amerikos bom
bų padarytus nuostolius.

IŠ ANGLIJOS - Dary
damas Amerikos lakūnų ap
žvalgą, Gen. Eisenhower 
pranešė jiems, kad jie grei
tu laiku skraidys atakosna 
dieną ir naktį.

IŠ WASHINGTONO. — 
Vice Prez. Henry A. Walla- 
ce pranešė, kad jis manąs

Kryme, rusų daliniai iš; neužilgo vykti į Kiniją, 
kelių pusių spaudžia 120,- M WASHINGTONO — Y- 
000 ten sugautų nacių, ku
rie turės pasiduoti ar būti 
išmušti.

.Odessos užėmimu, kovos 
už Rusiją beveik baigtos, ir 
rusai dabar turi priemones 
naujoms ofensyvoma kovo
se už Balkanus.

italų vadai, negaus dalyvau- rius Hull pranešė laikrašti-
ti Italijos valdžioje. Praneš
ta, kad socialistai ir komu
nistai uždėjo formalų veto 
ant jų dalyvumo naujoje 
Italijos vyriausybėje.

ninkama, kad Anglijos vy
riausybė remia Amerikos 
vyriausybės nusistatymą ne 
pripažinti Gen. Charles De 
Gaulle prancūzų komitetą.sutriuškinimui četnikų opo-

zicijos, ir jau suėmė 301 ° y 1US~_______________
asmenį kaipo įkaitą. PIRKITE KARO BONUS

Rusai užėmė susisiekimo centrą Kryme
Suvarė nacius, rumunus į Karpatų kalnus

lė per Si vąšo įlanką į Kry
mo šiaurinį kran'ą po to, 
kaip kiti daliniai užėmė Ar
my a n aką, Perekopo pus i su
sai y.

Raiteliai kazokai ir kiti 
rusai kariai dasivarė iki 3 
mylias nuo nacių pabėgimo 
kelio iš užimtos Odessos. 
Spėjama, kad toje apylin
kėje randasi apie 200,000 
nacių karių.

Mayu apylinkėse.
Pirmieji raportai sakė

aršios kovos vyksta rytinės 
Indijos džiunglėse, kur są-

—Britų radio šiandien per
davė (pranešimą iš Rusijos 
fronto, kuris aakė Maršalo 
Korte vo armija “suvarė a{>

jungininkai atmu&i japonų , daužytas vokiečių ir rumu- 
atakas. j nų jėgas į rytinius Karpa-

Didysis priešo žygiavimas tų kalnus” prie Transylva
į Dimapur pusę buvo pade
damas antro žygio, kuris 
dasivarė iki 60 mylių nuo 
Silchar.

KALENDORIUS
Balandžio 12 d.: šv. Ju

lius, popiežius, ir Šv. Sabas; 
senovės: Giru’is ir Jūratė.

Balandžio 13 d.: šv. Teo
dora, ir Šv. Hermenegildas; 
senovės: Strutis ir Aga.

nijos.

ORAS
Dalinai ūkanota. Šalčiau.

MASKVA, bal. 11.—Rusų 
kariuomenės daliniai, sku
biai žygiuodami, kad apsup 
ti nacių garnizonus sugau
tus Kryme, okupavo Džan- 
kojų, svarbiausią Krymo 
geležinkelių centrą, iš kurio 
linijos eina į didžiulę laivy
no bazę Sevastopol, pietuo
se.

Džankojus buvo užimtas 
rusų dalinių, kurie persikė-

Italai kariai Cassino fronte suėmė
pirmą vokietį kareivi-belaisvi Mano suomiai greit

SĄJUNGININKŲ STABAS rius sakė nesenai atvykę 
Neapoly, bal. 11.—Italai ka- vokiečių rezervai Italijoje

susideda iš kitų karių, ku
rie Rusijos fronte dėl nu
šalimo neteko savo kojų 
pirštų.

Laivynas pranešė, kad 
Amerikos naikintuvas sek-

atsakys Rusijai
STOKHOLMAS, bal. 11. 

—Manoma, kad Suomija ryt 
ar ketvirtadieny nutars ar 
priimti ar atmesti Rusijos 
siūlomas taikos sąlygas, 
kurias Juho K. Paasikivi 
nesenai išgavo. Vyriausy-madieny bombardavo nacių ..................

pozicijas aplink Anzio, o ki-l^8 nariai g i 1
tu Amerikos laivas prie 5iandien P° VelVk,nili atos- 

togų, kurių metu jie zonda
vo visuomenės opiniją dėl 
taikos su Rusija.

riai, kurie laiko mylios auk
štumo Marrone kalną, 15 
mylių į šiaurryčius nuo Cas 
sino, dviejose vietose atmu
šė nedideles vokiečių ata
kas, septynis priešus užmu
šė, ir suėmė vieną belaisvį. 
Tai pirmas italų karių su
imtas nacis.

Amerikiečių patrolė An
zio fronte sugavo šešių vo
kiečių patrolę 3 mylias į 
vakaras nuo Littoria, tris

ra paskelbtas sąrašas dar- nacius užmušė ir du sužei- 
bų, dėl kurių jauni (18-26)[ dė. Bri* ai* 2 mylias į pietry- 
vyrai bus neimami karino- čius nuo Oarroceto, anoj 
menfin. fronto pusėj, atmušė nacių

Vyrai tuose darbuose ne- pulką, ir ke’is nacių bandy
tais automatiškai atideda- mus įsiskverbti į sąjungi- 
mi, bet jų darbdaviai galės ninku linijas.
prašyti jiems atidėjimų. Vienas štabo komentato-

Anzio numušė Junkers 88 
lėktuvą.

Sąjungininkų lėktuvai va 
kar atliko suvirš 900 skri
dimų. Jie puolė priešo susi
siekimo linijas, ir geležin
kelių tiltus prie Orvie'o, 
Attigliano, Piggibonsi, Fa
no, Popoli ir Fa’conara. Lėk 
tuvai taipgi atakavo priešo 
laivus prie Dalmatijos kran 
to.

Finansų Ministeris Vaino 
Tanner ryt dieną aiškins 
Suomijos užsienio politiką 
socialdemokratų par t i j o s 
tarybos posėdyje. Parlia- 
mentas susirenka ryt ryte, 
ir iki ketvirtadienio veikiau 
šiai padarys laukiamus nu
tarimus.
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VIETA KUR BUVO KOMUNIZMO
AMERIKOJE BANDYMAS

Nauvoo, IU. — Šis praei
timi garsus ir buvęs dide
lis miestas dabar liko tik
tai mažas mies ūkas. Kurie 
pratę augančius miestus ma. 
tyti, atrodys lyg ir priešin
gas (pasireiškimas? Bet tik
renybėje gyvenimo apysto- 
vos ir laikas kai kada neti
kėtinas permainas įvykdo.

Nauvoo miestelis randasi 
vakarinėje dalyje Illinojaus, 
Misslssippi upės į/’ankoje, 
todėl iš vakarų, šiaurės ir 
pietų pusės vis ta pati mil
žiniškoji upė vingiuoja. Ne
tolimoje apylinkėje esanti 
kalneliai ir upė sudaro ypa
tingai gražų vaizdą, ypač 
vasaros metu keleiviai ran
di daug įdomaus pasigerė
jimo.

Tiesa, dabartiniu laiku 
Nauvoo jau nebeturi tiek• • t
svarbos, kiek pirmiau turė
jo, bet visgi istoriniu atžvil
giu praeitis labai marga ir 
žingeidi,- ypatibgai tiems, 
kurie praeito gyvenimo įvy
kiais įdomauja, čia visuo
met galima atrasti daug į- 
valtumo.

Viėtos aiškebnė istorija 
prasideda nuo 1839 metų, 
nes minėtais metais ten aę> 
sigyveno mormonai (tikė
jimo sek*a). Prieš tai ten 
beveik nieko nebuvo, tiktai 
dykumos. 1840 metais jau 
atsirado miestelis, kuris pa
vadintas Nauvoo. Kiek ži
noma, mormonai visuomet 
pasižyinėjo ypatinga vieny
be ir dideliu ištvermingumu, 
todėl ir nieko stebėtina, kad 
per 8 ihetus dykumose ga
lėjo išaugti 35,000 gyvento
jų miestas su milijono dole
rių vertės maldnamia.

Pradžia gyvenimo buvo 
sunki, bet rami. Kiek vėliau, 
viską mormonams valdant, 
ki'Ukio tikėjimo žmonės pa
sijuto skriaudžiami. Todėl 
ir kilo tarp gyventojų ne
pasitenkinimas. Galiau įvai
rios vagystės ir žudynės pa
sidarė kasdieniniu pasireiš
kimu. Aiškus dalykas, kač 
tie visi prasižengimai ne vie
nų mormonų buvo atliekami 
tiktai jiems vieniems visą 
kaltę teko nešti. Netruktu 
virto viskas tikru sukilimu 
J. Smith, mormonų vadas 
Carthage, III., buvo iš ka 
Įėjimo jėga pagrobtas ir vie 
toje nušautas. Valdžia, ma

tydama betvarkę, su milici
jos pagalba, mormonus iš
varė iš Nauvoo ir valstijos. 
Tuo trumpa, bet triukšmin
ga, mormonų gyvenimo kar
jera 1846 m. Illinojaus vai. 
už išbaigė. Buvo traginga. 
nes didesnę dalį turto rei
kėjo palikti ir gyventi kas
dien naujoje vietoje, po at
viru dangumi, ne mėnesius, 
bet metus kol pasiekė šian
dieninę Salt Lake City, Utah. 
Komunistai steigia rojų

Po mormonui ištrėmimo 
Nauvoo miestelis liko pus
tuštis. Bet ne ilgam laikui, 
nes 1849 metais, vadovybėj 
žymaus advokato Etienne 
Cabet, prancūzų komunistai 
žemiškam ‘“rojui” ten padė
jo pamatus. Tiesa, iš pra
džios atrodė, kad jau rojiš
kai bus galima gyventi ir 
gėrėtis svajonių gyvenimu, 
bet skaudžiai nusivylė, nes 
ir šiame atsitikime pasireiš
kė nesutikimas, o prie to 
visus komunistus dar tingi
nystė apsėdo. Prie panašių 
aplinkybių viskas pradėjo 
g.’*vti, galiau ir pati komu- 
ui'-: ų kolonija 1856 metais 
žiogo. E. Cabet su keliais 
savo pasekėjais nuvyko > St. 
Louis, ten vargšas iš dide
lio susikrimtimo dėl nepa 
sisekimų lapkr. 8 d. mirė. 
K* t i jo sėbrai kitus mėgi
nimus dar darė Carning, Io- 
wa, bet ir čionai tą patį ne 
pasisekimą sutiko, kai o ir 
Nauvoo, III. Tuomi komu
nizmo bandymas ir užsibai
gė. Iš to -matome, kad šian
dieninė komunizmo liga nė
ra naujas svajonių pasireiš
kimas. Jis buvo mėgintas ir 
seniau, tiktai mažesniu mas
tu, negu dabar. Visiems ga
li būti labai aišku, kad ne
švarumas gelbsti įvairių li
gų besiplėtosimą. Taip ir tu 
komunizmu būna. Kame dau 
giau skurdo ir dvasinio hu- 
puolimo, ten rasi nors ir lai
kinai komunizmui dirvą pa
rengtą.

Šiandien Nauvoo, III, ma
tosi visai kitoks gyvenimas 
ir aplinkybės kitokios. Mies
to lis gražus, bet mažas, vos 
1,060 gyventojų. Tiktai ŠŠ 
?etro ir Povilo gotiško sti- 
iaus bažnyčia savo gražu
mu puošia visą apylinkę 
čionai randasi 75 metų se 
numo Šv. Marijos yienuo

ĮRAŠĘS 30-tąjį SKAIČIŲ

Cap. Duane Beeson iš Boise, Idaho (dešinėj), sveikini
mas kapitono Gentile tpo to, kuomet grįžęs į savo bazę 
pranešė, kad ekspedicijoj bombarduoti Vokietijos mies
tus numušęs net tris vokiečių lėktuvus. Iki šiol jig yra 
nušovęs 30 nacių lėktuvų. (Acme-Drarjgas teiephoto)

ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHSIA., PA.
togūs sėdėti ir klūpoti nau
ji suolai.

0 dabar įgytos naujos, 
gražios Kristaus kančios 
stacijas. Jurgietis

Iš Sv. Jurgio 
parapijos

Nuo tada, kai Šv. Jurgio 
parapijoje pradėjo klebonau 
ti kun. dr. Vytautas Martu
sevičius, bažnyčioje tarp kit
ko, atsirado puikūs nauji 
altoriai. Kiek vėliau — pa-

lynas ir mergaičių akademi- 
jįa, Šv. Benedikto seserų 
priežiūroje. Yra nauja, Ta 
bai patogi, viešoji mokykla. 
Parapijinė mokykla seserų 
vedama irgi turi visus šių 
dienų gyvenimui pritaikin
tus patogumus. Dirbtuvių 
kaip ir nėra, bet, krautuvių 
keleas. Beveik šimto fnetų 
tradicija vynuoges auginti, 
todėl čionai galima jų rasti 
daugiau, negu kur kitur.

Dubysa

Padėka

* POINTS for FATS *

NOCAAALLV 
O9IAINFD FI?OM 
kernels of 

A PALM GROWM 
IM BRAZIL. 

THE KERMELS 
AVERAGE 

fe3%TO7O% 
FAT

CONTEMT

_ _
AAAUY SCtJPCES OF O1LS ARE NOW CUT ,
OFF; BŪT THE USED HOUSEHOLD FAT .MM* 
YOU SAVE AND TAKE TO THE MEAT £
CEALER PROVIpES A SUBSTITUTE 
sourceofoil. *
KM USED FATS ARE N£FPEP NOW &

FOR MUN/TIONS ANP MED/C/NE.
TUM 7HEM/N FOR CAM ANP RAVON PO/NTf.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

3EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS
KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

DABARTENfi 
DIVIDENTŲ 
RATA............. 4%
1751 W. 47«h Street

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Ave.

Perkėlė navo Raštine j 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Platins "Timelėss 
Lithuania’rr

Kristopas ir Emilė Žemai
čiai, kiek teko girdėti, žada 
parsisiųsdinti didesnį skai
čių N.oremo parašytos kny
gos ‘‘Timeless Lithuania” ir 
čia ją paskleisti.

Pažymėtina, kad tos kny
gos labai nekenčia komunis
tai. Patriotas

Didž. gerb. kun. dr. L. 
Mendeliui ir Šv. Alfonso 
par. maldininkams, 
Baltimore, Md.

Pilnomis dėkingumo šir
dimis reiškiame giliausią ir 
nuoširdžiausią ‘ ‘ačiū’ ’ didž. 
gerb. kun. dr. L. Mendeliui 
už Jo didelį ir neribotą duos 
numą mūsų vienuolijos rei
kalams. Gerb. kun. dr. L. 
Mendelis visa širdimi atsi
dėjęs. savo sunkioms apaš
talavimo pareigoms, teikėsi 
paaukoti novenos dienų ko- 
lektas mūsų kongregacijai. 
Jis daug darbo įdėjo aiškin
damas maldininkams mūsų 
reikalus ir skatindamas vi
sus remti mūsų įstaigą. Po 
tokio nuoširdaus ir rūpes
tingo aiškinimo aukų sudė
ta $2,270, kuriuos tėvelis 
mums prisiuntė. Ačiū gerb. 
Tėveliui už auką dviejų šim
tui dolerių ($200), kuriuos 
skiria apmokėti išlaidas vie
tos seselių, kad galėtų lan
kyti Katalikiškos Akcijos 
kursus. Taipgi ačiū už auką 
šimtą dolerių ($100), kurią 
aukoja. seselėms Argentino
je

S elgsimės atsil y g i n 11 
Jums ir Jūsų maldininkams 
ilž didelį duosnumą, kasdien 
sudedamos tylius poterėlius 
ant Aukos altoriaus. Ypa
tingai melšime Aukščiausią
jį suteikti Jums, Kunige Da
ktare, didžių dvasios turtų, 
kad Jūsų kasdieninių parei
gų vaisiai nuolat gausėtų 
Dievo palaimos tarpinami.

Šv. Kazimiero Seserys 
Motina M. Juozapa

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Every thing ln the line of 

ruruitore

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Fnctory Kepreeentatlve.

SnOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
Eor appolntment call — 

REPUBLIC 6051

ITIARGUTir
VIENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

R A DTP LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

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

6755 S. Western Ave., Chicago, III.
Telefonas — OROvehill 2242

BE

3K

35
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Budriko Katilo Valandos:
tV.H.F.C. 1420 Kilocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare.
W.C.FJL., 1000 Kilocycles —

NedSUoj, 9:30 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų Ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.« «
Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarini 31 Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALurnet 7237

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

Utamikais, Ketvergais ir Suba- 
tomis Iki 9:30 vai. vakare.

Skaudi nelaimė
Hastings, Neb. — Praeitą 

ketvirtadienį Hastings lai
vyno amunicijos stotyje* kilo 
ekspliozija. Po ekspliozijos 
buvo žinoma, kad trys as
menys žuvo ir penki buvo 
dingę. Sprogimas įvyko, kai 
buvo buvo kraunamas preki
nis vagonas.
Bes. 6968 SO. Talman A Ve. ,

Ree. TeL GROvehUl 0617 
OHfoe Tei. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

OFISO VALANDOS:
Nw> 2 Dd 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal sutartį
OHfoe TsL TARds 4787 
Namų TeL PROspeet 1939 

Tei. YARd s 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tei. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tei.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
OflM v»Lr 1—8 br 6—8:80 P.M. 

Trečiadieniais pagal sutarti

i ■ ■
TeL TARds 5921
Res.: RENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nno 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Stree'

TcL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienis 
vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868

Tel. CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. Y. A. SIMKUS
•YDYTOJAS B CHIRURGAS 

B AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

▼aL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų visam gyveni
mai. Saugokite jaa leisdami 19r»- 
zamtnuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kurių regSjmo mokslas 
rali sutelkti.

Sfl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų aklų (tempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 Sto. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefonas: CANAL 0323, Chicago

0IPI8O VALANDOS: 
Kaadlaa 9:10 a. m. Iki 9:90 p. m. 

TeaClad. ir leltad. 9:90 a. m. 
Iki T:00 p. m.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tei. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas .
Tel. > Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas

Ištaiso. '
F Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street

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

* u

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P. lt 

8147 S. Halsted St, Chlcagi 
Pirmadieniais, Trečiadieniai*

/ ir šeštadieniai*
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Kctvir. 6 iki 9 vak.;

/Penk tad. 8:30 Ud 9:30 vak.
Šežtad. 6 vai. Dd 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

• J. W. Loethe
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“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS". HKT.P WATTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

III No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph S4S8-M8S

BEIjP WANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS HFI.P VVANTED _ MOTERYS

REIKIA
BODY IR FENDER VYRŲ

Taipgi Aaaemblprs prie aukfltos rū- 
Slea darbų. Garantuota $75 Iki $100 
) savaitę. Paatovūa darbai.

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpmree Oommtanlon no 

statymai reikalauta kad daugu
mas darblntnkn turi įsigyti Pa- 
llnosnvlmo Raštą (otatement of 
avallablllty) nuo dabartinės dar
bo Jstnlsros — ar nuo Var Man- 
power Oommission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinkit a* Jfls galit gauti 
tr ar. Jums reikalinga palluosa- 
Umn' raštas. .lūs sutaupysit sau 
Ir darbo ištaigoms daug laiko.

SAC 0660 MR. KAY

HELP WANTED — VVRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SIIIPPINO ROOM PAGELB.b

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.

McMaster Carr Supply Co.
640 w. LAKE ST. HAT. 7241

Wanted
EXPERIENCED BLASTERS

IN M'ONl’MENT SHOP 
STEADY 1VORK

Al.SO '

BLASTERS HELPERS
We will teach you

MEIER GRANITE CO. 
8246 W. BELMONT AVE. 

I,ACAWANA »«I4 
Call any time.

FTNTSHER — CABINET MAKER 
prie tšdnllinlmo 'mediniu desku. 
MARRHALT.-JACKSON COMPANY. 
26 R. Clark St.

\

/LAIMIŲ PLOVfiJŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtslSauklte 
Tlmekeeper's Oflsan 

EDGEWATER BRACH HOTEL 
5349 Rberldnn Bd

MAINTENANCE VYRO dirbti ba
telyje. Gnbnus su irnnklnls. Kam
barys veltui, gera mokestis. Po fi 
vai. vakare, fifilfi STONY ISLAND 
AVE., TU’T. 9416.

VYRU
«O METU AR SFVTRS 

LENGVIEM DIRBTUVES DARBAM 
PASTOVUS DARBAI

MAXWELL BROS.
22nd & Morgan St.

Mašinisto
Ali around, su pataisymų šapos 

patyrimu. Pastovūs darbai.

SIEVERT ELECTRIC CO. 
1349 BAUWANS ST.

ARMitage 8300

PAGELBININKŲ 
REIKIAh

Prie Delivery Trokų

TAIPGI PAGELBININKŲ 
Drlbtuvės darbams

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

UTENOS LAIKU MATNTENANCE 
VYRO. Lengvas darbas ir valandos. 
DISTRICT NATIONAL BANK, 1110
W. 351h St.

VYRU 45 IKI 55 -

Prie maintenance darbų, pasiuntimui 
matam garad4.lu.1e. Turi mokėt vai
ruoti karą. 50 vai Į savaitę. $36.50. 
Pus? dienos šeštadieniais.

PELLET MAGNETO CO.
2150 S. Vnltasb Victory 3531

VYRU
IR VAIKINŲ

DEL
SHIPPING 

RECEIVING IR
WAREHOUSE DEPTS

★ ★
PATYRUSIU IR 
NEPATYRUSIŲ

VYRŲ
Prie trokų Ir warehouse pagelbi
ninką darbams prie miltų-

410 N. WFPTERN AVE. 
SEELEY 2712.

VAIRUOTOJU IR 
PAGELBININKŲ 

Prie Ash trokų. Pastoviai.
Garadžlal randasi 344 8 N. South- 
nort Ave.. 1819 W. 13tb St.. nr na- 
Snukit LAKevlew 1993 Atsiknokite 
liktai ) 3448 N. SOUTHPOBT AVE. 

GARDEN CITY CINDER CO.

PLATERS PAGELBINIKŲ
Prie štili lr barrel platintu Turi būt 

pripratę nrle platinę pareigų. 
Taipgi stiprių

HANDY VYRŲ
lloduotl Ir Iškrauti trokus lr 

atlikti abelnus darbus.

THE KENNETH CO.
1223 W. LAKE ST.

Canal 7081

PORTERIŲ 
SOUTH SIDftJE 

LIGONINĖJE DARBAI 
ALGA IR VALGIS 

ATSIŠAUKIT ROOM StO 

135 E. lith Place 
ILLINOIS CENTRAL R. R.

SPRAYERS 
Patyrusią prie rakandų 

Pastovūs darbai
Gera mokestis. Atsišaukit

NTORKI.INE FURNITURE CORP. 
4490 W. 26th STREET

VYRŲ
LABAI REIKIA

I.IODUOTI LEDA I KARUS
Prie siuntimo Kariuomenei 

gendamo maisto.

83c Į VALANDA 
PILNAM AR DAUNIUI LAIKUI 

PATYRIMO NEREIKIA 

UNITED STATES COLD 
STORAGE CORPORATION 
2101 W. Pershing Rd. (39 St.)

HELP VVANTED — MOTERYS

PILNĄ IR DALINI LAIKĄ
VIRŠLAIKIS

Nuolatiniai ir po karo progos. 
Dirbtuvės tvarkoma Cafeterija 

ATEIKIT PASIRENGĘ DIRBTI

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

O. D. & INTERNAL 
GRINDERS 

PATYRUSIŲ
ATTTOMATIC SCREW 

MACHINE
SET-UP VYRŲ 

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

SHOP KLERKŲ *

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

iki 7 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

DRILL PRESS OPERS. 
MACHINE OPERATORIŲ 

BENCH OPERATORIŲ
Atsišaukit 8:30 iki 5 

Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 iki 7.

MINNEAPOLIS

HONEYWELL
4737 W. Division

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki 60 
metų senumo. Valandos: nuo 6:30 
vakare Iki 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE
DINING BOOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 60 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atslžaoldt

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:30 ryto iki 6 pp.

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvų švarių assembly dar

bų. 55c į vai. Atsišaukit.

SUPERIOR
HOUSEHOLD SPECIALTY CO. 
117 N. Wabash RAN. 1868

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c j valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

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

ATSIBAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm šeštad.
3:10 ryto iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

NAMIE DARBAS — Patyrusių ran-' 
komiu Finiabera prie aveteriu. At- 
sišauklt ) ENOLEWOOn KNITTING 
MILTĄ 6643 8. Halrted—Wen»wortb 
5920.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ 

BENCH ASSEMBLY 
IR RIVETINO

4Q Iki 44 vai. ) aavaitę 
Jeigu norėsite *

Dirbtuvės lr uždarbio bonai. 
Plrmesnlo patyrimo nereikia.

ADV ANCE MACHINE CO 
4641 RAVENSWOOD AVE.
Kreipkitės prie Mr. Black

MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Beauty 
shop reikmenų Ir he msšlninių pade. 
Pradžia 55c | valandą.

ORCH1D LABORATORIES 
1160 N. Howe MOH 2040

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI IR MOTERYS

Svarbi Pramonė
Siūlo Darbus

Electricians
Mašinų Repair

Vyrams 
PATYRUSIEMS IR 
NEPATYRUSIEMS 
DARBININKAMS

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
AUKŠČIAUSIA RATA MOKA

Geros Darbo Sąlygoa. 
CAFETERIJA ATDARA 24 VAL.

I DIENĄ. CHICAGOS GATVE-
KARIAI IKI NAMO.

INGERSOLL
STEEL ti DISC DIV. 
BORO WARNER CORP.

119th & Morgan

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ ,
Patyrusių, $37.30 } mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 

KretpkltSs pris Housekeeper.
SDGBWATBR BBACH HOTEL 

534* Sheridan Rd.

PRESU MERGINŲ — Gera mokes
tis; pastovūs darbai Ir malonios są
lygos. PROGRESSIVE CLEANERS, 
7301 Cottage Gerove.

KONFERENCIJA
(Pabaiga)

Padarius rinkimą aukų 
Federacijos reikalams, pers
kaityta paruoštos rezoliucijų 
komisijos rezoliucijos, ku
rios be diskusijų priimtos.
Perduoda majoro 
sveikinimus

MERGINŲ — MOTERŲ 
100% KARO DARBAMS 

KICK PRESS OPERS.
ASSEMBLERS

Patyrimo nereikia. 48 vai. į sa
vaitę. Laikas ir pusė virš 40 vai.

CINCH
MANUFACTURING CORP. 

2335 W. Van Buren St.

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

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTBLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

PLATINKITE “DRAUGĄ’

'Draugo' Piknikai
1944 metais

L Liepos dūly) 9 d.

1944 M..
Bergmanas Grove, 

RIVERSIDE, ILL.

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 

2. LABOR DAY, 
VYTAUTO DARŽE

GERA PROGA

PARSIDUODA — 3-Jų fletų mūrinis 

namas West Sldėje—W. 23rd Place. 

šaukite—Virginia 1141—Mr. Sloger.

VYRAI IR MOTERYS

100% KARO DIRBTUVE
Reikalauja Vyrų Ir Moterų su klek 
nors dirbtuvės patvrimu. Dieną Ir 
naktimis darbai. Artimoje pietvaka
rinėje dalyje miesto. Gera tranapor- 
taclja. Malonios darbo sąlygos. Gera 
mokestis.

PROTECTOSEAL CO.
1920 S. Western Ave.

VYRŲ - MOTERŲ 
VAIKINŲ - MERGINU

100% KARO DARBAI
STEEL BLASTERS ASSEMBLERS
DRILL PRESS OPERATORIŲ INSPEKTORIŲ
MILLING MACHINE IR TURRET LATHE OPERS. 

GEROS PRADINES ALGOS 
GERA TRANSPORTACIJA 

ATSIŠAUKITE

2437 West Fulton Street ’
MATYKIT MISS DOEY AR MR. SCHULTZ.

X AR PAŠAUKIT SEELEY 3200

DELTA STAR ELECTRIC CO.

Atsilankęs teisėjas J. T. 
Zūris konferenciją pasveiki
no Chicago miesto majoro 
Kelly vardu. Linkėjo konfe
rencijai sėkmingų darbų ir 
naudingų nutarimų praves
ti, po to juos įgyvendinti. 
Pasiūlymai

P. čižauskas siūlė konfe
rencijai pasmerkti lietuvių 
tautai žalingą komunistų 
propagandą. Kun. Barauskas 
karštai ragino nuo kalbų ei
ti prie darbų vargstančiai 
Lietuviai ir mūsų broliams 
ištremtiems. V. Galnaitė ra
gino kreipti daugiau dėme
sio į amerikonišką kasdie
ninę spaudą.

L. šimutis siūlė kun. Jag
mino referatą išleisti bro
šiūrėlės formoje ir plačiai 
paskleisti tarpe Amerikos 
lietuvių, Samienė siūlė, kad 
skyriai savo kolonijose tos 
brošiūrėlės spaudos išlai
doms padengti surengtų 
bent po vieną parengimą. V. 
Struoga ragino kreiptis prie 
klebonų, prašant jų stipriau 
paremti Federacijos skyrius. 
Draugelis siūlė įtraukti į 
Federacijos veikimą dau- 

Igiau profesionalų,
J Po šių kalbų L. šimutis 
padarė platų pranešimą iš 
Lietuvių Tarybos veiklos ir 
jus darbut Pranešė, kad ta
ryba šaukia visų srovių lie
tuviui konferenciją gegužės 
21 d., Stevens viešbutyje. 
Ragino visas draugijas iš
rinkti atstovus. Pranešė, kad 
neužilgo prasidės Amerikos 
lietuvių didelis šalpos dar
bas, drabužių nukentėju
siems lietuviams rinkimas ir 
aukų. Kvietė visus prie to 
didelio darbo iš anksto pri
sirengti.
Rezoliucijos

1. Konferencijos dalyviai, 
išklausę pranešimų apie lie
tuvių veiklą Amerikos karo 
pastangose, džiaugiasi, kad 
kiek lietuvių katalikų drau
gijos, tiek paskiri asmenys 
nuoširdžiai darbavosi U. S.1 
karo bonų pardavinėjimo j 
darbuose, Amerikos Raudo- ( 
nojo Kryžiaus, U. S. O., Com į 
munity and National War 
Fund vajuose ir t.t. Atsi
žvelgiant įi tai, kad šiomis 
dienomis yra dar labiau di
dinamos pastangos greitin
ti pergalės laimėjimą, todėl 
konferencija skatina lietu
vių visuomenę dar stropiau 
dirbti, gausingai aukoti ir 
aukotis.

2. Turint galvoj, kad A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
iniciatyva susidarė Chicagoj 
komitetas centrinių valsty
bių — Illinois, Indiana ir 
Wisconsin lietuvių konferen
cijai sušaukti, katalikų kon
ferencija, užgirdama šį su
manymą, skatina draugijas 
ir kuopas rinkti atstovus, 
kad bendroji visų lietuvių 
konferencija, būsianti gegu
žės mėn. 21 d. Stevens vieš

buty, būtų visų lietuvių di
džiąja manifestacija už A- 
merikios pergalę ir Lietuvos 
išlaisvinimą.

3. Konferencija dėkoja 
kun. dr. A. Jagminui, MIC., 
ir S. Juozelėnaitei už gerai 
paruoštus referatus aktua
liais dienos klausimais. Taip 
pat dėkoja kongresmanui 
Martin Gorski už kalbą, ku- 
rioji pažadėta ir kongrese ir 
visur kitur užstoti Lietuvos 
žmonių teises į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą.

4. Atsižvelgiant į dabar
tinį momentą, reiktų, kad 
lietuvių kolonijose, ypač kur 
nėr lietuviškų parapijų, kad 
žymesni katalikų organiza
cijų, veikėjai savo atsilan
kymu ne tik informuotų a- 
pie Lietuvą, bet palaikytų 
ir stiprintų amerikonišką ir 
lietuvišką sąmonę lietuviuo
se.

5. Konferencija nutaria 
imtis aktyvesnio darbo Lie
tuvos žmonėms ir tremti
niams šelpti — apsidedant 
mokesčiais, skirti dalelę pel
no nuo savo rengiamų vaka
rų, kreipti dėmesio į šeimy
niškus suėjimus — vestu
ves, krikštynas ir t.t. tomis 
progomis parenkant aukų 
Lietuvos žmonių šelpimui.

6. Atsižvelgiant į tai kad 
šiuo momentu taip reikalin-
ga auginti ir stiprinti mūšiui

Roseland lietuviu 
rinkis

Velykas Visų Šv. parapija 
labai iškilmingai apvaikščio
jo, t. y. Lietuvos papročiu. 
Bažnyčia buvo atdara per 
visą naktį. Komitetas ir šv. 
Vardo draugijos nariai bu
vo sargyboj prie Išganytojo 
karsto. Vadovavo Pranas 
Bružas ir buvęs kareivis Ri
mutis. Pastarasis eina čia 
maršalkos pareigas nuo pat 
parapijos įsikūrimo. Jis yra 
labai tikęs toms pareigoms.

Varg. K. Sabonio choras 
gerai išlavintas labai gra
žiai giedojo.

Klebonas kun. J. šaulins- 
kas pasakė labai gražius pa
mokslus vakare ir Prisikė
limo Mišiose. Jis pats laikė 
ir Prisikėlimo Mišias šv.

Bažnyčia buvo kupina 
žmonių. Koresp.

organizuotas jėgas, konfe
rencija prašo kad tėvai, mo
tinos dėtų pastangų, savo 
sūnus ir dukteris įrašyti į 
mūsų katalikiškas organiza
cijas

7. Kad mūsų veikla labiau 
būtų vieninga ir koordinuo
ta, konferencija skatina at
gaivinti Federacijos skyrius 
visose kolonijose ir visas 
draugijas, kuopa® ir klubus 
pritraukti prie Federacijos 
skyrių.

8. Federacijos Chioago 
apskrities konferencija ba
landžio 2 d. išklausius pre
legentės Juozelėnaitės kal
bos spaudos tema ir ap
svarsčius iškeltus aktualius 
klausimus, nutarė visais ga
limais būdais rūpintis spau
dos reikalais, steigti spau
dos sekcijas ar komitetus,
raginti katalikiškas organi-1 PIRKITE KARO BONUS!

zacijas inkorporuotis į) Fe
deracijos skyrius ir remti 
spaudos sekcijas fondą, ku
ris tarnauja, brošiūrų išleidi
mui aipie Lietuvą ir kitais 
aktualiais klausimais anglų 
ir lietuvių kalbomis, kad at- 
rėmus priešų piktą propa
gandą ir visomis progomis 
pabrėžus Lietuvos teises j 
laisvę.
Mandatų komisijos 
raportas

Komisija pranešė, kad ko
nferencijoje dalyvauja 138 
atstovai, kurie atstovauja 
43 draugijias ir 8 apskri- 
čius. Be to, tiek pat svečių. 
Aukų konferencijos lėšoms 
padengti su mandatais gau
ta $56, o svetainėje surink
ta $50.52.

Konferencija baigta 6 vai. 
vakare.

Sekretorius V. Rėkus

Mirtys ir sužeidimai 
vieškeliuose

Iš Londono gauta žinia, 
kad britų plačiuose keliuose 
laike karo buvo viso 588,742 
mirtys ir sužeidimai. Apie 
tai buvo pranešta balandžio 
6 dieną. Britų karo nuosto
liai siekia viso 387,996.
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Lietuvių tauta niekam nevergaus
VYRIAUSIp LIETUVIŲ KOMITETO BALSAS

Vakar, rašydami apie sekr. Cordell Hull per Velykas 
pasakytąją kalbą užsienių politikes klausimais, tarp 
kitko, pastebėjome, kad, nepaisant kokia kryptimi ne
būtų pasukta tarptautinė politika, Lietuvos žmonių nu
sistatymas nepasikeis. Jie kaip reikalavo, taip ir rei
kalaus Laisvos ir nepriklausomos valstybės atsteigimoi.

šįi mūsų teigimą stipriai paremia per LKFSB gautas 
iš Lietuvos Vyriausiojo Lietuvių Komiteto atsišauki
mas į lietuvių tautą. Atsišaukimas buvęs atspausdin
tas slapta leidžiamame laikraštyje “Nepriklausoma Lie
tuva”. Vyriausiojo Komiteto balsas yra toks;

“Lietuvos valstybė juridiniai nėra nustojusi egzis
tuoti. Ją buvo pripažinusios de fakto ir de jure mažne 
viso pasaulio valstybės, ji buvo ir pasilieka Tautų Są
jungos narys. Savo teisinę būklę pakeisti ji galėjo tik 
pati konstitucijoje numatyta tvarka; šis pakeitimas 
turėjo būti pripažintas paskirų valstybių. Raudonosios 
ermijias įsiveržimas į Lietuvą ir vėliau susijusios su 
tuo įsiveržimu reformos ir “įjungimai” buvo vien smur
to aktai, kurių nepripažįsta nei lietuvių tauta, nei kitos 
valstybės. Okupavęs Lietuvą Reichas taip pat nepakeitė 
I ietuvos juridinės padėties ir valdo ją okupanto teisė
mis. Pasinaudodami karo jėga okupantai atlieka Lietu
voje veiksmus ir patvarkymus, kurie derinami su Lietu
vos suverenumu ir kurie žalingi mūsų tautai ir valstybei. 
DIDYSIS UŽDAVINYS

Prieš mus atsistoja didelis uždavinys — apginti sa
vo teises ir de fakto atstatyti' Nepriklausomą valstybę. 
Šį sunkų uždavinį mes galime atsiekti tik organizuo- 
t i ir tik subūrę visas gyvąsias Kautos pajėgas. Organo, 
P ris galėtų kalbėti ir veikti lietuvių tautos vardu, iki 
š oi nebuvo. Gen. tarėjai yra okupacinės valdžios pa- 
k žiesti valdininkai, kurie neturi teisės veikti ir tarti 
e. arų žodįi visos tautos vardu. Tokiomis aplinkybėmis 
visuomenė rado reikalą sukurti Vyriausią Lietuvių Ko
mitetą, kurio organizavime dalyvavo didžioji Lietuvos 
visuomenė dalis.Pirmasis jo uždavinys bus derinti visų 
srovių nusistatymus ir veiksmus, siekiant visiems ben
dro tikslo — atgauti krašto nepriklausomybę. Atgavęs 
laisvę kraštas galės pasireikšti tokia santvarka, kokia 
jam bus tinkama. V. L. K. noras — kad ateities Lie
tuva būtų gera ir brangi mums visiems, ypač ūkinin
kams ir darbininkams, kad bendromis taupos pastan
gomis būtų keliamas visų ir kiekvieno gerbūvis, jo me
džiaginis, kultūrinis ir intelektualinis lygis, būtų ger- 
b urnos kiekvieno teisės ir laisvė bendro sugyvenimo 
ribose, žiaurus karas eina prie galo. Abi kariaujan
čios pusės labai išsisemia ir ilgai kariauti negalės. A- 
teina mums sprendžiamoji valanda. Mes turime telkti 
vilas gyvąsias krašto pajėgas, sustiprinti savyje gyvą

įtikinimą Laisva mūsų ateitimi ir ryžtingai pasiruošti 
įvykiams. Nuo to, kaip mes mokėsime tai padaryti, 
priklausys mūsų likimas. Mūsų ateities žygių pagrin
de turi būti vienybė, aiškus savo uždavinių supratimas 
ir ryžtingi veiksmai.
MAŽUMŲ KLAUSIMU

Lietuves laisvės atstatymas yra visų Lietuvoje gy
venančių žmonių reikalas. Mes nepritariame smurto 
priemonėms prieš Lietuvoje gyvenančias mažumas ir 
norėtume visus sveiko nusistatymo piliečius įtraukti 
tiek į Nepriklausomybės atgavimo, tiek į krašto tvar
kymo darbą. Toliau V. L. K. pasi&ako prieš okupaci

nės valdžios ar jos patikėtiniui priemones, kurios ne
suderinamos su tarptautiniais nuostatais, kurios žudo 
mūsų žmones ir naikina ūkį bei turtą. Dėl ruošiamos 
vyrų mobilizacijos komitetas jau dabar pasisako, kad 
šitai okupantams neleidžia tarptautinė teisė. Lietuvių 
tauta vieningai nusistačiusi, reikalui esant, ryžtingai 
kovoti au pirmuoju krašto okupantu — rytų barbaru, 
tačiau lietuvius kovai pašaukti ir mobilizaciją vykdyti 
gali tik teisėta suverenės Lietuvos valstybės vyriausy
bė savo tautos interesams ginti. Komitetas griežtai ‘ 
pasisako prieš išvežimą darbams už Lietuvos ribų, prieš 
darbininkų ir miesto gyventojų vertimą badauti, prieš 
reikalavimą iš ūkininkų prievolių virš normalaus ūkio 
našumo, prieš ūkių pagrindinio kapitalo mažinimą, 
prieš pramonės ardymą ir jų gaminių grobįmą.

Komitetas kviečia visus būti vieningais, nesiskaldyti 
savo veikime paskiromis grupėmis, užmiršti tarpusa- 
ves sąskaitas, padėti vienas kitam, nepasiduoti priešų 
iaprotvokavimui, būti apdairiais ir ryžtingais. Vokiečių 
pastatyti “valdžios” pareigūnai kviečiami būti sąmo
ningais lietuviais ir daryti tik tai, kas naudinga mū
sų tautai ir mūsų ateičiai.’’

Iš to atsišaukimo matyti, kaip Lietuvos žmonės ne
kenčia nacių okupacijos, kaip yra prieš ją nusistatę 
ir kaip jie nenori naujos bolševikui okupacijos, o ben
dromis jėgomis siekia pilnos Lietuvos laisvės^

★
Dar apie komp. St. Šimkaus mirtį

Jau gana plačiai buvo rašyta apie kompozitoriaus 
Stasio Šimkaus mirtį. Bet gavus daugiau detalių, jas 
čia skelbiame.

Prof. St. Šimkus mirė Kaune Savitarpinės Pagalbos 
ligoninėj 1943 m. Sįpaliųi 15 d., 5:15 vai. ryto. Palaikai 
buvo atgabenti sekančią dieną į Įgulos bažnyčią ir ten 
9 vai. atlaikytos pamaldos už velionies sielą. Pamaldų 
metu giedojo Štarkos vedamas choras, Grigaitienė, Kut- 
kus ir Mažeika. Vargonais grojo Vytautas Marijošius. 
Iš Įgulos bažnyčios palaikai buvo nuvežti į Karo Mu
ziejų, o iš čia nulydėti į kapines.

Velionies mirties aplinkybės ir dėl ko jis pateko į 
ligoninę, kcl kas nėra tiksliai žinomos, o tegalima tik 
spėti, kad jis greičiausiai bus tragingai žuvęs, nes at
siliepiama apie jį, kad jis pataikanti nemokėjo ir nemo
kėjęs daryti vingiui, bet siekęs tikslo tiesiai. Esą, ne tik 
prigimtis, bet ir aplinkuma jį stūmusi į kovą ir vertųsi 
pasidaryti tauriu tragedijos herojumi.

Tad, iš to galima aiškiai numanyti, kad populiarusis 
lietuvių tautos muzikas ir kompozitorius nelaiku atsi
skyrė iš gyvųjų tarpo, nes dirbo ir kovojo prieš žiau
rius okupantus, trokšdamas, kad jo mylimoji tėvynė 
Lietuva vėl būtų atsteigta laisva ir nepriklausoma val
stybe.

APŽVALGA

Lietuviškos knygos
pasisekimai

(LKFSB) J.E. vysk. kny
gos apie Liurdą išleidimas 
susilaukė nenumatytai dide
lio skaičiaus rėmėjų—jų su 
sidarys keliolika šimtų. 
Knygos jau atspausdinta 
apie du trečdaliu, bet dėl 
karo sunkunių darbas eina 
gana sunkiai.

Kun. Pr. M. Juro malda
knygė “ Didysis Ramybės 
Šaltinis’ ’ labai sparčiai iš- 
siparduoda. Jau ruošiamasi 
išleisti jos naują laidą. Yra 
kiek sunkumų gauti odos 
apdarams.

Vašingtone
(LKFSB) Kun. Dr. K. Šir 

vaitis, netaip seniai gavęs 
mokslo daktaro laipsnį Va
šingtono katalikų universi
tete, šiais metais toje pat 
aukštojoje mokykloje gilina 
savo sociologijos studijas. 
Rašo disertaciją apie Ligo
nių ‘ Kasas Lietuvoje. Jo 
adresas dabar yra: The Ca
tholic University, Washing- 
ton, D.C.

Trečiadienis, bal. 12, 1944

APSISAUGOK!
Ajpsisaugok —

Nuo komnazių ir tautininkų pašėlimų;
Jų kvailių nesąmonių ir paikių mūs šmeižimų;
Nuo jų neapykantos ir didžios beprotybės.

Apsisaugok —
Nuo grobikų valdovų ir rankų kruvinųjų 
Visokio plauko rudmarškinių ir raudonųjų,
Kurie labai trokšta mūs tautos pražūties.

Apsisaugok —
Nuo visokių svetimų valstybių agentų;
Tautos judų — brolžudžių, niekšų komunistų;
Ir stiprink savo dvasią pergalei laimėti.

S. K, Lukas

Pesimistiškas ediforialas
The Chicago Tribūne stipriai kritikuoja sekr. Hull 

radijo kalbą. Tuo reikalu parašytame editoriile griež
tai tvirtina, kad Baltijos tautos ir Lenkijos dalis jau 
yra atiduotos Sovietų Rusijai. Mes tam nenorime ti
kėti ir manome, kad to laikraščio ir jo korespondento 
interpretacija nevisai atitinka p. Hull kalboje išreikš
toms mintims. Tačiau reikia sutikti su Trihune pasa
kymu, kad nei Baltijos valstybės nei kitos taytos jokiu 
būdu nepasiduos savanoriai į Rusijos vergiją.

★
Lenkai vėl kalba apie Vilnių

Nežiūrint, kad net Churchill vasario 22 d. pasakė 
kalbą, kurioje pabrėžė, jog D. Britanija nėra pripaži
nusi Vilniaus, Lenkijos vyriausybės (dabar esančios 
Londone) organas “Dziennik Polski i Dziennik Žolnier- 
za” kovo 2 d. (Nr. 52) įdėjo ilgoką straipsnį su žemė
lapiu, kuriame norima įrodyti, kad “Vilnius nebuvo len
kystės gula”, kad jis ir apylinkės žemės sudaro 50 pro
centų lankų elemento, einant 1931 m. padarytu gyven
tojų surašinėjimu. Atsiliepdamas į tai' D. Britanijoj 
išeinąs lietuvių laikraštis “Išeivių Draugas” pabrėžia, 
jog net lenkų mokslininkai sutinka, kad iš Lenkijos į 
Lietuvą istorijos bėgyje nebuvo lenkų kolonizacijos. 
Be to. Lietuvos Statutas draudė svetimšaliams (ne lie
tuviams) Lietuvoje dalinti žemes, pareigas, vietas, be
neficijas ir t.t. Lenkų Lietuvoje daugiau atsirado tik 
po 1920 m. Želigovski j ados, bet ir tie lenkai iš Lietu
vos, atrodo, daugiausia bus išvažiavę, okupantų paska
tinti. Likusieji “lenkai” Lietuvoje, tai — lenkiškai kal
bą tie patys lietuviai. Lenkų okupacijos metu jie va
dinosi “tuteišais” — čiabuviais, o tokių, anot prof. O. 
Gorka “Polish History”, p. 87, Vilnijoje ir Palenkėję 
buvo 803,000 žmonės. Senesnioji “tuteišų” karta kalba 
dviem, trimis kalbomis ir pagal reikalą orientuojasi, 
jaunesnieji, daugiausia, temoka tik lenkiškai ir juos 
lenkai skaito lenkais. Kaip žinome, lenkai 1931 m. Vil
niuje nepriskaitė nė 2,000 lietuvių, o dabar teigia, kad 
iŠ Rusijos gautas Vilnius su aplinke turėjęs 61,000 lie- 
tuvių...

Anglijos lietuviai 
domisi demokratine 
Liet. spauda

(LKFSB) Šiaurinės An
glijos lietuviai kreipėsi į 
USA lietuvius prašydami 
jiems užprenumeruoti visų 
trijų demokratinių srovių 
leidžiamus laikraščius. Jų 
noras patenkintas.

Tėvas Kidykas' ““ 
Kanadoje

(LKFSB) Kanados lietu
viai su dideliu ilgesiu kau
kia atsilankant lietuvių in- 

’teligentų su prakalbomis. 
Džiugu, kad tėvas Kidykas 
sutiko Toronto lietuviams 
vesti rekolekcijas Didžiąją 
savaitę ir Pirmą Velykų 
dieną. Paskui ligi atvelykio 
tėvas Kidykas nusistatęs 
pabūti Montrealyje.

—Anglijos lietuviai gavo 
knygelių “Sibiro Ištrėmime 
ir Bolševikui Kalėjime.” Jas 
skaito su susidomėjimu.

7 STEPS TO YOUR

VICTORY GARDEN

Plan your gardon

Chooso good soti

DAUG NACIŲ PATEKO Į RUSŲ SPĄSTUS

Rusams atsiėmus Odesą, svarbųjį Juodųjų jūrų uostą, 
raudonoji armija, sakoma, perkirtus kelius naciams pa
bėgti ir 100,000 vokiečių atsidūrę rusų spąstuose. (Acme- 
Draugas telephoto)

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Matrasai

Mūsų pačių padirbti gražūs
PARLOR SETAI — su 

springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 

kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 
per VASARIO lr KOVO mėn

Couch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD '

PASKOLOS 
* DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių

■4 flgaM nnMhntl — te komUM
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD...................... Tel. CANaI 888T

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

«
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
,ir antikomunistiniu žvilgs-

moierys aiavyres! iniu; komjnizmo priuiky-
Federacijos Marąuette Pk.l mas gyvenime, palaidojant 

skyriaus Spaudos, Sekcijos laisvės,, lygybės, nuosavybės,

Šį veikalą jau rašo moks- 
lų a u tori etai ir už keleto
mėnesių pasirodys ir pas- Federacijos Chicago aps- 
klis visuose mūsų visuome-1 krities susirinkimas dėl svai 
nes sluoksniuose. . |bil* priežasčių, įvyks ne ba

landžio 12 d., bet ba’. 19 d., 
Aušros Vartų parapijos mo-

susirinkimas, įvykęs kovo 22 
d. ir susidedąs iš absoliutės 
moterų daugumos, nutarė 
sukelti lėšas ir išleisti visos 
Amerikos ir pasaulio lietu
viams veikalą, kuriame bus 
prieinamai išaiškinta komu
nizmo kilmė, jo autoriai, te
orijos, jų kritika, darbinin
kų klausimas komunistiniu

dorovės, religijos ir kitus 
krikščionybės bei demokra- 
tybės principus; katalikų 
bažnyčios vadovybės (popie
žių) ir rimčiausių sociolo
gų, teologų komunizmo pas
merkimas ir sukritikavimas; 
ką davė ir ką nori atnešti 
Sovietų Rusijos komunistai 
Lietuvai? ir t.t.

Šiam kilniam tikslui at
siekti Spaudos Sekcija kvie
čia visus į darbą ir talką.

Gegužės 18 (L Marąuette 
Park parapijos svetainėj į- 
vyks bunco party, balandžio 
14 d. čia pat po novenos pa
maldų vakare bus spaudos 
sekcijos mitingas. Visi sek
cijos nariai ir prijaučianti 
prašome ateiti j mitingą su 
dovanėlėms dėl bunco party 
ar su auka minėtam tikslui.

Visi ir visos pasimatysi
me mitinge ! S. J-tė

rius, Bridgeporte, sveikina 
savo naują pirmininkę, vei
kėją Marijoną Amoutienę.

Linki sveikatos darbuotis 
seserų naudai.

M. Ambutienės dukrelė > 
ra vienuolė pranciškietė se
selė Matilda.

Koresp

NULIŪDIMO VALANDOJE

PIRKITE KARO BONUS!

kyklos kambary. Susirinki
mas svarbus: bus raportai 
iš buvusios konferencijos ir 
iš šaukiamos Chicagos Lie- Vaikai yra gyvenimo žie. 
tuvių Konferencijos gegužės, dai Jais remUsi gyvybi
21 d. Be to, turime šiaip jau;________________________
svarbių reikalų. Tad būti
nai turi atvykti draugijų ir 
organizacijų atstovai į su
sirinkimą. Valdyba

EXTRA1 EXTRA!

MATILDA SEBOL
(po- tėvai- Slapkotikaitė)

Gyveno 656 West 35th St.
Mirė Bal. 11 d. 1944m., 1:15 

vai. ryte, sulaukus 38 metų.
Gimė Vlrden, Illinois...
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 dukteris Eorraine ir Dorothy; 
2 seseris Oną Stravinskienę 
švogerj Juozapą, ir jų šeimą Ir 
Agnės Slapkoskaitę, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanlca 
Avė. Laidotuvės Įvyks penktad. 
Bal. 14 d. 194 4 m. Iš koplyčios 
9:00 vai. ryto bus atlydėta j 
Nativity parapijos . bažnyčią. 
37th St. ir Union Avė., kurioje 
Įvyks gedulingos pamldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Dukterys, Seserys, 
švogeris ir Giminės.

Laid. direktorius Mažeika ir 
Evanauskas, Tel. Yards 1138- 
1139.

PETRAS YURGAITIS 
(YOKKE)

Gyveno.: 1530 So. 48th Ct.. 
Cicero, Illinois. Mirė Bal. 9d. 
1944m„ 3:40 vai. ryte, sulau
kęs 40, metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
Išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motiną Barborą Ir tėvą Pet
rą; broli Dr. Joną Ir jo žmo
ną Emlly, Ir daug kitų gimi
nių, draugų Ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių. Raudonos Rožės kliūbo 
Ir prie Eagles Fraternal Order

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. 50th Avė., Cicero, Illinois. 
Laidotuvės jvyks ketvirtadieni, 
Bal. 13 d. 1944 m. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamatuos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J Šv. Kazimiero kapines.

•
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — Motina, Tėvas,
Brolis, Brolienė Ir Giminės.
Laid. dlręktorius Antanas B. 

Petkus. Telef. Cicero 2109.

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadieni, bal. 
12 d., 7:30 vai. vak., Chica
go Lietuvių Auditorijoj. Vi
si nariai prašomi dalyvauti. 

Lucille S. Dagis, rašt.

Permainytas 
vardas Ir 
adresas.

1.lėtu v Iškas 
žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

a||a

ALBEKT V. PETKUS

Jau sukako vieneri me
tai, kai negailestinga mir
tis atskyrė is mūsų tarpo 
mylimą vyrą, sūnų ir bro
lį, Albertą V. Petkų.

Į Netekome savo mylimo 
balandžio 13 d., 1943 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
MM. -Si

Mes, atmindami ir apgailėdami tą jo liūdną prasišalinimą 
iš mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvi
jomis) už jo sielą — ketvirtadienį, balandžio 13 d., 1944 m., 
Nekalto Prasidėjimo švenčiausios Panelės Marijos Parapi
jos bažnyčioje, 8:30 valandą ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažjstamus dalyvau
ti šiose pamaldose ir kartu pasimelsti už a. a. Alberto sielą.

You įcft behlnd our broken liearts 
That loved you so slnėere.

That never did and hever wiU 
Jforget you. Aibert, dear.

Had and sudden was the call,
So dcarly loved by one and all.

You r memory, it Vvill alwayš be 
The sweeteat thing In lite.

Nuliūdę: Moteris On» (po tėvais Mlklovaitė), Tėvas An
tanas, Broliai Antanas Ir Konstantas, Sesuo Julia, Uošviai 
Ceiestinas ir Ona Miklovai, ir visos kitos Giminės.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

JUOZAPAS YURASKA
Gyveno 3031 \V. 62nd St.
Mirė bal. 10 d., 1944, 3:05 

vai. pp., sulaukęs 65 metų amž.
Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

3 sūnus Stanislovą ir Jo' mo
tetų Suzaną, Juozapą ir Jo mo
terį Mertle, Povilą (U. S. Ar- 
my) ir jo moterj Allce, duk
terį Suzaną Pounds iv Jos vy
rą Robert, 5 anukus, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 6812 S. 
Western Avė.

Laidotuvės Jvyks penktad.. 
bal. 14 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Gi
mimo Svč. Panelės Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po aamaldų bus nu
lydėtas ( šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę Kūnai, Duktė, Mar
čios, žentas, Anūkai ir Gimi
nūs.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas B. Petkus, Tel. Grovehill

0142.

Sveikina vadę
Šv. Pranciškaus Vienuo

lyno Rėmėjų Dr-jos 1 sky-

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

• Telefonas — PORTSMOUTH 9022
WEST V1RG1NIA STOKER........... g Q gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, gy įQ

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP......................$11 25
PETROLEUM COKE ...................$12 50

Extra Course

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapihių dienai.

JUZEFĄ KURZIENfi
(po pirmo vyru Kalnlcnė, 

po tėvais Pokclaitė)

Mirė Bal. 9 d. 1944 m., 3:05 
vai. popiet, sulaukus 54 metų.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskričio, Kaltinėnų 
parapijos, Kalniškių dvare.

Amerikoje Išgyveno 36 metus
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Adomą; 3 dukteris Es- 
telle Moran ir žentą John, 
Juzefina Besseil ir žentą Juo
zapą ir Jlevą Oposnow Ir žen
tą Juozapą; sūnų Adomą Ir 
marčią Juzeftną; 5 anukus; 
pusbroli Vincentą Zemeckj Ir 
jo šeimą; 2 švogerius Mykolą 
Kurzą ir Leoną Penkauską ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažjstamų. Lietuvoje paliko 
daug giminių.

Kūnas pašaryotas namuose. 
2027 Canalport Avė. laidotu
vės )vvks ketvirtadten). Bal 13 
d. 1944 m. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta ) Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Vyras. Dukterys, 
Sūnus, lentai, Marti, Arnikai, 
PUšbrolIs, fnogorial Ir Giminės

leidot. direktorius R. M. 
Skudas. Telef. Mpnroė 3377.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WE8TEBN AVĖ.

■ie-

(Netoli
PHONE:

Grand Ąve.)
SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FU N ERA L 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

PASKOLOS DAROMOS AN1 PIRMU MORGICIIJI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

„ie i”* „4

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATO1H

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir Ugt $5,000.00 apdrausti per Pederal Sarings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSI 1 LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

, —47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

---------------------  4.— --3=- ■ ■ r-- .-

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

Radio Programai 

(1390 k.)
WGES

Pirmadieniais Ir Ketvirtads 
8 vai. vak.

štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIilIlIHlll

I
(i)

i

PERBONAL1ZED MKMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PARtlCULAR rUOPLE PItEFER P A CHA N KIS PRODUOTIONS 

DISTRIBUTOR8 OF THB FAMOUS MONTKLLO GRANITE 
Most Beantiful—Most Endorlag—Strongest—Beat In The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KRElPKITfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamher of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YABDS 4908

J. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3571

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

„___________________________ Teiephone YARDS 1419_____________________________________

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

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—38

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10758 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 

OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1270
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=r^ už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Lietuvis bombardavimo žygiuose
Stanley Sereika gimė Čika

goje. rugpiūčio 2 d. 1916 
metais. Baigė Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą. Vėliau 
mokėsi Hinsdale Seminarijo
je ir iš ten įstojo į Fenger 
High School, West Pull
mane, Čikagoje. Prieš išvyk
damas į kariuomenę dirbo 
International Harvester Co. 
dirbtuvėse, West Pullmane. 
Priklausė prie tos kompani
jos beisbolo tymo. Į kariuo
menę išvyko birželio 23 d. 
1942 metais. Buvo įvairiose 
kempėse ir po įvairių apmo
kymų tais pačiais metais 
spalių mėn. buvo pakeltas į 
korporalus ir priskirtas prie 
U. S. Air Corp3, bomberių 
grupės. .

Pullmane, 608 W. 120th Str. 
Kartu su motina gyvena jos 
sūnus Jonas ir duktė Alicija, 
kurios vyras tarnauja U. S. 
merchant marines. Stanley 
yra nevedęs, o jo viena se
sutė Martha yra ištekėjusi 
už Meleskos.

O

IŠSIPILDĖ KŪDIKYSTES SVAJONES

i ' .

i

•*- 1
Malda išgelbėjo lakūną

Patekęs j sulaužyto lėktuvo uodegą 
krito 19,000 pėdų i mus

Stanley Sereika 
* * *

Nuo birželio mėn. 1943 
metų yra užjūryje ir daug 
kartų yra dalyvavęs įvai
riuose bombardavimuose. 
Stanley tėvelis, Jonas Serei
ka, mirė 1936 metais, o mo
tina Martha gyvena West

Didžiausia Lietuvių
Jevvelry Krautuvė

--------*--------
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus

i Kilt
į aini 
t už PRIEINA- 
| MAS JUMS 
l KAINAS!
Į Turime didelį 

ir gerą pasi-I rinkimą MuzikaliSkų Instrumen-
j tų, MuzikaliSkų Knygų, Stygų, 
' Rekordų ir įvairių kitų muzi

kalių daiktų.
Taipgi taisome Laikrodžius, 

j Laikrodėlius, Žiedus, Rašomaso Oi ii m lmM «« n .Plunksnas,
strumentus.

ir Muzikalius 
Pasinaudokite!

In-

i IOHNA. KASS
> IEWELRY — H’ATCHMAKER 
| — MUSIC

1 1216 ARCHER AVENUE 
I 
I Phone: LAFAYETTE 8617

-f

DABAR

Pagrobė
Ginkluotas vyras užpuolė 

George Buhs, kasininką, Wa- 
shington st. požeminio trau
kinio stotyje, ir pagrobė iš 
jo $168, praeitą pirmadienį.
Arti nebuvo keleivių.

* v *

Nukrito
Kai vaikas, dešimties me

tų, žaidė ant troko, kuris bu
vo pastatytas 28-toje ir Kel
ly avė., nukrito ir susilaužė garaže, kurį 
kairę ranką. Taxi Co.„ 1301 Walton, kilo

. * * * gaisras. Sakoma, kad gais
ras sukėlė $30.000 nuosto
lių, įskaitant prarastų nuo

Vagys įėjo į Drell’s eiga-' 30 iki 40 nepamainomų taxi- 
rų krautuvę, 1462 Madison cabių. 
str., ir paėmė tris laikro
džius, du žiedus ir $878.
Apie tai buvo pranešta poli
cijai praeitą pirmadienį.

* * *

Prieš dvylika metų Margaret Smith, tuomet 13 metų 
amžiaus, iš Ispwich, Anglijoj, pradėjo susirašinėti su Jo
seph Elwood iš New Albany, Ind. Vėliau susirašinėjimas 
nutrūko ir viens apie kitą nieko nežinojo. Neseniai betgi 
Elwood sesuo gavo nuo Smith laišką, kuriam ji sutinkanti 
ištekėti už Joseph Elwood ir išauginti net dvylika vaikų. 
Ir, štai, jiedu susituokę. Nuotrauka padaryta jiems par- 
vykus iš Anglijos. (Acme-Draugas telephoto)

Anksti rytą .. &

Ugnis sukėlė $30,000 nuostolių

Apvogė

Italijos fronte įvyko nepa
prastas atsit’kimas. Ameri
kos oro jėgų seržantas buvo 
Užtrenktas, sučiuptas sudau
žyto lėktuvo uodegos dalyje 
po to kai šis lėktuvas susi
dūrė su kitu lėktuvu. Seržan
tas krito 19,000 pėdų ir išli
ko gyvas. Apie tai buvo pra
nešta balandžio 10 d'eną.

Sgt. James A. Reilly, 27 
metų, iš Henderson, Ky., ku
ris dalyvavo 13-toje skridi
mo misijoje, buvo numestas 
į uodegos užpakalį, kai įvy
ko smarkus sutrenkimas.

“Aš gulėjau ant veido’’, — 
jis pareiškė. “Mano amunici
ja užgulė mane ir dešinioji 
koja buvo įstrigusi žemai.

Aš negalėjau pajudėti. Aš iš
mokau melstis, nes maniau, 
kad po dešimties sekundžių 
tikrai mane sutiks mirtis.”

Užpakalinė lėktuvo dalis 
nusileido ant medžio, kuris 
sutrukdė kritimą.

Kitos dalys lėktuvo nebu
vo rasta.

Drąsiai galima sakyti, kad 
malda išgelbėjo seržanto gy
vybę!

Anksti praeitą antradienį Tanke eksplozijos buvo iš- 
valdo Checker Į vengta atvykus agisrinin- 

kams. Liepsnos namo užpa
kalyje buvo pašalintos.

Atgaivino
I

Vienas Chicagos advoka
tas sukrito nuo širdies ata
kos First National banko 
priešakyje, praeitą pirma
dienį. Jis buvo atgaivintas, 
ir nugabentas į Šv. Luko li
goninę. "

Mirtis gatvėje
Charles Embick, 61 metų, 

6451 Greenwood avė., spaus
tuvininkas, buvo sužeistas 
mirtinai praeito sekmadie
nio vakare, kai jį sutrenkė į 
pietus einantis Cottage 
Grove avė. gatvėkaris, lOOth 
st. Gatvėkario vairuotojas 
pareiškė, kad Embick, grei
čiausia buvo apakintas lie
taus ir įžengė į gatvėkario 
kelią.

Platinkite “Draugą”.

Yn Geriausi** Laikau Pirkti Ptnnoft BUIea 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite I mflsų jardą Ir apBflrikHe ata
ką ir aak«tą rflftį LENTŲ—MII.LWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vlllnj, skiepų Ir Getų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasllnk

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HAL8TED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

J.

Herman Van Spankeren, 
taxi vairuotojas, pasakė, kad 
ugnis kilo po to, kai jis pri
pylė į savo tanką gazoliną 
iš atsargos tanko, netoli 
Walton st. įėjimo.

Kai jis pradėjo važiuoti, 
Van Spankeren pasakė, jo 
cab užpakalis pateko į lieps
nas, kurios išsiplėtė į- namo 
užpakalį pirm negu du me
chanikai galėjo gauti ugnies 
gesintuvus.

Gerai pataikė
Laconia, N. H. — Dabar 

parašysime kaip adata buvo 
rasta šieno kupetoje. Tru
man French dirbo vietos 
lentpiuvėje ir jis pametė 
laikrodį lentų druožlėse. 
Druožlės (piuvenes) buvo 
supiltos į 1,100 maišų ir nu
siųstos į Somerville, Mass. 
Charles R. Ryan’ui, Somer
ville fabriko inspektoriui, 
buvo pranešta, kad pamesta 
laikrodis. Jis pažvelgė į 
1,100 maišų, kur buvo druož
lės, ir iš vieno maišo išpylė 
druožlės, ten buvo laikrodis.

Apie tai teko sužinoti ba
landžio 11 dieną.

22 sužeisti
Montgomery, Ala. — Dvi

dešimt du sailorai buvo nu
gabenti į Maxwell field ligo
ninę balandžio 10 dieną gy
dyti nuo sužeidimų, kuriuos 
jie gavo, kai mažiausia šeši 
vagonai keleivinio traukinio 
nuėjo nuo bėgių. Nelaimė 
įvyko 20 mailių pietuose nuo 
Montgomery

Pagerbs savo kleboną 
varduvių proga

Šv. Kryžiais lietuvių pa
rapijos, Towh of Lake kolo
nijos, parapijiečiai ruošia 
kun. klebonui A. Linkui pa- 
gerbtuves varduvių ir gimta
dienio proga. Pągerbtuvės 
įvyks parapijos sa’ėje balan
džio 16 dieną, 7:30 vai. va
kare.’ Pagerbtuvių progra
moje bus rodomi įdomūs 
krutamieji paveikslai. Į pa
gerbtuvių vakarą visi gali 
įeiti be jokios įžangos, be 
jokio mokesčio. Bus Open 
house.

Teko girdėti, kad pagerb- 
tuvėse dalyvaus ir kitų ko
lonijų labdariai. Kun. Lin
kus yra Labdarių Sąjungos 
iždininkas ir dvasiom vadas.

550 karių sužeista 
karo frontuose

Karo departamentas pra
eitą pirmadienį pranešė 550 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie buvo sužeisti Azijos, 
Centro Pacifiko, Europos, 
Viduržemio, šiaurės Ameri
kos, pietų Pacifiko ir piet
vakarių Pacifiko karo fron
tuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 19 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, šeši iš jų 
iš Chicagos; du iš Indiana 
valstijos, du iš Michigan ir 
15 iš Wi8consin.

Sužeistųjų kareivių skai
čiuje yra Sgt. Martin Stoc- 
kus, jo tėvas Frank Stockus 
gyvena šiuo adresu: 1034 N. 
19th st., Springifeld, III.

Pas mergaite rasta 
$24,000

EI Paso, Tex.— Balandžio 
10 dieną dvi 17 metų am
žiaus mergaitės, iš EI Paso, 
buvo klausinėjamos valdžios 
pareigūnų po to, kai iš vie
nos mergaitės buvo konfis
kuota (paimta) $24,000. Pa
reigūnai pareiškė, kad grei
čiausia mergaitės buvo sin
dikato panaudojamos, kad 
jos šmugeliuotų opium į 
New Yorką. Pinigai buvo su
čiupti šeštadienį. Pinigai tu
rėjo būti įduoti Juareą’ui, 
Meksikoje, skersai rubežių, 
kad sumokėjus už siuntinius, 
pareigūnai pareiškė.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

praeitą pirmadienį paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąrašą, 
kuriame pažymėta, kad 49 
jūrininkai mirė, 86 buvo su
žeisti ir 33 dingę.

Dės Moines, Ia. — Balan
džio 10 dieną rasta moterų 
armijos korpuso narė ir jos 
vyras negyvi viešbučio kam
baryje.

Dingę kariai karo 
frontuose

Karo departamentas pra
eitą pirmadienį paskelbė 484 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Europos ir Viduržemio 
apylinkių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 21 vyras 
yra iš Illinois valstijos, 10 
iš, jų iš Chicagos; du iš In
diana valstijos, ir 7«.iš Wis- 
consin. >

Trakas palietė gatvė- 
karį; 6 sužeisti

šeši iš 20 keleivių į šiaurę 
einančiame State gatvėkary- 
je buvo sužeisti praeito pir
madienio vakare, kai trakas 
gatvėkarį nustūmė į šoną.

Nelaimė įvyko 3823 So. 
State str., apie 10:25 vai. va
kare.

X Chicago lietuviai Raud. 
Kryžiui per kovo mėnesio 
vajų karo fondui yra sukė
lę netoli $6,000.00. Iki ba
landžio 1 d. per lietuvių re
prezentantus sukelta aukų 
sekančiai: per S. Barčus — 
$3,100.00; per H. Kareivie- 
nę — $1,700.00; per. P. Šal- 
timierą — $700.00; per H. 
Statkienę — $200.00; per O. 
Biežienę — $130.00 ir paštu 
gauta $27.00. Kiek sukelta 
per L. Vanagaitienę, dar ne
turima raporto. Viso $5,857.

X Juozo Do b ra v aiškio 
smulkiųjų daiktų krautuvės, 
esančios priešais Aušros 
Vartų bažnyčią, nesugauti 
vandalai naktį iš balandžio 
10 į 11 d. dviem atvejais 
išdaužė visus priekinius lan
gus. Kalbama, kad šis van
dalizmas rišasi su politikie
rių 21 Wardo peštynėmis. 
Esą, prie krautuvės sienos 
namo buvęs vienos grupės 
prisegtas plekatas.

X Vargdienių Seserų Gil- 
dos balandžio 16 d. įvyks du 
parengimai: vienas Town of 
Lake kolonijej, Brazauskie
nės salėj, 2 vai. popiet; ki
tas West Side kolonijoj, Auš 
ros Vartų parap. salėj, 7 vai. 
vak. Prašomi kaip vietiniai, 
taip ir svečiai dalyvauti juo
se ir paremti gražų darbą, 
nes visas pelnas skiriamas 
Nekalto Prasidėjimo Šv. P 
Marijos seserų vienuolijai.

X Visų šventųjų parapi
ja Šv. Velykų proga gausiai 
parėmė naujos bažnyčios 
statybos fondą sudėdama 
aukų $1,800 00. Kleb. kun. 
J. Šaulinskas nuoširdžiai dė
koja parapijonams už paro
dytą duosnumą.

X Bronė Motuzienė, Atei 
tininkų draugovės narė, yra 
ne tik didelė dainos mėgė
ja, bet turi daug talenlto ir 
vaidybos mene, ką parodė 
brolių Vešotų vakare, vaiz
delyje iš dabartinio Lietu
vos gyvenimo.

-re-
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JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPERVIS1ON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

--------------------------------------- OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
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Baisios širdies banditas
Kai Herbert Bęardsley, 55 

metų, 915 So. York str., Elm- 
hurst “L” kasininkas, išėjo 
iš “L” washroom, Lake ir 
Paulina str., kur buvo nuė
jęs paimti vandens dėl ser
gančios mergaitės, jis buvo 
užpultas negro, kuris pagro
bė iš jo budelės $16.98. Aš
tuoniolikos metų amžiaus 
mergaitė susirgo, kai ji va
žiavo eleveitoriniu trauki
niu, ir buvo nugabenta į sto
tį. Tai įvyko praeitą sekma
dienį.

Nors mergaitė buvo be
veik be sąmonės, bet ji matė, 
kai banditas apiplėšė jos ge
radarį.

39

Stotyje
J. H. Haggert, iš Toronto, 

Ont., pranešė policijai praei
tą pirmadienį, kad jo du rū
bų čemodanai buvo pavogti 
iš Dearborn str. geležinkelio 
etoties, balandžio 7 dieną.

X '‘Katriutė” — tokiu 
vardu labai grąžui scenos vej 
kalą pasiėmė atvaidinti L 
Vyčių 36 kuopos dramos ra
telis, kuriam vadovauja ži
nomas veikėjas K. Zaroms- 

i kis. Vaizdelis bus atvaidin
tas gegužės 14 d., parapijos 
salėj, Brighton Park

X Liepienė, žmona dauge
liui Chicago lietuvių žino
mo biznieriaus, savininko 
užeigos Justice Parke, pas
taromis dienomis pergyve
no sunkią operaciją, po ku
rios gerai jaučiasi ir sveiks 
ta.

X Jono Sutkaus, gyvenan 
čio adresu 3225 S. Green St., 
balandžio 8 d. prapuolė sep
tynių mėnesių buldogiukas 
Savininkas žada duoti pen
kis dolerius tam, kas jį su
grąžins arba nurodys, pas 
ką tas šuniukas yra.

X Izabelės Vaišvilaitės 
vaistinėj, 1446 So. 49 Ct., ir 
A. S. barbemėj, 1405 So. 49 
Avė., Ciceroje, kasdien ga
lima nusipirkti “Draugo 
pavieniais numeriais.

»»




