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PUOLĖ 3 BALKANŲ SOSTINES
Atmušė japonus i šiaurę nuo Imphal
Kiniečiai eina prie japonų bazės Burmoj

KANDY, Ceylon, bal. 17. aiškino, kad. Mountbatten 
—Adm. Mountbatten prane-1 štabas perkeltas į Ceyloną 
Šimas iš jo naujojo štabo tampriau surišti sąįunginin- 
Ceylone sakė dideli smūgiai kų jėgas ir planus didelei
buvo suduoti japonams į 
šiaurę nuo Imphal. Savo 
kontratakose sąjungininkai 
atėmė iš japonų kelias svar 
besnes pozicijos.

Britai taipgi pagerino sa
vo pozicijas kalnuose į šiaur 
ryčius nuo Imphal, už 10 
mylių pločio ryžiaus laukų, 
kurie saugo tą svarbiąją 
sąjungininkų reikmenų ba
zę.

Oficialus komunikatas nie
ko nepranešė apie sklandy
tuvais pristatytų Chindit 
karių operacijas, apie ku
riuos buvo minėta vakar 
dienos komunikate. Jų nau
jai išrasta taktika žoda žy-

ofensyvai prieš japonus. ’
Šios dienos komunikatas 

nurodo, kad Chindit kariai 
vis dar tvirtai laikosi pozi
cijoje skers priešo reikme
nų kelio į Myitkyina. Anot 
pranešimo, sąjungininkų lėk 
tuvai bombavo ir apšaudė 
priešo pozicijas Kamaing, 
Mawlu ir Mohnyin apylin
kėse.

Pranešimai iš šiaurinės 
Burmos sako Gen. Stilwe)l 
kiniečiai kariai randasi ne
pilnai mylią nuo Warazup,
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miai paveikti visam 
mos-Indijos vajui.

Bur-

Vėl puolė Prancūzijos invazijos krantą
Puolė nacių lėktuvų fabrikus Bulgarijoje

LONDONAS, bal. 17. — tuvų fabrikai prie Sofijos, 
Amerikos Liberator bombe- Bulgarijoje, ir lėktuvų da
riai dienos metu šiandien lių fabrikai Belgrade, 
atakavo nacių militarinius Ataka ant Belgrado buvo
įrengimus Pas de Calaisapy 
linkėję, Prancūzijoje. Mūsų 

Į lėktuvai neužtiko nė vieną 
priešo lėktuvą, ir visi sau
giai grįžo į savo bazes.

NEAPOLIS, bal. 17. — 
Amerikos didieji lėktuvai 
šiandien atakavo Sofiją, Bul 
garijos sostinę, ir Belgradą, 
Jugoslavijoje. Štabo prane-

Bendras vaizdas viesulo padarytų nuostolių Royston, Ga., kuris labiausiai nukentėjo nuo ) Šimas sakė “dideli daliniai’’ 
audros, siautusios pietinėse valstybėse, kuri išnešiojo namų dalis, lentas ir medžius. Dvylika Į Fortress ir Libera'.or lėktu- 
iš 40 užmuštų asmenų žuvo šiam mažam mieste, kur Raudonasis Kryžius metodistų bažnyčioje bombavo geležinkelius ir
įsteigė ligoninę gydyti 300 sužeistųjų. Bažnyčia buvo viena iš nedaugelio sveikai išlikusių pa
statų. (Acme-Draugas Telephoto.)

25 mylias į šiaurę nuo Ka- . , ,
maing. Atsistatydino visa
niįX“u»gi„°inkTUanpibkė^' Italijos vyriausybė
japonus Tiangzupe, ir nuėjo LONDONAS, bal. 17. —

kitus taikinius tose Balka
nų sostinėse.

Tarp svarbesniųjų taiki
nių buvo Messerschmitt lėkSuomija atsakė 'ne', Teisia 30 asmenų už 

bet nenutraukė derybų suokalbį prieš Ameriką....... .
VVASHINGTON, bal. 17.| VokieCIdl OklipdVO

į pietus ir vakarus nuo prie-: Jungtinių Tautų radio Al- 
Adm. Sir Geoffrey Lay-1 šo pozicijų saugojančių ke- žyre pranešė, kad Premjero 

ton, Ceylon viršininkas, pa- lią į Sumprabum. Pietro Badoglio kabinetas
-1 atsistatydino, ir Karalius

LONDONAS, bal. 17. —
Šiandien sužinota, kad Šuo- — Federaliniam rrskrities 
mija atmetė naująsias Ru- teisme šiandien prasidėjo 
sijos taikos sąlygas, bet sa- teisiamas 28 vyrų ir 2 mote-

Amerikiečiai atakavo I Perskrido per Ameriką Viktoras Emanuelis įparei 

japonu Aitape bazę per septynias valandas
GEN. MacARTHUR ŠTA- VVASHINGTON bal 17 masta’ kaiP ivairi°8 politi-

BAS N. Gvinėjoj, bal. 17— _Lo'ckhęed firm09 ..Cons?n5s Partijos pageidauja.
Amerikos didieji bomberiai . „ ,. ,, , .. w, tellation, keturmotor i n i

delis aerodromas ir reikme
nų kroviniai. Iš viso'ten 
numesta 284 tonai bombų.

vo notoje 3kvai bandė rų, kurie kaltinami išdavi-

pirma sąjungininkų ataka 
ant Jugoslavijos sostinės 
šio karo metu, nors Libera
tor ir Fortress lėktuvai va
kar puolė netolimus aero
dromus ir lėk'.uvų fabrikus.

Pirmieji raportai iš grį
žusių lakūnų sakė keli prie
šo lėktuvai buvo sunaikinti.

Trečioji Balkanų sostinė, 
Budapeštas Vengrijoje, bu
vo atakuota vakar naktį. 
Puolimą atliko sąjungininkų 
lėktuvai iš Italijos bazių. 
Jis sekė dienines atakas ant 
Brasov ir Turnu-Severin ge
ležinkelių centrų Rumunijo
je-

Lėktuvai atakavo Truk 
ir Caroline salas

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, bal. 17 
—Šiandien pranešta, kad 
koordinuotose atakose penk

Jugoslavijos miestą
LONDONAS, bal. 17. —

Jugoslavų pattizanų komu
nikatas pranešė, kad po di
delių mūšių naciai užėmė 
Bįjelo Polje miestą, Sand-1 tadieny, Amerikos bombe-

neuždaryti duris ateities de-j kiškų, suokalbiu prieš dabar- 
ryboms. - • ' tinę Amerikos san'vcrką.

Amerikos ir Anglijos vy- Teisiamųjų tarpe yra ir 
riausybėms buvo pranešta į Mrs Elizabeth Dilling.. iš 
apie suomių nutarimą. Fak- j Chicagos.
tas, kad kiek laiko praėjo „ , . z-Kaltinamųjų a dvok a t a i 

bandė bylą kuriam laikui 
atidėti, bet jų prašymas bu
vo atmestas.

svarstymams ir rusai nea
takavo Suomijos duoda vii 

- , i i « . ties, kad dar gali būti pro-
^rodromo tik šešias serga, laukia mirties gos suomių-rusų susitaiky

mui.

tu vas skrido virš Washing 
tono

Benito Mussolini labai

va'andas ir 58 minutes po BERNAS bal i7._2e„e. 
Lėktuvai taipgi puolė ne-] Pak,1,m0 lS Barbenk, Call- vos Tribune vakar atspau- 

tolimas Ali, Seleo ir Tum'eo torm}°’ dė pranešimą iš Milano, ku
ris sakė Benito Mussolini 
sunkias serga,, ir atsiskyręs 
nuo pasaulio “laukia mir-

salas, kur sukėlė didelius Tas greitas skridimas pa- 
sprogimus ir gaisrus. darė naują rekordą. How-

Kelios bombos pataikė ard Hughes, turtuolis lakū- 
tiesiog ant priešo patrankų nas, 1937 metais padarė re- ties.” Tas pranešimas 'pat- 
prie Rabaulo Vunakanau kordą skrisdamas tą tolumą virtino senai girdimus gan- 
aerodromo. Amerikos pat- per 7 valandas 28 minutes, dus apie Mussolini nesvei- 
rolės lėktuvai sunaikino ari Distancija iš Burbanko įĮkavimą, ir matomai buvo 
sužalojo penkis priešo lai- Washingtoną yra 2,038 my-l padarytas su nacių okupan- 
vus Keravia įlankoje. lios. tų žinia ir sutikim'', .

Vienas teisiamųjų, Ed
vvard James Smythe, nepa
sirodė teisme ši rytą, ir jo 
užstatyta $1,000 kaucija už 
tai buvo suimta.

Romos radio kalba Naciai prarado 450,000 karių Kryme
apie miesto evakuaciją Lėktuvai be perstojimo puola Sevastopol

NEW YORKAS, bal. 17. 
—Romos radio šiandien ci-

Palaidojo Gen. Vatutin
LONDONAS, bal. 17. —

Specialiam dienos įpakyme 
Maršalas Stalinas pavadino 
Gen. Nikolai F. Vatutin vie
ną ‘ ‘puikiausių Raudonos 
armijos generolų,” ir prane
šė, kad jis bus šiandien lai
dojamas Kieve. Gen. Vatu artilerija išsklai
tin mirė po operacijos pra ne<jį<jeję vokiečių ataką
ei^ ei_____  Anzio pozicijos šiaurvakari-

i niam sektory. Britai kariai 
sutjaė šešis priešo karius.

jak provincijoj, 25 mylias Į 
šiaurę nuo Albanijos rube- 
žiaus.

Maršalas Josip Broz sakė 
vokiečiai vartojo tankus ir 
lėktuvus, bandydami kaip 
norint užimti Monttnegro.

Aršios kovos vyksta San- 
jake ir Montenegre, kur vo
kiečiai varosi į Mojkovac, 5 
mylias į pietvakarius nuo 
Bijelo Polje.

riai iš pietų ir centrinio Pa
cifiko bazių puolė Truk ir 
septynias bazes Caroline 
salyne.

Liberator bomberiai iš 
Solomonų skrido 2,200 my
lių į abi puses atakuoti Eten 
ir Paramb salas, Truk ato- 
ly, kur numetė 27 tonus 
bombų.

I
Gen. MacArthur štabo 

pranešimas sakė japonai 
siuntė savo nakiinius nai
kintuvus priešintis ameri
kiečiams, bet j v opozicijaPerkirto nacių linijas Anzio fronte

Tankais išdaužė dvi vokiečių tvirtoves .•Mitchell vidutinicii bom
beriai iš centrinio Pacifiko 
bazių, atliko 22-tą ataką ant 
Ponape, 437 mylias į rytus 
nuo Truko, ir puolė Ant sa
lą, 8 mylias į pietvakarius 
nuo Ponape, kur jie nuskan
dino nedidelį priešo tankerį 
ir pavarė du kitus laivus ant 
kranto.

NEAPOLIS, bal. 17.—Są- sakyta, bet nurodoma, jog 
sąjungininkai kariai tuomet 
pasitraukė atgal į savo li
nijas.

Kaip tik pirm toš atakos, 
amerikiečiai kariai, tankų 
lydimi, sudaužė dvi vokie
čių tvirtoves prie Cerreto 
Alto, fronto pietiniam gale, 
apie dvi mylias nuo kranto.

Sąjungininkų pa t r o 1 ė s 
smarkiau veikia penktos 
armijos fronte pie'uose, kur 
kaujasi su vokiečių daliniais 
šiaurvakariniam Monastery 
kalno šone, tuoj virš Cassi- 
no, ir kalnuose toliau į šiau-

VFI.IAUSICS ŽINIOS
IŠ ITALIJOS — Manoma, 

LONDONAS, bal. 17. — ar suėmimą 145,793 nacių kad grafas Car,o gforaa |r
filosofas Benedetto Croce 
taps ministeriai be portfe- 

i lių naujoj Italijos vyriausy
bėj.

IŠ INDIJOS — Britų, tan-

tavo fašistų transporto ko-1 šiandien atr<x*°. kad rusai tarpe kovo 6 ir bal. 15, tad
misionieriaus pran e š i m ą, 
kad “išvykimai į šiaurę 
įvyks,” ir kad “kariai ir 
visi tie, kurie nori apleisti

by kurią valandą užims Se
vastopolį, paskutinę didelę 
ašies bazę pietinėj Rusijoj. 
Raportai sako rusų kariuo-

Romą" turi atsikreip'i i jo menės veržiasi per jc prie- 
raėtinę dėl instrukcijų. | miežiu’- dvi mylias nuo jo 

centro, o rusų lėktuvai ir 
karo laivai atakuoja tūks
tančius vokiečių ir rumunų 
karių, kurie bando laivais

Pastaromis dienomis da
ryti nacių pranešimai sakė 
Roma būtų padaryta “atvi
ru miestu,” bet nesiranda 
tarptautinė mašinerija to
kio statuso patikrinimui.

KALENDORIUS
Balandžio 18 d.: šv. Apo-

iki šiol naciai ten prarado 
450.000 savo karių.

Skubėdamas iš pietryčių, 
vienas rusų dalinys vakar 
vakarą užėmė Yalta, kur 
carai savo laiku turėjo va
sarnamius.

Kiti daliniai varosi i Se
vastopolį iš kalnų, ir žygiuo

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, bal. 17.—šios die
nos komunikatas pranešė, 
kad sąjungininkų 5-tos ar
mijos patrolės, pasivaryda
mos giliai į vokiečių linijas

kai sunaikino japonų kelio antrą kartą per 24 valan- 
blokadą keturias mylias nuo das, sunaikino nacių amuni- 
Kobima. Japonai atmušti cijos krovinį Anzio fronte, 
tarpe Kohima ir Dinapur. Komunikatas nurodė, kad

ja naujai pramintais keliais. Amerikos lėktuvai numetė
pabėgti iš to degančio uos-! ka(j išvengti nacių minomis

Raportai iš fronto sako
nuklotus kelius.

Tass pranešimas iš Mas-

IŠ PEARL HARBOR. — sąjungininkų daliniai visuo-1 rę. Visoj. Cassino apylinkėj

, ......... , snose nuo rasų artilerijos
lomia ir Šv. Vilhelmas; se- » . . . .šaudymo ir lėktuvų atakų,noves: Suvardas ir Totile.

Sevastopolis paskendęs liep- kvos sakė dabar vyksti di
delis perkėlimas vokiečių

Balandžio 19 d.: šv. Simo 
na<s ir šv. Leonas IX; seno
vės: Nergantas ir Nuomė.

ORAS
Bus lietaus, šalčiau.

o likę ašies kariai bėga į 
griuvėsiais ir lavonais už
verstą uostą, norėdami pa
bėgti likusiuose laivuose.

Vakar dienos komunika
tas pranešė apie nužudymą rusus rytuose.

karių iš vakarų į rytus, ir 
pridūrė, kad vokiečių šta
bas veikiausiai įtikino na
cius, kad bus geriau nusilp
ninti Europos tvirtovės va.- 
karinę pusę, ir laikytis prieš

dar 38 tonus bombų ant tri
jų salų Truk atoly. Taipgi 
atakuotos Ponape ir japonų 
bazės Marshall salyne.

IŠ WASHINGTONO. — 
Karo produkcijos viršinin
kas sakė nebus leidžiama

se Italijos frontuose nuolat 
išbando nacių priešakines 
linijas, ir išmuša izoliuotas

abi pusės gausiai apsišaudo 
iš artilerijos ir mortarų.

Raportai iš britų aštuntos
stotis. Manoma tie žygiai armijos fronto, prie Adrija- 
nurodo pasiruošimą naujai tikos, praneša apie panašią 
ofensyvai. patrolių veiklą ir artilerijos

Viena patrolė įsibriovė į šaudymą.
nacių linijas 2 mylias į piet-

gaminti automobilius iki po j vakarius nuo Cisterna, ryti- 
Europos karo laimėjimo. nėj pusėj Anzio fron o, pa-

Iš INDIJOS — Mohandas 
K. Gandhi, indėnų naciona 
listų vadas, serga malarija.

varė vokiečius gynėjus ir 
išsprogdino didelį amunici
jos krovinį. Daugiau nepa

Sąjungininkų lėktuvai ir 
vėl atakavo geležinkelių til
tus ant linijų einančių iš 
šiaurės į Romą. Tiltai prie 
Todi, Giulianova ir Foligno 
buvo sužaloti.

Bus nauju ginčų dėl 
’leitdlease' pratęsimo

WASHINGTON, bal. 17. 
—Atstovų butas ruošiasi 
trijų dienų argumentams 
dėl siūlomų suvaržymų 
‘ ‘lend-lease'' operaci joms. 
Nors kuone vienbalsiai pri
pažįstama, kad tas progra
mas, pagal kurį Jungtinės 
Amerikos Valstybės nuo 
1941 kovo mėnesio pristatė 
kitoms Jungtinėms Tautoms 
apie $20,000,000,000 vertės 
reikmenų ir patarnavimų, 
turėtų būti pratęstas dar 
vieniems metams, atstovai 
nesutinka dėl akto operaci
jos būdų.
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Automobilio katastrofoj žuvo Nebras
ka vai. senatorius Petras Gutauskas

Omaha, Nebr. — Nebras- 
kos valstijos senatorius Pet
ras P. Gutauskas (Gutoski), 
33 metų, kuris buvo nomi 
nuotas atgal į šią poziciją 
rinkimuose, šeštadienio, ba
landžio 15 d., žuvo automo
bilio nelaimėj. Gazolino sunk 
vežimis, važiuodamas grei
tai ant kreivo kelio, sudau
žė jauno senatoriaus auto
mobilių, o jį patį numetė še
šiolika pėdų anapus kelio.

Petras Gutauskas gyveno 
su savo žmona Jadvyga Ed
na, po tėvais Butkiūte, 3912 
So. Thirthy-sixth gatvė, Šv. 
Antano lietuvių parapijoj.

Kaipo senatorius, jisai pa
sižymėjo darbininkų reika 
lų gynime. Jisai gynė paverg 
tų tautų reikalus Nebraska 
vai. senate.

Senatorium išrinktas 1935 
m., 1939 m., ir 1943 m.

Velionis buvo kilęs iš Du-

SKANDINAMI JAPONU LAIVAI PRIE PALAU

kun. Jurgis S. Mikulskis. E- 
nergingas jaunuolis užsidir
bo mokslui lėšas dirbdamas 
(Jnion Pacific ofise ir Ar- 
mour Co. Advokato mokslą 
baigė Omaha University.
Pastaruoju laiku buvo užė
męs svarbią vietą Mutual 
benefit Health and Accv 
dent bendrovėj.

Velionio žmona yra šv.
Antano parapijos choro di
rigentė. Be jos, liko dukrelė 
Paula 3 ir pusės metų ir du 
sūnūs: Carleton 2l/2 metų ir 
Gerald vos septynių mėne
sių; Dubois, Pa., tėvą ir mo-1 HBliį ' - JI

Iną Gutauskus, keturias se- Milžiniški dūmų kamuoliai veržiasi iš dviejų japonų laivų, kuriuos Amerikos lakū- 
mtes ištekėjusias ir vieną nai bombomis padegė prie Palau salos. Laivai buvo atgabenę maisto ir įvairių karo 
seserį vienuolę Mariją E Ė- reikmenų japonų garnizonui. (Acme-Draugas telephoto)
ecta, Coropoulis, Mo. ir bro- j . .
iį Povilą, Dubois, Pa. , ginti

Laidotuvės įvyko balan
džio 19 dieną iš Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčios.

Amerikos darbininkų są-

jos mažus vaikučius, Darbininku kunigas Sheboygan visuo-
suteikdamas finansinę para
mą per dvidešimt metų. tebšra gyvas 

Velionis buvo labai veik
lus Šv. Antano parapijos na

menės auka

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

Factory Kepresentative

SHOWROOS IN 
MERCHANDISE MART
For appoinlment call — 

REPUBLIC 6051

bois, Pa. Į Omaha atvyko jungos pirmininkas Omahoj, 
1928 metais ir apsigyveno J. J. Guenther, velionio na- 
Šv. Antano klebonijije, kur muosc. taip išsitarė: “Ame- 
klebonavo tuo laiku jo dėdė rikos Darbininkų Sąjunga 

Nebraska valstijoj apgailes
tauja Petrą Gutauskį. Mes 
visuomet laikėm jį kaipo 
aukštą ir kilnų teisdarį. Or
ganizuoti darbininkai rado 
jo, kaipo senatoriaus asme
nyje teisingą atstovą, užta
rėją.”

Aukšti miesto ir Nebras
ka vai. pareigūnai visą die
ną skambino telefonu naš
lei Gutauskienei užuojautą. 
Mutual bendrovės pirminin
kas asmeniai atvyko į namus 
ir žadėjo našlei padėti užau-

rys. Turėjo gražų baritono 
balsą ir visą laiką giedojo 
bažnyčion chore.

(LKFSB) Mūsų korespon
dentas praneša iš Portuga
lijos, kad tenai gauta žinių 
jog kunigas dr. Puišys, kurs

“Lithuanian Bulletin” Re
dakcinė Kolegija su dėkin
gumu kvituoja š. m. kovo 29 
d. nuo kun. J. J. Shliko gau

Buili-lko Ratilo Valandos:
WH.F.C. 1420 Kilocycles —

Ketverge. 7 vai. vakare. 
W.C Pk, 1000 Kilocyclea —

NedSUoj, 9:80 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Spiingsų, Matrasų, Karpetų, 

jankių, Minkštų Kėdžių ir 
' ūkams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per š| Pavasarinį Sl 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, Ketvergais ir Suba
tomis iki 9:30 vai. vakare.

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika’’

ka,nu°ja $1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui)
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. 

Chieago 8, Illinois

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (whol£8ale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

su lietuviais, išvežtas į Vo
kietiją priverstiniems dar- 

Jusevičius, sužinojęs apie ne bams, išvyko, kad galėtų 
laimę, nuvykęs į Gutauskų jiems teikti religinę pagalbą, minėjimą Sheboygan, Wis. 
namus, pareiškė užuojautą Itebėra gyvas, nors pavojų' Pik. K. Grinius

Klebonas kun. Juozapas

nuo visos parapijos.
Jonas A. Stoškus

Prancūzijoj lietuviai 
pasiiglę lietuviškos 
spaudos

(LKFSB, Per vieną neu
tralų kraštą mus pasiekė ži
nia iš Prancūzijos, kad tenai 
esantieji lietuviai labai ilgi
si žinių apie Lietuvą ir išei
vijoje gyvenančius vientau- 

I čius.
| Poetas Aleksandravičius 
galutinai redaguoja savo di- 

1 sertaciją, nori greičiau su 
tuo darbu užbaigti, kad grei
čiau galėtų atsiduoti savo 
pamėgtai dailiajai kūrybai. 
Jis dėkoja visiems priete
liams už suteiktą paramą ir 
sveikina visus.

nemažai — per bombarda
vimus žūva ir lietuvių.

tus $31.75 suaukotus kata
likiškos visuomenės per š. m. 
Lietuvos Nepriklausomybės

PIRKITE KARO BONUS

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Res. 6956 So. Talman Avė.
Rea. Tel. OROvehilI 0617 
Office Tel. HEMloek 4848

DR. J, j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 

' Trečiad, ir Nedėliomis susitarus
2423 VVest Marguette Road

EXTRAI EXTRA!
I. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į
BRIGHTON PARK 

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės vir&minėtu 

antraiu.

Permainytas 
vardas lr 
adresas.

lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

— BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

i AND
LOAN ASSOCIATION

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

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kurią reg6j:tno mokslai 
gali sutelkti.

3« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašau

na visų aklų {tempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0323, Chieago

0FI8O VALANDOS:
Kasdien 8:80 a. m. iki 1:80 p. m. 

Trečiad. lr šefttad. 8:80 a. m.
Iki T:00 p. m.

DR. G. SERNER

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORT8MOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER........... <Q on
STOKER COAL, Ankštos rūšies,
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP................... £įį o R

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

TeJL: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

4*
f Ofiso lr Akinių Dirbtu 19 

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

UIARGUTIT
VIENINTELIS AMERTKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO 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 Ud 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chieago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Offim TsL TARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2240

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—1 Ir 6—8:80 P. IL 

Trečiadieniaia pagal sutartį

TeL YABds 5921
KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso TeL .... VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P- M-

1147 S. Halsted St, Chicag' 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

Z ir Šeštadieniais 
VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

TeL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868 ,/

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3140

DR. Y. A. SIMKUS
m akoodb pritaiko 
744 West S5th Street

VaL: 11-12; 2-4; h- 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(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. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

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

Penk tad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Šeštad. 6 vai. ūd 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

ITEI.F WA\TED — VYRAI HELP WANTED MOTERYS H EI J? IVANTED — MOTERYS

RAUDONOJI ARMIJA
> U. S. S. R.
Odesso

"DRAUGAS" HET.P WATTTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Rtr«-ct 
Tol. RA N dolph »488-»IH»

SVARBUS FRANEATMASr-
War Manpower Oommlmlon nn- 

statymai reikalauja kad daumi- 
mas darbininku turi jslRvtt Pa- 
ltiin<tavimn Rašt* (statement of 
avallablllty) nuo dabartines dar
bo (staluos — ar nuo Wnr Man- 
pouer Commission — pirm pra
tilsiant dirbti kitoje l«talpoje. 
Persltlkrlnklt ar jūs uallt panti 
Ir ar jums reikalinga pallnosa- 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo (.stalgomis daug laiko.

HEIjP VVANTED — VY RAl”

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

/
Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

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

640 W. LAKE ST. HAT. 7241

LANGŲ PI.OVftJŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

REIKIA
BODY IR FENDER VYRŲ

Taipgi Assemblers prie aukštos rū
šies darbų. Garantuota $75 Iki $100 
} savaitę. Pastovūs darbai.

SAC 0660 MR. KAY

Advance Spring
Corporation

Reikia vvru prie springsų 
tekinimo. Atsišaukit

1749 W. Carroll Avė.
PAGELBININKŲ

REIKIA
Prie Deliverv Troktj

TAIPGI PAGELBININKŲ
Dribtuvės darbams

C. BOTTSHELLE ft SON
218 E. 71 st St. 1

VYRU
IR VAIKINŲ

DEL
SHIPPING

RECEIVING IR 
IVAREHOUSE DĖPTS

★ ★
' PATYRUSIU IR

NEPATYRUSIŲ

★ ★
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
AUTOMATIC 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

TROKŲ
PLOVĖJO*

48 VAL. Į SAVAITĘ

$44.80 | Savaitę
PRADEDANT 

$50.80 PO 6 MENESIŲ 
ATSIŠAUKIT

BOWMAN DAIRY CO.
4457 Montrose Avė.

TEL. PALISADE 7750
MR. VOSSKUEHLER

PIRKITE KARO BONUS!

MALIAVOS
Patyrusio vyro vadovauti grin- 
ding departmente. Roller mills. 

Gera mokestis.
SULLIVAN VARNISH CO. 

410 N. Hart St.

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

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžius 20 iki 50 metų. 
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

, COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dienų Penktad. 

8:30 ryto iki 5 pp.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ .
Patyrusių, $17.B0 J mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 

KretpkltSa prie Housekeeper.
BDOEWATER BEACH HOTEL 

BS4# Kh.rl.lnn Rd.

PRESS MERGINŲ — Gera mokes
tis: pastovūs darbai Ir rhalonlog są
lygos. PROGRESSIVE CLEANERS, 
7301 Cottage Grove.

REIKIA
SHIPPING IR BECETVTNG 

KLERKU, STOCK HANDLERS 
IR ABELNŲ DARBININKŲ 

BORG & BF.CK DIV. OF 
BORG UARM.R CORI’. 

Atsišaukit Employment Ofisan 
5#50 W. ««tli STREET 

Ar šaukit IMRtsniouth 7500

Didelei Karo Dirbtuvei 
REIKIA VYRUt

Heat Treat Darbininkų
ŠLAVĖJŲ 

DŽENITORIŲ 
PAPRAS. DARBININKŲ

60 Vai. Darbo Savaitė 
70 Valandų Mokestis 

10<£ Naktimis Bonai 
Puikios Darbo Salvgos 

Visi Darbai Viduje
Naujos Moderninės Dirbtuvės

FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.
5219 S. WESTERN BLVD.

HET,P MANTED — MOTERYS

DRILL PRESS OPERS. 
MACHINE OPERATORIŲ 

BENCH OPERATORIŲ
Atsišaukit 8:30 iki 5 

Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 iki 7.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division
GIRL VVANTED

For stenography, book keeping 
and general offiee wark.

5 day week.
SO1TH SIDF, 

VHO1iKSAI.R L1QVOR
1*45 W. 471h ST. LAF 3B32

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA MERGINŲ

Patyrusių ar ne. Lengviem svarbiem 
darbam popieros baksu dirbtuvėje.

SOe ( vai pradedant.

CENTRAL PAPER BOX CO. 
627 W. LAKE ST.

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusiu atlikti 

VVRU DARBUS už LYGIĄ MO
KESTI. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CAL. 2121 

• R. R. DONNELLEY A SONS
COMPANY

2117 Calumet Avenue

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKTĄ DAUGIAU
KARO DARB 

TUOS GINKLUS
ĮNINKU
PAGAMINTI

After holding off Germani for 8 
months, the great City and port 

□f Sevostopol fell on July 1, 
1942. Funous resistance m lošt 
25 days af siege cost Nazis over 

100.000 casual hes and tre- 
mendaes losses m matenel. 

Germans used some 15 divitioas, 
cemplete air corps to «nn city

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 00c f valančią sn 5c 
pakėlimu paltafgnjc 2 savaičių.

5c prcmljn dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šiltais. Pirmas šiltas 
7:30 ryto Iki 4 pp., vakarinis šiltas 
4 pp. Iki 12:30 ryte, naktinis šiltas
12:30 iki 7:30 ryte.

ATSI8AUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

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

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

k ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

bombards Germans* 
tscape ships in

į Sevostopol harbor L

BAIGIA ATSIIMTI KRYMĄ
Gen Tolbukhm's 4W*

Ukramion army rouR Germani 
m butone tveep through 

C n mea, drivmg the
enemy do*n the mo

Maskvos pranešimais, raudonoji armija jau kaujas su vokiečiais Sevastopolio prie
miesčiuose. Tūkstančiai vokiečių, bandę nedideliais laivais pasprukti Juodąją jūra, bu
vo rusų lėktuvų nuskandinti. (Acme-Draugas telephoto)

Retai minėtas mūsų tautos kankinys

PLATINKITE “DRAUGĄ*

PANTRY MERGINŲ — pastoviems
, darbams. Gera, mokestis ir valgis.
Matvkit Chef. OLD HEIDELBERG,
14 W. Randolpb 8t.

'Draugo' Piknikai
1944 metais

1. Liepos (July) 9 d.

1944 M.,

Bergman's Grove,
RIVERSIDE, ILL.

Rugsėjo (Sept.) 4 d.,
2. LABOR DAY, 

VYTAUTO DARŽE
VYRAI IR MOTERYS GERA PROGA

SVARBI PRAMONĖ
8IITLO DARBUS
ELECTRICIANS 

MARINŲ REPAIR VYRAMS 
PATYRUSIEM IR NEPATYRIESIEM 

DARBININKAM 
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

AUKŠČIAUSIA RATA MOKA 
Geros Darbo Sąlygos 

CAFETERTJA ATDARA 24 VAL.
I DIENA CHICAGOS GATVft- ' 

KARTAI TKI NAMO.

INGERSOLL 
STEEL * DISC DIV.
BORG WARNER CORP.

Iieth A MORGAN

Moterų Operatorių
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų

★ ★ ★
MERGINŲ IR MOTERŲ

Ofiso darbams; stoekroom dar
bams; orderių pildytojų; pakuo- 
tojų.

★ ★ ★
Vyrų ar Vaikinų

Dirbtuvės darbams

★ ★ ★
PASTOVŪS DARBAI 

23 NORTH FRANKLIN ST.
RENDUOJARI

PENKIŲ KAMB. MODERNIŠKA
ant nepapraatal didelio loto. Patogu 
laikyti višta* Ir darža, arti mokyklon 
lf prekybai. Illinoia. Central Ir buaaln 
trannportaclja. Malas (mokėjlman — 
$26.SB J mėneaj.

RAŠYKIT DRAUGAS BOT 2480 
127 N. Dearborn, Chicago 

Ar pašaukit — ANDover 4484

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

_____________ _______ ___  PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
SKELBKITĖS “DRAUGE” DUOKITE JĮ KITIEMS

PARSIDUODA — 3-Jų Retų mūrinis 

narnai Went Sidėje—W. 23rd Place. 

šaukite—Virginia 1141—Mr. Sloger.

Už šunį dovanoja 
$1,500

Balandžio 1 dieną vagys 
įsibriovė į Mr. ir Mr®. Wil- 
liam Reece namą, 5816 Lyn- 
wood avė., Oak Lawn, ir pa
vogė šunį ir kitus dalykus 
už $1,500.

Nuo to laiko Mrs. Reece 
visur ieškojo šunies, bet ne
rado. Praeitą sekmadienį ji 
kreipėsi į vieną laikraštį ir 
paskelbė, kad vagiliams ji 
dovanoja turtą, už $1,500 
vertės, kurį jie pavogė, bet 
tik prašo grąžinti šunį. Ji 
prašo, kad šunį vagys pa
leistų kur nors kaiminystė-

(Tęsinys)
Nubaustas ištrėmiman*

Rusų vyresnybė susimetė 
prieš žemaičių ir kitų lietu
vių politinį sąjūdį. Kilai per
sekiojimai. Tarp kitų kliu
vo ir pačiam kun. Dpvidai- 
čiui. O jis nieku vyresnybei 
nenusikalto. Bet jis per daug 
darbavosi tarp žmonių, ypač 
blaivybės reikalais. Be to, 
dar prisidėjo kita aplinky
bė.

1864 metais kun. Dovidai- 
tis išvyko į Varšuvą aplan
kyti savo prietelį ir akade
mijas draugą vyskupą Fe- 
linskį ir dalyvauti Varšuvos 
kunigų susirinkimuose, ku
riuos vyskupas sukviesdavo 
pasitarti apie gyvuosius baž 
nyčies reikalus. Jam grįžus 
policija iškėlė skundą, būk 
jis iš Varšuvos parvežęs 
priešingas vyresnybei pro
klamacijas. 1865 metais po
licija suėmė kun. Dovidaitį 
ir išsiuntė kalėjiman Kau
ne. Vyskupui Valančiui pa
sidarbavus netrukus jis pa
leistas iš kalėjimo su sąly
ga, kad jis neapleis miesto. 
Vedamais tardymais neiš
kelta prieš jį nė kokis nusi
kaltimas, dėl to pati Kauno 
administracija pasiūlė, kad 
jis būtų visiškai išteisintas 
ir jam laisvė grąžinta. Ne
paisant to, Vilniaus krašto 
generalgubernatorius Kauf- 
manas 1866 metais jį nubau
dė ištremti Sibiran Oficia
liam ištrėmimo akte jo nu
sikaltimas buvo pažymėtas

tu su galvažudžiais ir vagi
mis dangintis visam gyve- 

i nimu:. į tolimuosius Sibiro 
kraštus Tiktai, gvvas tikė
jimas ir Dievu pasitikėji
mas davė jam reikalingos 
stiprybės pakelti taip sun
kią bausmės naštą. Niekuo
met jis nesiskundė dėl savo 
sunkaus likimo ir niekuo
met nereiškė neapykantos 
savo priešams. Buvo visa
dos linksmas, visiems malo
nus, pilnas energijos ir ar
timo meilės. Ta artimo mei
lė padarė jį apaštalu tarp 
svetimųjų. Ir kur tik jam 
teko būti, visur su- savimi 
nešė pašalpą pavargėliams,

laikytas iki sudarant pilną 
siunčiamųjų Sibiran tremti
nių ešaloną. Pasinaudoda
mas ta proga prelatas Ne- 
mekša, buvusis kun. Dovi- 
daičio akademijoje draugas, 
ėmė rūpintis, kad iki pava
sario palikti jį Vilniuje (nes 
buvo žiemos metas). Kun. 
Dovidaičiui tik reikėjo pa
sisakyti, kad jo kelionei 
stinga šiltų drabužių. Bet 
jis atsisakė tai daryti. Jis 
pažymėjo, kad tai būtų me
las. Sakė, kad jis šiltai ap
sitaisęs ir gali leistis kelio
nėn. “Matyt, tokia yra Die
vo valia, kad veikiau pakliū- 
čiau Sibiran”, rašo jis laiš
ke, “jei nemeluodamas ne
galiu išsilaisvinti. Pagaliau 
man yra visviena, ar per

mokėjo atjausti jų dvasinį Žemaičius, ar per Sibirą 
nupuolimą, į širdis įpilti e-į reiks keliauti, bi tiktai pa- 
nergijos, dvasiškai atgaivin
ti ir doros kelian sugrąžinti.

Netrukus kun. Dovidaitis 
iš Kauno išsiųstas į Vilnių, 
o iš tenai į Rusiją, ir paga
liau — Sibiran.
Jo kelionė

Apie savo kelionę Sibiran 
kun. Dovidaitis aprašė savo 
laiškuose pažįstamiems. “Tė
vynės Sargo” No. 7 ir 8 (B). 
1902 m. A. Kurietis plačiai 
rašo apie kun. Dovidaitį. 
Kurietis pareiškia, kad jis 
žinių ėmęs iš “Przegląd 
Powszechny,” 1895 m., ku
riam atspaudinta eilė kun. 
Dovidaičio laiškų. Kai ku
rios tų laiškų dalys nepa
prastai įdomios ir verta su 
tuo supažindinti brolius lie
tuvius. A. Kuriečio. rašiny 
datos kažkaip neaiškios ir

tekti į dangų”. Petrapily 
irgi norėta kun. Dovidaitį 
vaduoti. Ten atsirado ga
lingų užtarėjų. Bet ir te-, 
nai kun. Dovidaitis pareiš
kęs, kad vadavimuisi mela
gysčių nepanaudosiąs ir bū
damas sveikas negalįs apsi
mesti sergančiu.

Pirmame laiške iš Petra- 
pilės, 1866 m. vasario 14 d., 
kun. Dovidaitis taip rašo a- 
pie savo kelionę iš Vilniaus:

(Bus daugiau).

Klieriko laiškutis/
iš Lietuvos

(LKFSB) Nuo savo gimi
naičio Prano Pusdešrio, kurs 
eina teologijos mokslus, Mrs. 
J. Oreška gavo per Raudo
nąjį Kryžių laišką, kuriame 
pranešama, kad į Rusiją y- 
ra išvežti jų kaimynai Vin
cas Jurgilas ir Juozas Rau

vietomis nesuderinamos. Bet 
tik tas, kad j's “derąs F^-itas nė nesvarbu, 
gą spvo įtaką Į vyskupą.” I Patekęs Vilniun kun. Do

Kua. Dovidaitis tada tu-1 vidaitis ten kokį laiką su- ba su jų šeimomis, 
rėjo persiskirti su visa kuo ---------
kas jam buvo miela ir bran 
gu u* būdamas nekaltas kar-

]e. 1 «

'Draugo' Piknikai
1944 metais

L Liepos (July) 9 d.
Bergman's Grove/

RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY/
Rugsėjo (Sept.) 4 d./ 
VYTAUTO DARŽE

Ciceroj nauji 'Draugo' 
platintojai

Jonas Mikolainis, 1531 S. 
50th Avė.

Juozas Jocius, 1317 So 
49th Ct.

Jonas Smulskis, 1421 So. 
49th Avė.

Sekmadieniais prie baž 
nyčios durų Jurgis Vilkas 
1440 So. 48th Ct.

Jei, kurie dėl kokios nors 
priežasties negautų dienraš 
čio, arba norėtų užsirašyti 
prašomi kreiptis į tuos ben 
dradarbius. Rap.

RAUDONOJO KRYŽIAUS STOTYJE

/*
r

Viena Raud. Kryžiaus stotis Indijoj, kurioj Amerikos 
kareiviai, atlikę veiksmus, randa malonaus poilsio ir kom
forto. Raud. Kryžius tokį kareiviams malonumą tegali 
teikti tiktai ačiū mūsų aukoms. Remkime Raud. Kryžių.

i
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Laikinoji okupacinė administracija
KAIP BUS VALDOMI ATVADUOTI KRAŠTAI?

Didžiosios sąjungininkų valstybės rimtai rengiasi prie 
militarinės okupacijos (ir administravimo) tų teritori
jų, iš kurių bus išvyti naciai. Atrodo, kad Rusijai bus 
pavesta valdyti tas žemes, kurias jos armija okupuos. 
Vokietija būsianti padalinta į tris dalis, kurias tvarkys 

’ A nglijos, Amerikos ir Rusijos militarinė administracija. 
1 ruputį kitaip būsią su išlaisvinta Prancūzija. Ją valdys 
tautinis komitetas. x
KUR DAUGIAUSIAI SUSIRŪPINIMO?

Dėl šios militarinės okupacijos valdžios labiausiai yra 
susirūpinusios Rytų Europos tautos. Mat, Sovietų Rusi- 
j’, sulyg ligšiol jos paskelbtų pareiškimų, į kai kppas 
teritorijas (o gal ir visas?) ateina ne kaipo išlaisvinto
ju, bet kaipo nauja okupante. Išvijus vokiečių armijas 
i.. Baltijos valstybių, Lenkijos, Suomios ir Rumunios da
li j, Rusija planuoja sau pasilaikyti, nepaisant to fakto, 
1. d tų kraštų žmonės nori gyventi laisvu ir nepriklau- 
semu gyvenimu.
KAIP TURĖTŲ BŪTI

Rytų Europos tautos būtų ramios ir atėjusias Sovietų 
Rusijos armijas sveikintų kaipo išlaisvintojas, jei jos, 
sakysime, ten ateitų su tokiu tikslu, kaip Amerikos ir 
Auglios armijos atėjo į šiaurės Afriką, į Siciliją, Italiją 
ir eis toliau. Anglų ir amerikiečių armijos išvys nacius 
ii. tų teritorijų, įves laikiną militarinę administraciją, 
aprūpins gyventojus maistu, medikamentais ir drabu
žyje, sudarys vietos žmonėms sąlygas išsirinkti sau val
džią, ir vėliau iš ten pasitrauks. Bet rusai, kaip ligšiol 
ži iom, iš užimtų Baltijos valstybių ir Lenkijos dalies 
nemano pasitraukti. Tai. štai, kodėl Lietuvos ir kitų Bal
ti os kraštų žmonės su baime žiūri į savo ateitį.

VISOS TAUTOS TURI BŪTI LAISVOS

Atsižvelgiant į tokią padėtį, Jungtinių Tautų vadovy
bė neturėtų pavesti vienai Rusijai administruoti jos už
imtas teritorijas. Kaip Italijos okupaciniam komitete y- 
ra kelių didžiųjų valstybių atstovai, taip turėtų būt pa- 
sieiga ir su Rytų Europos okupaciniais komitetais. Bal
tijos tautos (ir kitos) turi turėti užtikrinimą, kad mili
tarinė okupacija bus tik laikina, kad bus sudarytos sąly
gos vietos gyventojams pasisakyti dėl savo krašto san
tvarkos, išsirinkti sau tokią valdžią, kokios jų dauguma 
nėrės. Tie žmonės turi būti laisvi nuo naujos okupacijos 
lr teroro baimėm Pakankamai jie kenčia nuo dabartinės 
nacių žiaurios okupacijos. Šią okupaciją sutriuškinus, 
Lietuvos ir kitų kraštų žmonėms turi užtekėti laisvės 
si aje, bet ne nauja okupacija užrioglinta. Atlanto Car- 
tc.is, Prezidento Roosevelto paskelbtos Keturios Lais
vės turi būti taikoma lygiai visoms tautoms, ar jos yra 
didelės ar mažos, ar jos yra Rytoj, ar. Vakarąj Europoje

★
Lenkų spaudos agentūra (Pat), pasinaudodama slap

ta leidžiamuose Lietuvos laikraščiuose paduotomis ži
niomis, praneša, kad naciai Lietuvoje išžudę labai daug 
žydų. Ypač daug žydų likviduota Vilniaus krašte.

★
Didžioji ir svarbioji Lietuvių Konferencija Chicagoj 

bus gegužės mėn. 21 d., Lietuvių Auditorijoj. Ar jūsų 
draugija jau išrinko savo atstovus!

DIENR AŠTTS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Lietuva ir Rusija
AR SOVTETIJOJ YRA DEMOKRATIJA?

a
Lietuviškai kalbantieji maskoliai perša lietuviams Ru

siją visokiais būdais. Jie vaizduoja Rusiją ir demokra
tiška, ir religiška, ir antinacionališka ir visokia-kito- 
kia karalaite ir dievaite. Geresnės šalies, rodos, pasau
lyje jau nėra. Vienas jų laikraštis nueina net iki tiek, 
jog tvirtina, kad Lietuvai tapti Rupijos dalimi yra 
“garbė ir privilegija.”

Dėl Rusijos demokratiškumo bent ką pasakyti yra 
sunku, nes ji demokratiškos santvarkos, išskiriant Ke
renskio mėginimą, niekuomet neturėjo ir dabar neturi. 
Novgorodo kunigaikštystė turėjo demokratijos užuo
mazgą, bet Maskvos kunigaikštija ją sunaikino ir nie
kuomet neatgaivino. Dabartinė Rusijos santvarka yra 
diktatorinė ir totalitarinė — tokia pat (esęiėje) kaip 
nacinėje Vokietijoje ir fašistinėje Italijoje.

Kiek liečiu religiškumą, reikia pripažinti, kad rusų 
tauta yra religiška, bet valdant Rusiją tiems žmonėms, 
kurie religiją laiko opiumu, religiškumą praktikuoti yra 
labai sunku.
RUSIŠKAS NACIONALIZMAS

•
Rusai nėra antinacionalistai, priešingai: jie yra la

bai stiprūs nacionalistai. Tą pripažįsta net pats Stali
nas. Kareiviai, kurie taip herojiškai muša vokiečius, 
stiprybę semia ne iš Lenino komunizmo, bet iš Kuto- 
zovo ir Suvorovo nacionalizmo. Kuomet karininkus ap
dovanoja Leniną medaliu, tai jie jį tik paima ir prie 
mundierio prisikabina, o kuomet juos apdovanoja Ku- 
tozove arba Suvorovo medaliu, tai jie tą medalį su vi
su rusišku pamaldumu priima, pabučiuoja ir tik tada 
prie krūtinės prisikabina. Jeigu tas ne nacionalizmas ir 
rusicizmas, tai kas? Už tą, aišku, jų niekas kaltinti 
negali. Tas gražu ir pagirtina. Kiekvienas išmintingas 
žmogus savo šeimą ir tautą myli, ir tos meilės jam nie
kas nepavydi.
KAIP VADINASI TIE, KURIE NEMYLI SAVO 
TAUTOS IR ŠEIMOS?

Žmogus mylėdamas savo šeimą ir savo tautą negi 
myli taip pat svetimas šeimas ir ęvetimas tautas. Kas 
myli svetimą šeimą ir svetimą tautą, tas nebemyli sa
vosios. Pavyzdžiai tam yra šeimyniški divorsai ir tau
tiški renegatai. Pilsudskis buvo lietuvis, bet pamylo 
Lenkiją, ir todėl kovojo prieš Lietuvą ir prieš lietuviai 
tautą. Tas pats yra su Hitleriu ir Stalinu: vienas aust
ras, kitas gruzinus, bet Austrija ir Gruzija neteko lais
vės iš priežasties Hitlerio suvokietėjimo ir Stalino su- 
rusėjimo. Stalino pasekėjų turim ir mes lietuviai. Jie 
visomis keturiomis stoja už Rusijos imperiją ir prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. Jie daro tą patį, ką sūnus 
arba brolis darytų, piršdamas motinai arba seseriai 
vergiją. Tai išsigimėlių elementas. Jų turi kiekviena 
tauta.

Kaip gyvena lietu
viai Australijoje?

(LKFSB) Mūsų korespon
dentas praneša iš Australi
jos, kad tenai yra įvestas 
naujas patvarkymas, kuriuo 
visi sveiki vyrai ir moterys 
privalo dirbti karo pramo
nėje ar kituose reikalinguo
se darbuose. Be to — valdi
nės įstaigos paskiria ir dar
bą, nuo kurio be priežasties 
ir be leidimo nevalia pasi
traukti. Tos tvarkos turi 
laikytis ir lietuviai. Tačiau 
uždarbiai tenai geri ir gyve
nimas normalus.

Ir šią žiemą Brisbano lie
tuviai turėjo lietuviškas Ka
lėdas ir Naujus Metus. Ka
lėdas atšventė lietuvių Le- 
vonų namuose, kur patogiai! 
šia visiems susirinkti. Ten 
įsigalėjęs paprotis, kad vie
ną švąntę bendras vaišes ruo 
šia viena šeima, kitą — ki
ta. Praėjusos Kalėdos buvo 
švęsta Prano ir Pranciškos 
Senkų vaišingumo dėka. Dau 
gelis lietuvių prieš tai buvo 
susirinkę į Sv. Stepono ka
tedrą vidurnakčio Mišioms, 
kur pamokslą sakė pats ar
kivyskupas, prisimindamas 
ir Baltijos valstybes. Jis y- 
patingai atkreipė dėmesį į 
Lietuvos padėtį, pabrėžda
mas, kad kiekviena tauta — 
didelė ar maža — turi būti 
laisva nuo agresijos. Bris
bano arkivyskupas yra dide
lis lietuvių prietelis. / Pals 
būdamas airių kilmės žino 
mažųjų tautų kančias ir pui
kiai supranta lietuvius. Ne
vieną kartą yra pareiškęs 
simpatijų Australiją pasie
kusiems Lietuvos žmonėms, 
Kalėdų iškilmių programa 
susidėjo iš lietuviškų vaišių, 
šokių, dainų, deklamacijų, 
kalbų. Į šias iškilmes buvo 
atsilankiusių keletas ameri
kiečių ir australų. Lietuvis 
biznierius S. Paliulis pasiža
dėjo remti lietuvių reikalus 
finansiškai ir moraliai. Jei 
kas parašytų anglu kalba 
australiečiams knygą apie 
Lietuvą, pažadėjo finansiš
kai paremti.

Naujus Metus Brisbane 
lietuviai irgi šventė bendrai, 
tik turėjo daugiau svečių 
australiečių. Jie mėgsta lan- , 
kytis į lietuvių iškilmes ir i 
pabrėžia, kad lietuviai vai 
šingi. Šie australai ne vie
nam naujai atvykusiam lie-

Kokia gali būti lietuviams garbė ir privi’egija iš su
siliejimo su rusų tauta, lie'.uvis išaiškinti negali — tą 
gali mėgint daryt tik rusas ir savo tautos atsižadėjęs 
išgama.
LIETUVIAI NIEKAM NENORI VERGAUTI

Lietuvių tauta buvo pavergta rusų per 120 metų. Toje 
verguvėje išgyveno bent kelios lietuvių gentkartės. Su
silieti arba išsigimti, tačiau, buvo lemta tik mažam nuo- 
šimtėliui. Tas rodo, kad lietuvių tauta neskaito garbe 
ir privilegija būti dalimi rusų tautos.

Lietuvių tautos išsigimėliai mums gieda, kad dabar
tinėje Rusijoje, kuri vadinasi Socialistinių Respublikų 
Sovietinė Sąjunga, yra visai kas kita: kiekviena tauta 
turi savo tautinę autonomiją: gali kalbėti ir rašyti sa
vo kalba.

Ką gali rašyti ir ką kalbėti, tie išsigimėliai nesako. 
Tikrenybėje gi yra taip: galima rašyti ir kalbėti savo 
kalba, apie tuos reikalus, kurie turi palaiminimą iš 
Maskvos; reiškia — forma savo, turinys rusiškas — 
komunistiškas. Lėkštė lietuviška, o košė rusiška. Ka
dangi valgoma koše, ne lėkštė, tad maitinamasi ne lie
tuviška. bet rusiška koše, kuri ilgainiui būtų gera ir iš 
rusiškos torielkos. Kitais žodžiais -sakant, turinys nu
galėtų formą: būtų ne tik rusiškos temos, bet ir ru
siška kalba: galas tautiniai autonomijai ir pačiai tau
tai.

Visai natūralu: 3 milijonų lietuvių tauta negalėtų at
silaikyti prieš 100 milijonų rusų tautą, kuri, supranta
ma, dėtų visas pastangas lietuvių tautą nupajėginti ir 
dalimi savos tautos padaryti. Tą ji labai ryškiai pra
dėjo 1940-41 metais — apie 50 tūkstančių lietuvių at
sirado net Sibire.

Išmintingi lietuviai rusiškomis piršlybomis nė kiek 
nesižavi. Jie yra įsimylėję į Lietuvos laisvę ir nusistatę 
prieš bet kokią nelaisvę. A—tis

★
Vokiečiai laiko kalėjime per dešimtį metų (1921 — 

1931 m.) buvusį Vengrijos premjerą Steponą Bethlen, 
sulaukusį 70 mėtoj amžiaus.

Ant suolelio sėdi Amcri- 
koe-Ispanijos karo vetera
nas. Jis nėra pavojingas 
kraštui, dėlto prie jo galima 
ir apie karą pakalbėti. Bet 
dažnai jo vietoje gali sėdėti 
šnipas, kurs kiekvieną kal
bą apie karą, apie vienokią 
ar kitokią paslaptį gali prie
šui pranešti. Karo metu vi
suomet geriausia yra taip 
sakant liežuvį laikyti už dan
ty.

I
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•i Antradienis, bal. 18, 1944

Kapitonas Eddie Rickenbacker, Pirmojo Pasaulinio karo 
žymiausias lakūnas, džiaugiasi žiūrėdamas į atvaizdą šio 
karo lakūno Majoro Richard I. Bong, kuris Pacifiko fronte 
sumušė jo rekordą, tai yra numušė 27 japonų lėktuvus. - 
Rickenbackerio užnugaryje insignija jo garsaus 94-jo ” 
skvadrono. (Acme-Draugas telephoto)

Kautynėse pasi
žymėję lietuviai

(LKFSB) Jaunas USA lie
tuvis V. Karaliūnas, 24 m. 
amžiaus parodė nepaprastą 
pasišventimą, kai įvykus 
sprogimui jų laive buvo im
tasi gelbėjimo darbo. Dalis 
esančių ant laivo karių bu
vo pavojingoj padėty — jų 
išėjimas buvo užgriautas. V. 
Karaliūnas pats atsisakė ap
leisti laivą, kol nebus išgel
bėti draugai. Jis dirbo iki 
netekęs jėgų ir sąmonės — 
parkrito. V. Karaliūną ap
alpusį išgelbėjo kitas karys. 
Už pasižymėjimą jis apdo
vanotas medaliu. Tas įvyko 
Solomon salų srityje.

— Leit. Klarensas V. Va
lentą, esąs kažkur Anglijo
je, taipgi apdovanotas me
daliu už atsižymėjimą oro 
žygiuose prieš Vokietiją.
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tuviui, kuriam be anglų kal
bos taip sunku buvo čia įsi
kurti, daug yra padėję. Aus
tralija — kitoj pusėj ekva
toriaus, taigi tenai sausio 
mėnesyje buvo dideli karš
čiai ir šutinanti drėgmė, kad 
prie to neįpratusiems lietu
viams sunku net pakelti.

NATURALĖ IŠVAIZDA '
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLE1TŲ

YAHTOJ1MAS NAUJAS PLAUTIŲ MA. 
TKBIOLAS NATURALBH OUM 
SPALVOS DLNT( PLH1TOMM.

NArjos VolvafnnDUŲ&1KS I VI VulvIlCpijBiTOS

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Neatsiduoda, Be skonio. Natūralia epal- 
toa. Neblunka. Visoj Aaly žinomos dantų 
pleltoe. Permatomos cryetal clsar pleltoe.

Plunksnos sunkumo, sanitarės. Patsai, 
ktnimae uaruntustas. Matsrtolaa labai pa
nagus | remtini. Vienos dienos taisymų 
pat urnai Imas. Apskaičiavimas veitoL

I Darome p'ritas įspaustas lr I 
| gautas tik ii lalsnluotų dentlsttj Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251

Atdara nuo 8 Iki S. ArAtad. sis I t 
KALBAMI IJICTU VISKĄ!

'T

Pirkite Karo Bonus
3945 W. 2BWi St. 2nd Fl. Law. 2908 
30 N. Dearbom Rni. 808, Sla 9849 
Vldurmlssčlo vai. (—t. Antradieni Ir 

ketvlrtadteol nuo t Iki 1.

PRIEŠAS GIRDI

fT
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Sta t rasai 

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

Couch

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Veikėją ir biznierių 
a. a. Jurgį Brazauską
prisiminus *

Šv. Kazimiero kapuose jau 
ilsis plačiai žinomas, buvęs 
biznierius Town of Lake ir 
Marąuette Park kolonijoj, 
Jurgis F. Brazauskas, išgy
venęs toje kolonijoj ilgus 
metus ir išauginęs gražią aš
tuonių, narių šeimyną.

A. a. Jurgis Brazauskas 
buvo vienas iš pionierių 
Town of Lake. Atvykęs iš 
Lietuvos prieš 45 metus, ap
sistojo šioje kolonijoj ir in- 
teresavos visuomenišku dar
bu, organizavo draugijas, 
užimdamas pirmininko ir iž
dininko vietas, taipgi labai 
daug darbavosi prie suor
ganizavimo Šv. Kryžiaus pa
rapijos, kuri yra viena iš 
gražiausių parapijų visoj 
Chicagoje. Čia išbuvo šešio
lika metų komitetu.

Neilgai išbuvęs Amerikoj, 
stojo į biznį ir pasekmingai 
per trisdešimt metų vedė mė 
sos ir kitų valgomų daiktų 
krautuvę. Laikui bėgant vis
kas pasekmingai vyko. Lai
me ir biznio apskaičiavimu į- 
sigijo gražaus turto ir ke
letą nuosavybių. Paskutiniiis 
15 metų išlaikęs biznį Mar
ąuette Park kolonijoj, suma
nė pasitraukti iš biznio. Ta
da nusprendė pamatyti savo 
tėvynę Lietuvą. Sugrįžęs, 
aplankė žymesnes vjetas A- 
merikoj, kaip tai, National 
Yellowstone Park, Floridą, 
Californiją, T e x a s, Hot 
Springs, Mexico ir kitas. 
Tais įspūdžiais džiaugėsi, 
bet nelaiminga liga pakir
to kelią.

Prieš metus laiko Billings 
ligoninėj turėjo tris opera
cijas ir nuo to laiko vis ne
sijautė gerai. Paskutinius

,tris mėnesius sunkiai sirgo, 
viską pavyzdingai sutvar
kęs. Jautės labai laimingas.

Lietuviu Vaizbos Buto Bulietenis
PRANEŠIMAS Šimą jis yra gavęs 16-ką gar 

bingų atžymėjimų. Kiek ge- 
Sį vakarą Darius-Girėnas ro yra padaręs savo tautie- 

sulaukęs dukterį Elvyrą par- Amrican Legion salėj įvyks čjams, ne jam pasigirt, bet 
važiavusią iš Kalifornijos, Lithuanian Chamber of Com kaiba kiti. Jis yra nariu “A- 
sūnų Viktorą iš Australijos, merc€ pirmasai bendras di- cademy of Criminalogy” ir, 
bet apgailestavo nematęs sū- rektorių ię narių mėnesinis drauge, nariu Lithuanian
naus Edvardo, dabartiniu susirinkimas. Bendras susi- 
laiku leitenanto Marine Air rinkimas daroma sutaupy- 
Corps, kuris pavėlavo par- mui laiko ir pagreitinimui kaita fealsvvick nušvies daug 
važiuoti iš North Carolina. darbų, kurie dienas iš dienos tamsių kampelių ir kryžke- 

Liūdi visa pasilikusi a. a. didėja. Butas auga nariais kur taip dažnai sutinka- 
ir finansais, todėl, natūralu,, ma neiaįmės, dėl kurių teis- 
turi didėti ir jo darbai. Toks muose vargstama ir neretai 
bendras susiėjimas duos pro- kalėjimuose kenčiama, 
gos nariams arčiau susipa

Jurgio Brazausko šeima: mo 
teris Barbora, dukterys E- 
lena, jos vyras Wm. J. Ka
reiva ir šeima; Jadvyga, jos
vyras Antanas Tebelskis ir>žinti ir «iliau išsikalbėti; o
šeima; Florence ir Alvyra; 
sūnūs Kazimieras, jo mote
ris Helen ir šeima, Boleslo
vas, Viktoras ir Edvardas, 
kuris tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje, Marine Air 
Corps.

Iškilmingai palaidotas ba
landžio 11 d., iš Sv. Kryžiaus 
bažnyčios, kurioj buvo at

gal ir naujiems sumany 
mams kilti. Po praėjusio ju 
biliejinio bankieto tikimasi atsivestų 
šį susirinkimą atlankys bent 
didžiuma narių, kad igirsti 
S. Balzeko gražų raportą ir 
dalyvauti vaišėse, kurios 
seks vakaro programą.

Programoj dalyvauja Po
licijos Detektyvų Biuro na
rys, leitenantas William A.

laikyta penkerios gedulo šv.! Balswick su paskaita temo-
Mišios su egzekvijomis. Kle
bonas kun. A. Linkus baž
nyčioj ir kapuose pasakė la
bai pamokinančius ir pritai
kintus pamokslus iš velionio 
gyvenimo, kuris visiems bu
vo pavyzdžiu.

Per šv. Mišias, vadovau
jant VI. Daukšai, vaikų cho
ras gražiai giedojo; solo į- 
spūdingai atliko Peržinskie- 
nė ir Vladas Daukša.

Palaidojus kapuose visi 
giminės ir pažįstami buvo 
paprašyti atsilankyti į pa
rapijos salę gedulo pietums, 
kuriuose žentas Wm. Karei
va su velionies anūkais ir 
kitais labai rūpestingai pa
tarnavo prie stalų. Rap.

Viena svarbiausių mūsų 
gyvenime lekcijų yra tylė
jimas, nors tą lekciją sun
ku išmokti. Chesterfield.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVTVAS 

KREIPKITĖS PRIE MCSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
"SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINO 
DIVIDENTV 

TA..............i; 4%
1751W. 47th Street

Al IA 
KAZIMIERAS 

BANAITIS
Mirė Bai. 17d., lt44m„ 6-tą 

vai. ryto, sulaukęs pi,.-sės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Panevėžio apskr., Ramygalos 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
augintinę Rozaliją Norvel ir Jos 
vytą Willlam; ir daug kilų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas — 
Larhuwtcz koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place.

I Laidotuvės Jvyks M-tvirtad., 
‘(Bai. 20d.. 1944m., Jft koply-
Jčlos 8:30 vai. ryto bus atlydė

tas j Aušros Vartų parap. baž
nyčių. kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie

lių. Po pamaldų bus nulydėtas
j švento Kazimiero kapines.

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

\iiliii<lę: Augintine, Jon Vy- 
, ras, ir Kitos (.linines.

I
 Laidotuvių direktoriai; Ia-> 

chauicz tr Sūnai, telefonaa 
CANai 2515.

je: “Police Protection and 
Delinąuency Problema”. Iš 
antraštės galima spręsti, 
kad bus įdomi paskaita, to
dėl bus galima daug ką pa-| 
simokyti. Kalbamasai reika- | 
las yra ypatingai svarbus, | 
kad susipažinus išvengti dau 
gelio tų nelaimių, kuriomis 
marguoja mūsų kasdieninė Į 
spauda, o pataisos namuo
se ir kalėjimuose merdi ne
retai gabios jėgos — dažnai 
išvengiamų aplinkybių au
kos. Ar gi neverta tokios pas 
kaitos paklausyti? Ar nede
ra svarbiuosius paskaitos 
punktus knygelėn įrašyti? Ir 
kitam pasakyti!

Lt. Balsv.-iek yra didoko 
kalibro asmuo, įgijęs pagrin
dinio ir specialaus mokslo 
siekdamas savo viduramžio. 
Northwestern universitete 
jam teko studijuoti “Scien- 
tific Crime Detection”, o 
Chicagos univ. — “Police 
Adminištration”. Turįs lie- 

Įtuviško ir dar gerokai savo
tiško gudrumo jis yra savo 
mokslų šakoje giliai paty
ręs. Visuomet gyvenęs Chi
cagoje, šio mėnesio 16 d. mi
nėjo 25-kių metų sukaktį 
savo profesijoje. Už sėkmin
gą kriminalių problemų ri-

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■s pigmuj — to

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininko

PRANCIŠKUS D. 
BLGARIS

(Gyv.: 2514 W. 45tii St.)
Mirė Bai. 15 d. 1944 m., 1Q 

vai. ryto, sulaukęs, pusės amž. 
Gimė IJi-tuvojo. Kilo lė Rasei
nių apskričio ir miesto. Ameri
koje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Oną (po tėvais Kibau*, 
kaltėj: sūnų Pranciškų marčių 
Josephine ir Jų dukterį Ix>nt- 
ta; dukterį Bernice: seserj Ma
rijonų Mockienę Jos vyrų Pran
ciškų ir Jų Aciinų; pusseserę 
Mikaliną Poėkevlčienę lr Jos 
Šeimų: dėdę Antanų Žibų lr Jo 
Acimų. ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko senus tėvelius Pranciškų 
ir Marijonų ir dvi seseris.

Velioni« priklusė pr.e Chica
go Surface IJišcs unijos.

Kūnas pašarvotas J. Liulevi- 
čiaus koplyčioje, 4348 8. Cali- 
fornta Ave. Laidotuvės Jvyks 
trečiad. Bai. 19 d. 1944 in. IS 
koplyčios 8:3(i vai. ryto ims 
atlydėtiia J Nekalto Prasld. Sv., 
Pan. Marijos parapijos bažny
čių, kurtoje Jvyks gedulingos 
pamadlos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kasimiem kapines.

Nuoftirdžlai kvMHNM visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Sldse laidotuvėse..

NulliMlę: — Moteris, sūnus 
lliiktč, Marti, Anūkė, Sesuo, 
PMMert, INšlč lr Giminės.

I<aid. direktorius J. . Liulevi- 
člus. Lafayette 3572.

Chamber of Commerce. Nė
ra abejonės, kad savo pas

Norintieji tą paskaitą iš
girsti pasirūpinkite, kad ku
ris Vaizbos Buto narys jus 

Sek.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

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

KLINIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS UZ

Tėvų Marijonų Bendra- , 
darbių Chicagos apskrities' 
mėnesinis susirinkimas į- ■ 
vyks balandžio 19 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros Vaitų 
parapijos salėje. Valdyba 
pageidauja, kad kuo daugiau 
šia kolonijų atstovų daly
vautų tartis svarbiais klau
simais.

B. Jakštate, apskr. rašt.

FIZIŠKAS llt FLUOKOSCOF1C

X—RAY—
KRAUJO IK VR1NA1.O 
TIKIS ĖJ IMAS—Viskas ui
i'uprustal upkalnavlma* tokio Itttrlnė- 
Jlmo yru |»w, lr mes gvarantuoj&ine 
juniH patunkluiinų arba Jūs niurna moko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KKONIŠKOS LIGOS 
PASKKUINGAI GYDOMOS

VARIUOSE GYSLOS, kojų runos, ir 
panaeiul kojų iitlniinal. Khoumutisma. 
SKILVIO SKAUSMAI, nevirškinimas, 
degančios puvluėa žaizdos ar užkietė
jimas.
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargusio, 
aneiiiia lr kraujo užnuodljlinua Iš prie
žasties kroniškų ligų. Aukšto kraujo 
spaudimas.
ODOS LIGOS, niežėjimas, degančios 
egzema, psorlasls ar spuogų. 
URINAL1NIAI SKAUSMAI. prost&tl- 
tis, skaudžios lr nesmagumo KRONIŠ- 
KOS LIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis?
• NUOLATINES PASEKMES

Too jau puleiiKvinlmiM
• Ištiko ni-praritdimas
• Žemu kainu, lengvomis Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAGO MEDICAL INSTITUTE 

ŽO£ SOUTH STATE STKEKT

Kampas Adams šeštam Aukšte

VAL.: 9 ryto lkl 8 vak. Seknuul. 10-1.

DOMICĖLĖ GRICIENE 
(po tėvais Geiumbickaitė) 
(Vyras Juozapas miręs)

Gyveno 2034 S. Union Ave. &

A.

Mirė bai. 15 d'., 1944, 2:15 vai. 
ryte sulaukus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Telšių 
apskr., Alsiedžių parap. ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime sūnų 

Albertą ir jo žmoną, dukterį Justine 
Nevaro ir jos vyrą Frank (U. S. Ar
my), anūkę Cynthia, seseris Oną 
Gailienę, jos vyrą Juozapą ir jų duk
terį Onytę, Veroniką Cukurienę, jos 
vyrą Antaną ir jų dukterį Aldoną,
ir daug kitų giminių, draugų-gių ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos, Susi
vienijimo Brolių ir Seserų LetuVių draugjos ir prie Šv. An
tano Vyrų ir Moterų draugijos.

Kūnas pašarvotas S. M. Skudo koplyčioje, 718 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks trečad., Bai. 19 d., iš koplyčios 8:00 vai. 

ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, 
Švogeriai ir Giminės.

ir pa-

Marti, Žentas, Anūkės, Seserys,

Laidotuvių Dirktorius S. M. Skudas, Tel. Monroe 3377.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iimmitiiiiiiiiiiimiimimimmimiiiiiiiiiiii 

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! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllilIlIHHIIIIIIIIIIIll

PERSONALJZBD MEMOK1AJLA AT NO ADDITIONAL COSTI 
PAKTICULAR FEOPI-E PREFER PACHANKIS FRODUCTIONP 

DISTRIBUTOR8 OF THE FAMOU8 MONTEILO GRANITE 
Mort Beautlful—Mort Endoring—Strougest—Best Ia The Wurld 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
hlU,ll’KlTf..-i PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktJ

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

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

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 127(1

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE.__________ Phone YARDS 4908

. J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE._______Phone LAF. 3571

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

• _______ Telephone YARDS 1419__________

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

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—38
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą

INDĖNUI PRIPAŽINTA AUKŠČIAUSIAS ORDINAS Keista IT keistoka

Rockfordo lietuvis Dėdės Šamo 
kariuomenėje

Motiejus Lukas gimė 1922 Jo tėvas miręs 1939 me
nuetais, rugpiučio 30 dieną, tais, motina Anelė Lukas 
Rockford. III. Baigė Šv. Pet- gyvena Rockforde, III.
ro ir Povilo lietuvių parapi- -------------------
jos pradžios mokyklą ir Šv.
Tomo aukštesnę mokyklą. Pietuose viesulą 
Priklausė prie Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos 
švento vardo draugijos. Dir
bo mašinų šąpoje.

atnešė daug mirčių
y

. Atlanta, Ga. — Praeitą 
sekmadienį skersai šiaurėje 
Georgia valstijoje ir vaka
ruose South Carolina siautė 
viesulas (sūkurys), kur ma
žiausia 38 asmenys žuvo ir 
daugiau kaip 500 buvo su
žeista.

Georgia valstija buvo 
smarkiausiai paliesta. Pri- 
skaitoma, kad čia žuvo 21 
asmuo, 12 iš jų žuvo Roys- 
ton apylinkėje ir 9 Hart 
kauntėje, kur iš jų aštuoni 
mirė Nuburg bendruomenė
je. Sūkurys užmušė septy- 
nioliką asmenų South Caro-Samo kariuomenę išvyko 

1942 metais, birželio 20 die
ną, dabar randasi ■Californi- 
joje.

MOTIEJUS LUKAS
I

Motiejus Lukas į Dėdės

Lt. Ernest Childreas (priekyje) iš Tulsa, Okla., kilęs iš 
vienos Amerikos indėnui giminės, apdekoruojamas aukš
čiausiu Amerikos Jungtinių Valstybių ordinu — Kongre
siniu Garbės Medaliu. Italijos fronte jis vieną, kartą vie
nų vienas, rizikuodamas savo gyvybę, išdraskė du vokie
čių kulkosvaidžių lizdus, penkis vokiečius užmušė ir vie
ną .paėmė į nelaisvę. (Signal Corps Radiophoto; Acme- 
Draugas telephoto)

Mirusios moters akys pasakė kas turi 
gauti jos pinigus / mus

Gaisras
Penkios negrų šeimos bu

vo laikinai be namų praeitą 
sekmadienį po to\ kai ugnis 
perbėgo apartamento name. 
5914-16 So. Park Way. Sako
ma, kad gaisras sukėlė tarp 
$10,000 ir $15.000 nuostolių.

Didžiausia Lietuvių ■ 
Jevvelry Krautuvė

i Parduodame Laikrodžius, Laik- 
' rodėlius, Auksinius ir Deiman-' 
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir. įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį

| ir gerą pasi- ___________
rinkimą Muzikališkų Instrumen- i 
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi-I 
kalių daiktų.

j Taipgi taisome Laikrodžius 
j Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
» Plunksnas, ir Muzikalius In

strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
x IEWEI.RY — WATCHMAKER 
| _ MUŠIU

Nušautas
Benjamin H. Blakesley, 

34 metų, buvo rastas nušau
tas praeitą sekmadienį savo 
kambaryje, Ewing viešbuty
je, 347 N. Clark str. Policija 
šalia jo lavono rado revolve
rį. ♦ w
Pro langą

Vagys anksti praeitą sek
madienį įsilaužė pro užpa
kalinį langą į Tower taver
ną, 2551 So. State st., paė
mė 18 pilnų butelių degtinės 

j nuo baro lentynos, ir paliko 
į pusiau ištuštintus butelius. 

Vagys taip pat paėmė šešias 
dėžes degtinės, 19 kartūnų 
cigariečių, kartūną uostamos 
tabokos ir revolverį, visa tai 
kaštuoja $328.

Šiurpu ir baisu

Tragedija palietė dvi šeimas, 3 žuvo, 
mergaitė sužeista

KILUS GINČUI VIENOJE ŠEIMOJE, PASIGIRDO ŠŪ
VIAI. KITOJE ŠEIMOJE VYRO NERASTA, KAI 
ŽMONA GRĮŽO Į NAMUS.

Baisi ir šiurpi tragedija licija įėjo į namą, Murphy 
praeitą sekmadienį palietė šovė į save ir nusižudė val
du Chicagos namus; trys as- gomajame kambaryje. Palei- 
menys žuvo. ir 15 metų am- do šūvį į savo burną; Mr. ir 
žiaus mergaitė buvo nuga- Mrs. Murphy’s duktė Beat-

Milton, Del. — Kas gali 
sakyti, kad pasaulyje nėra 
juokdarių. Tikrai, yra.

Bankininkas balandžio 15 
dieną padėjo pinigą ant mi
rusios moters akių.

Bakininkas pasakė, kad 
mirusi moteris pažadėjo pa
likti jam stambų savo turtą, 
jei jis pinigus — 1894 metų 
kvoderius — padės ant jos 
akių jai mirus, ir jei tie pini- 
gai nenukris per 12 valandų, 
jis gaus iš jos nuosavybės 
didelį turtą.

Jei pinigai nukris, — jis 
pasakė, tada jis pilno negau
na. . i

• * »

Bankininkas yra 68 metų 
amžiaus; jo vardas — Jo
seph M. Lank, Sussex Trust 
kompanijos viceprezidentas 
ir kasininkas, ir miesto ta
rybos prezidentas.

Mayoras Joseph D. Rob- 
bins stovėjo šalia jo, kai jis 
rūpestingai padėjo pinigus 
10 valandą prieš pietus, lai
dotuvių koplyčioje pas gra- 
borių.

Lank ir Robbins sugrįžo 
10 vai. vakare, liūdin'nkams 
esant, nuėmė nuo akių pi
nigus.

* * *
Lank pasakė, kad jis nėra 

užinteresuotas pinigais, bet 
tik norėjo išpildyti pažadą, 
kurį davė moteriškei. Mirusi 
moteriškė vadinasi Mrs. 
Johnson, 87 metų amžiaus. 
Ji mirė balandžio 14 dieną.

Bankieris pasakė, kad jis 
nežinąs kodėl Mrs. Johnson 
uždėjo tokią sunkią sąlygą. 
Jis pasakė, kad Mrs. John
son prieš metus laikė paė
musi jį kaipo vedėją jos biz
nio reikaluose.

Netikėtai
Lee Warning, 12 metų am

žiaus, sūnus Mr. ir Mrs. 
Lloyd Warning, iš Mokena, 
mirė praeitą sekmadienį Sil- 
ver Cross ligoninėje, Joliet, 
nuo galvos žaizdos, kurią 
gavo šeštadienio vakare, kai 
žaidė su tėvo .25 caliber pis
toletu. Ginklas netikėtai iš
sišovė ir įvyko nelaimė. Lee 
Warning paėmė ginklą iš 
plieno dėžės, kuri buvo apa
tiniame stalčiuje, kuris ne
buvo užrakintas.

Nelaimė
John C. Blum, 41 metų, 

Kenosha mašinistas, žuvo 
praeitą sekmadienį, kai jo 
automobilis susidaužė į me
dį, kai jis vaižavo Sheridan 
ir Beach rds.

Apiplėšė
William J. Woods, 3403 S. 

Hermitage avė., Bowman 
Dairy kompanijos troko vai
ruotojas, pranešė policijai 
praeitą sekmadienį, kad du 
negrai iš jo pagrobė $90. 
Apiplėšimas įvyko 3259 So. 

'Park Way.

X Kun. ’J. Dambrauskas, 
Aušros Vartų parapijos kle
bonas, praeitą sekmadienį 
pranešė, kad Velykų švenčių 
proga parapijiečiai sudėjo 
aukų $1,800.00. Tai stebėti
nas dalykas. Taip pat pra
nešė, kad per Juozapų var
dines, įvykusias kovo 19 d., *« 
pelno parapijai liko $911.00. 
Klebonas savo ir vikaro ku
nigo J. Augūno vardu nuo
širdžiausiai dėkojo parapijo- 
nams už gausią paramą pa
rapijai, ir užtikrino, kad su 
šių metų pabaiga visa para
pijos skola bus išmokėta.

X Per P. Jančauskaitė, 
Bridgeport veikėją, Federa
cijos Spaudos Sekcijai kun.
I. Albavičius aukojo $5, o 
A. Budrys ir Bumbliauskie- 
nė po $1. Viso ji aukų surin
ko $10.

X Kareivių Motinų klubas
Ciceroje ne tik veikia savo 
sūnų naudai, bet pastaromis 
dienomis dar ir Raud. Kry
žiui paaukojo $25.

X “On to Victory in 1944” 
vakare, kurį ruošia Keistu
čio klūbas ir choras balan
džio 23 d., Darius-Girėnas

l- -4

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Nudegė
Gust Adams, 13 metų, 1910 

W. 17th. nudegė praeitą sek
madienį, kai kavos gamini
mo stiklinė sudužo, Morri- 
son’s restorane, 2352 W. 
Madison str.

benta į ligoninę, kur jos pa
dėtis buvo kritiška. Tragedi
jos aukos yra:

James J. Murphy, 50 me
tų, 6106 Green st., kuris bai
gė savo gyvenimą su šautu
vu po to, kai nužudė savo 
žmoną eu tuo pačiu ginklu.

Fred Caizzio, 56 metų, 
2119 Kendall st., kurio lavo
nas buvo ištrauktas iš Chi
cagos upės, prie Kinzie st., 
po kelių valandų, kai jo po
dukra (stepdaughter) Phi- 
lomena Raimondi, 15 metų, 
buvo rasta sumušta jos lo
voje. Policija mano, kad ji 
nutraukė sau gyvybę.
BAIGĖ GYVENIMĄ, KAI 
POLICIJA ATĖJO

Mrs. Murphy’s lavonas bu
vo rastas virtuvės tarpdury
je, jos name, kai atvyko 
Englewood policija, kurią 
pašaukė, kaimynai. Kai po

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAf — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

v ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

į,.

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo ja- 
mi lr Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO. SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.
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rice, 12 metų, pabėgo iš na
mo po pirmojo šūvio. Ji pa
sakė policijai, kad jos tėvai 
ginčijos. Kai motina sukrito 
virtuvėje, duktė nubėgusi į 
apartamento frontą patele
fonavo vienai moteriškei 
apie baisią nelaimę. Policija 
sužinojo, kad Mrs. Murphy 
pereitą penktadienį tarės su 
gydytoju dėl savo vyro ir 
gydytojas pataręs jį nuga
benti į ligoninę gydymui nuo 
minčių surikimo. Murphy 
nedirbo.
KĄ PASAKĖ

Englewood policijai kai
mynai ir Beatriče pasakė, 
kad Murphy ir jo žmona gin
čijos šeštadienį iki vėlumos. 
Sekmadienį rytą ginčas kilo, 
kai Mrs. Murphy ruošė pus
ryčius.

Sakoma, kad ginčas kilo 
dėl to, kad buvo numatyta 
Murphy nugabenti į lgoninę 
praeitą sekmadienį po pietų.

Policija sužinojo, kad 
Murphy kentėjo nuo širdies 
ligos ir turėjo didelį kraujo 
spaudimą, ir jo mintys buvo 
dėl to pakrikusios.
SUGRĮŽO; VYRAS 

DINGĘS

Mrs. Caizzio pasakė polici
jai, kad ji išvyko į bažnyčią, 
mergaitė miegojo, ir Caizzio 
buvo pabudęs. Kai ji grįžo, 
Caizzio, vandens departa
mento darbininkas, buvo 
dingęs.

Kaimynai pasakė policijai, 
kad anksti matė Caizzio ban-

Nepaprastos iškilmės

Graži Racine lietuvių kolonija
Racine, Wis. — čia yra 

Šv. Kazimiero lietuvių para
pija, kur parapijos reikalus 
administruoja kun. A. Igno- 
tas, M. I. C. Praeitą sekma
dienį įvyko šioj parapijos 
bažnyčioje iškilmingi atlai
dai. Buvo iškilmingi mišpa
rai, kuriuose dalyvavo daug 
žmonių ir aštuoni kunigai. 
Iš Chicagos į atlaidus buvo 
nuvykę šie kunigai: kun. Dr. 
K. Rėklaitis, Marijonų pro
vincijos vizitatorius, kun. P. 
Cinikas, “Draugo” administ
ratorius, kun. M. Jodka, Ma
rijonų provincijos ekonomas, 
ir kun. K. Barauskas, “Drau-

nemažai Racine lietuvių už
siprenumeravo laikraštį 
“Draugą”.
Jokūbo Simonavičiaus nau

juose namuose buvo vaka
rienė, kur Simonavičiai ir 
Vasiliauskai skaniai pavaiši
no atvykusius svečiuu.

Simonavičiai yra gyvenę 
Ciceroje. Ant. Vasiliauskas 
daug padėjo Daugirdui laik
raščio platinime.

Teko nugirsti, kad Racine 
lietuvių bažnyčia dar nė kar
tą nėra turėjusi tokių iškil
mių, kokios įvyko praeitą 
sekmadienį. Įvyko iškilmin
ga procesija, kuriai vado va

go” redakcijos narys, kuris vo kun. Dr. Rėklaitis, 
pasakė pamokslą šių dienų Kun. A. Ignotas sumaniai
aktualiais klausimais. Iš Ga
ry, Ind., buvo atvykęs kun. 
J. Martis, o iš Milwaukee 
kun. A. Mičiūnas.

“Draugo” agentas A. Dau
girdas platino dienraštį, ir

tvarko parapijos reikalus, 
jis yra mylimas žmonių.

DABAR

ALDONA MAŽEIKAITE
salėj, dalyvaus ir ši jauna 
dainininkė. Programa prasi
dės 4 vai. popiet. Vėliau bua 
šokiai. Pelnas skiriamas nu
pirkimui dovanų nariams- 
kareiviams.

X Vargdienių Seserų Gil- 
dos parengimai kaip Town 
of Lake, taip ir West Side, 
balandžio 16 d. gražiai pa
vyko. Nuoširdi padėka ren
gėjams, darbininkams ir jų 
skaitlingiems lankytojams- 
rėmėjams.

X Šia u č i u v ė n ų šeima 
Town of Lake gavo liūdną 
žinią iš Binghamton, N. Y., 
kad balandžio 15 d. ten mi
rė šiaučiuvėnienės brolis 
Juozas Rašimas. Duktė Ma
ry išvyko į laidotuves.

dant pulti į gatvėkario prie
šakį, Taylor ir Hoyne avė. 
Baseball lazda, aptaškyta 
krauju ir plaukais, buvo ras
ta cloeete, Caizzio name.

Philomena Raimondi yra 
aukštesnės mokyklos stu
dentė. Jos vienas brolis yra 
marinas, kitas armijoje.

Policija sako, kad Philo
mena ir jos patėvis buvę ne
kokiuose santykiuose, bet 
šeimos nariai tai užginčijo.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflšies 
Namų Msterljolų UI Dar temomis Kainomis! 

Atvykite | mflsų jardų Ir apflflrflUte ata
kų lr ankštų rflšj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ DR NAMŲ- MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vlškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT 8U MŪSŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

J.




