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...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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U.S. LAIVAI TEBEPUOLA PALAU SALAS
Salos randasi netoli Philippinų

Japonų laivynas bėgo nuo U. S. laivų
sakė, kad japonų žvalgybaLietuvos Patriotai Kovos už

Suorganizavo slaptų Vyriausią Tarybą
Nepripažins jokios svetimos okupacijos

STOKHOLMAS, kovo 30. 
—Čia gautos žinios per pri
vatinius šaltinius sako Kau
ne, Lietuvoje, pr.m. gruod
žio mėnesyje susiorganiza
vo si arta Vyriausioji* Tary
ba Lietuvos išlaisvinimui. 
Pranešimas sakė taryba yra 
“vienbalsiai pasiryžusi ne
pripažinti jokios svetimos 
okupacijos Lietuvoje ir ko
voti už laisvą, nepriklauso

mą Lietuvą, atstaigtą ant 
demokratinių Atlanto Čar
terio proklamuojamų prin
cipų” /

Šis raportas dar kartą 
pabrėžia patriotinių lietuvių 
troškimą atsteigti Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, 
ir jų pasiryžimą kovoti 
prieš visus okupantus, ne
žiūrint kas jie nebūtų.

Britai prarado 94 savo lėktuvus .
Numetė 2,240 tonų bombų Nuremberge

LONDONAS, kovo 31.— 
Didelis skaičius, gal net su
virš 1,000, Anglijos lėktuvų 
vakar naktįi atakavo Vokie
tijos transporto oentrą bei 
nacių kongresų miestą Nu- 
rembergą, ir kitus Reicho 
miestus. Devyniasdieš i m t s 
keturi britų lėktuvai negrį-

je, kur randasi ir Frankfor- 
tas.

Pranešimai apie naktinę 
ataką nurodė, kad 2,240 to
nų bombų buvo numesta 
Nuremberge, kur anksty
vesnės atakos išgriovė 108 
akerių plotą. Tame mieste 
randasi M.A.N. Diesel mo
torų, Faun. Motor Works,

žo iš naktinių atakų. Tai šiemėiia-Schykert elektros
yra iki šiol didžiausias skai 
čius lėktuvų, dingusių vie
noj operacijoj.

ir kiti fabrikai, kuriuose iš
dirbama tankai, šarvuoti 
vežimai, lėktuvų dalys, švie

Vokiečių radio stotys sos, bei kitos karo reikme-
šiandien pranešė, kad “prie
šo lėktuvai” atskrenda, ir 
tuomet sustoja transliavu
sios. Pirmieji nacių prane
šimai sakė lėktuvai dienos 
metu skrido virš Heesen- 
Nassau provinciją Prūsijo-

nys.
Vokiečiai ^gyrėsi sunaiki

nę 132 .keturmotorinius bri
tų lėktuvus. Britai pirmiau 
sakė 96 jų lėktuvai dingo, 
bet vėliau pranešė, kad tas 
skaičius turėjo būti 94. /

NACIAI PUOLĖ ANZIO LIGONINES
Sakosi užėmę aliantų Cassino pozicijas
LONDONAS, kovo 31.— 

Vokiečių komunikatas sakė 
naciai apsupę sąjungininkų 
dalinį į pietvakarius nuo 
Cassino, ir nežiūrint didelės 
opozicijos, išmušę sąjungi
ninkus kabius. Nacių prane
šimas taipgi sakė vokiečiai 
užėmę kelios sąjungininkų 
tvirtoves šiaurinėj Cassino 
daly.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, kovo 31.—šiandien 
pranešta, kad nacių daliniai 
užėmė dvi pozicijas Vienuo
lyno kalne, kurias indėnai 
ir neuzelandiečiai kariai ke
lias dienas atgal evakuavo. 
ir kelios mažos nacių gru
pės atakavo sąjungininkus 
pačiam Cassino mieste.

Anzio fronte, vokiečių 
lėktuvai bombavo sąjungi
ninkų ligoninės apylinkę. 
Anot štabo pranešimo, 65 
vyrai buvo sužeisti.

šeši amerikiečiai kariai 
ir du ligoninės darbininkai 
buvo užmušti trečiadienio 
naktį, ir 72 kiti buvo sužel

SUŽEISTAS KORESPONDENTAS

Karo korespondentai frontuose lygiai yra pavojuje, kaip 
ir kareiviai. Šioje nuotraukoje Anzio-Nettuno fronte (Ita
lijoj) sužeistas Chicago Tribūne korespondentas Bill 
Strand. Ligoninėj jį aplanko kiti karo korespondentai 
Ernie Pyle — Scripps-Howard žinių agentūros, ir Wick 
Fowler — Dalias News. (Acme-Draugas telephoto

Britai numušė Amerikos 
lėktuvą, šeši žuvo

_ WASHINGTON, kovo 31. 
—Britų naikintuvai lėktuvai 
iš lėktuvnešio šią savaitę 
per klaidą numušė Ameri
kos armijos transporto lėk
tuvą. Naikintuvai saugojo 
sąjungininkų konvojų At
lante ir matomai paskaitė 
keturmotorinį trans portą 
esantį* vokiečių Focke-Wulf 
200 bomberių, kuomet Ame
rikos lėktuvas, skrisdamas 
į konvojaus pusę, neatpaži
no save.

Lėktuvas vežė reikmenis, 
neturėjo keleivių ir buvo 
skrendamas 6 civilinių vy
rų, kurie visi žuvo.

sti, kuomet vokiečiai lakū
nai atakavo amerikiečių li
gonines Anzio fronte.

Penktos armijos daliniai 
Cassino mieste atmušė na- 
cių atakas. Nacių tankai irj _įį3l Mkoma Suomijoa vv 
vėl pasirodė prie Continen- riausybj imaai drastiškų 
tai viešbučio, bet sąjungi- iygiųį kad naciama
ninku artilerijos ugnis pri- paversti Suomiją “į
vertė juos ir vėl pasitrauk- k, Vengriją.” jeigu būtų

Suomiai ruošiasi gintis 
nuo naciu užpuolimo
STOKHOLMAS, kovo 31.

Laukiama rumunu 
taikos pasiūlymo

LONDOSaI kovo 31.— 
Manoma, jogrBumunija vis 
dar manevruoja, kad kaip 
norint paskutinę valandą 
pereiti nuo ašies į sąjungi
ninkų pusę, tikėdama tuo 
išsaugoti savo nepriklauso
mybę ateities taikos dery
bose.

Sakoma princas Barbu 
Stirbey vykstąs arba jau 
yra Cairo, kad išgauti są
jungininkų nuomonę dėl tai 
kos sąlygų, kurias Rumuni
ja galėtų tikėtis. Jis nese 
nai Ankaroje kalbėjosi su 
britų oficialais.

Rusija vis dar tebelaukia 
Rumunijos atsakymo į rasų 
reikalavimą, kad rumunai 
prisidėtų prie Vokietijos 
oponentų.

ti
Apart didžiųjų ir ilgv 

atakų ant s cių susisiekimų 
prie Sofija, Bulgarijoje, di
deli Amerikos lėktuvų dali
niai iš Viduržemio bazių 
puolė vokiečių aerodromą 
prie Imoteki, Jugoslavijoje

U.S. laivynas prarado 
vienuolika laivu

WASHINGTON, kovo 31.
—Laivynas šiandien prane
šė, kad tarp s?usio 22 ir 
kovo 31 Viduržemio areno
je prarasta 11 laivų. Tą

susitaikyta su Rusija.

4) 'lyginimui, Vichy 
sušaudys De Gaullistus

MADRIDAS, kovo 31. — 
Raportai iš Paryžiaus sako 
sąjungininkų pritarėjai ir 
De Gaullistai areštuojami 
Prancūzijoje, ir bus sušau
domi už kiekvieną mirti nu 
teistą Vichy kolaboracionis
tą.

Raportai sakė Pierre La
vai sušaukęs kabineto posė
dį, kuris užgyrė daromu* 
areštus. , .

skaičių sudarė 700 tonų lai-, Pranešimas sakė bus arės 
vas Portent, vienas motori- tuojami net draugai ir gi*

Du naciai belaisviai 
pabėgo iš stovyklos

CHICAGO, kovo 31.—Chį 
cago FBI viršininkas Spen- 
cer J. Drayton pranešė, du 
vokiečiai karo belaisviai, 
Ernst Schmitz, 22, ir Guen- 
ther Holtz, 21, pabėgo iš 
darbo stovyklos prie Way- 
nesville, Mo.

nis minų ieškojimo laivas, 
ORAS vienas uosto laivelis ir aš-

Dalinai ūkanota ir šilčiau, tuoni išiipdinimo laiveliai.
s*.

SdHHflHntiabftdCMiubiMAMMlK u

minės tų “Alžyro prancū
zų, ” kurie veikia išvien sn 
Gen. De GauUe.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IA MASKVOS — Trečioji 

Ukrainos armija t , laši tik 

38 myliai nuo Od«“«a •*osto.

IA LONDONO — Oficia

liai uždaryta 30 mylių ilgio 

ir 10 mylių pločio zona An

glijos krante. Apie tą užda

rymą jan bnvo pranešta ank 

sčlau.

IA WASHINGTONO. — 

Gen. Hershey yra pasiruo
šę* įvesti 4-F vyrą perkla- 

i slfikavimą

Ia ■AMU ■’A k.

TRECIA ATAKA 
ANT TRUK BAZES

PEARL HARBOR, kovo 
31.—Amerikos lėktuvai tre
čią kartą per kelias dienas 
atakavo didelę japonų Truk 
bazę. Vėliausia a'aka įvyko 
trečiadienio naktį. Bombos 
numestos ant penkių to ato- 
lio salų.

Kiti Amerikos lėktuvų 
daliniai iš naujo puolė Po
nape, ir ketnrias japonų po
zicijas Marshalluose.

Dabar atakuojamos Palau 
saios randasi 1,200 mylių į 
vakarus nuo Truk.

Rusai neduos japonam 
anglies ir aliejaus

MASKVA, kovo 31.—Ja
ponams buvo smūgis, kuo
met po naujai pasirašytu 
protokolu jie sutiko paleisti 
aliejaus ir anglies sutartis 
šiaurinėj Sahkialin saloje, 
Pacifike. Rusai sutiko po 
karo kasmet pristatyti ja
ponams 50,000 tonui alie
jaus per penkis metus.

Rusija sutiko sumokėti 
Japonijai 5,000,000 rublių 
(apie $950,000) už visus ja
ponų turtus toje saloje. Su
tartis originaliai turėjo iš
sibaigti tik 1970 metais.

Japonija yra savininkė 
pietinės Sakhailin salės da
lies, o rusams priklauso 
šiaurinė dalis. Sala randasi 
prie pat Sibiro. ,

Tik vakar rusai pranešė 
apie atnaujinimą Japonijos 
žvejojimo sutarties dar vie
niems metams.

Londone reiškiama nuo
monė, kad japonai paleido 
savo k Sakhalin koncesijas 
taip ilgai pirm sutarties iš- 
sibaigimo vien tik palaikyti 
taiką su Rusija*.

Balsavimo bylius taps 
įstatymu be parašo

WASHINGTON, kovo 31. 
—Prez. Rooseveltas prane
šė Kongresui, kad jis leis 
karių balsavimo byliui tapti 
įstatymu be jo parašo, nors 
jis skaito bylių “visiškai 
nepakankamu” davimui ka
riaujantiems vyrams ir mo
terims progos balsuoti. Sa
vo pareiškime, Rooseveltas 
atsišaukė į valstybes koope
ruoti, kad padarius tą bylivj 
kuoefektyviac 3iu.

Bylius, kuris taps įstaty
mu bal. 1 d. ryte. duoda ka
riams užjūry balotą balsa
vimui jeigu jie iki nigs. I 
d. prašo ir iki spalių 1 d. 

.negauna savo valstybės ba
loto, ir jeigu jų valstybių 
gubernatoriai randa federa- 
linį balotą priimtiną

t

PEARL HARBOR, kovo 
31.—Jau suvirš 48 valan
dos, kaip Amerikos karo 
laivai kanuolėmis apšaudo 
japonų laikomas Palau sa
las, o Amerikos lėktuvai 
apmėto jas bombomis.

Tos salos randasi nepil
nai 460 mylių nuo Philippi
nų ir randasi kaip tik pa
kely į japonų okupuotas 
Amerikos salas, ir yra nau
dojamos kaipo* bazės japonų 
karo laivams—kurie greit 
bėgo, kuomet pamatė pir
muosius Amerikos karo lai
vus.

Trumpas pranešimas iš 
Adm. Chester W. Nimitz, 
Amerikos Pacifiko laivyno 
komandieriaus, sakė jungti
nė laivų ir lėktuvų ataka 
buvo pradėta anksti tre-

niems lėktuvams iš Caro 
line ir N. Gvinėjos bazių 
užtikus Amerikos laivūs ir 
pranešus apie tai savo ba
zėms, amerikiečiai matė ja
ponui laivus skubančius pa
bėgti pirm negu mūsų lai
vai pasiekė pozicijas, iš ku
rių būtų galėję juos atakuo
ti.

Pranešimas neminėjo jo
kio japonų pasipriešinimo. 
Atakuojantiems laivams 
plaukiant gilyn j priešo val
domus vandenius, jų radi m 

buvo nutildyti ir tolimesni 
pranešimai nedaromi.

Dideli Amerikos karo lai
vai ir lėktuvnešiai puola 
eilę 200 mažų, vulkaniškų 
salų pačioj vakarinėj Caro- 
line salyno daly. Ta grupe

/

čiadienio ryte,- ir tęsiama i randasi 460 mylių į rytus 
toliau. nuo Mindanao, kuri yra to-

Nepranešta, kokie japonų I liausiai į pietus iš Philip- 
laivai bėgo. Komunikatas pine salų grupės.

Britai paleido Tiddim bazę Burmoje
Japonų spaudimas
NEW DELHI,.Indija, 

kovo 31.—Gen. Auchinleck, 
britų komandierius Indijo
je, šiandien pranešė Indijos 
legislatūrai, kad britų ka
riuomenė paleido Tiddim, 
savo fronto bazę Chin kal
nuose, Burmoje, 100 mylių 
žemiau Imphal.

Tas pranešimas padary
tas drauge su Adm. Mount
batten komunikato praneši
mu, kad japonų daliniai iš
siplėtojo per beveik 200 
mylių frontą, nuolat veržia
si į rytinės Indijos apsigy
nimo' linijas, ir jau prasi 
laužė į svarbiąsias susisie
kimo linijas Manipur lau
kuose. •

Auchinleck pareiškė, ta
čiau, kad pats Imphal stip
riai apgintas ir japonų pra
siveržimas nesąs labai svar-

Indijoje dar didelis
hus. Jis tuo pat laiku pra
nešė, kad britai kariai, ku
rie varosi į šiaurę iš Tid
dim, susijungė su britų da
liniais besivarančiais į pie
tus pagal kelią iš Imphal.

Adm. Mountbatten pra
nešimas sakė vienas japonų 
dalinys prasimušė iki did
žiojo kelio einančio iš Im- 
phal į Kohima, ir nors jis 
buvo pavarytas po to, kaip 
sužalojo tiltą, kiti japonai 
vis dar gali mortarais ap
šaudyti vieškelį.

Kitas japonų dalinys ran
dasi įi šiaurę nuo Kohima, 
kur atakuoja to centro su
sisiekimo linijas.

Japonų spaudimas ant 
Tiddim kelio, į pietus nuo 
Imphal, arti Palei, 24 my
lias į pietryčius nuo Imphal, 
ir kalnuose į rytus nuo Ko
hima dar nesumažėjo.

RUSAI VAROSI ARČIAU ODESSOS
NEW YORKAS, kovo 31. 

—Vokiečių žinių agentūros 
pranešimas sakė rusai ka
rtai jau pasiekė Stanislav 
miesto pakraščius, 70 mylių 
į pietus nuo Lvovo, Galici
joje.

LONDONAS, kovo 31.— 
Specialiam dienos įsakyme, 
maršalas Stalin pranešė, 
kad rusų kariuomenės, žy- 
giucdamos į vakarus pagal 
Juodosios jūros krantą, už-j 
ėmė Očakovą, 40 mylių j 
rytus nuo didžiosios Odes-į 
sos laivų bazės. Tuo būdu 
rusai pasivarė 32 mylias iš! 
užimto Nikolajevo.

Raportai iš fronto sako 
maršalo Žukovo pirmoji 
Ukrainos armija žygiuoja į

Karpatų kalnus. Vengrijos 
ir Rumunijos link. Prieša
kiniai rusų daliniai perėjo 
per Delatyn, 15 mylių į 
šiaurę nuo Vengrijos sie
nos, kur Totorių perėja ve
da per Karpatus į Čekoslo
vakijos teritoriją, kurią Hit 
leris buvo davęs Vengrijai.

Rusų komunikatas sakė 
Žukovo kariai, pavarę na
cius iš Cemauti, užėmė ir 
perėjo per Storožints, 15 
mylių j šiaurę nuo Rumuni
jos.

Anot rusų pranešimo, kru 
viniausios kovos įvyko miš
kuose prie Mynkovtsy, 28 
mylias į šiaurryčius nuo 
Kamenets Podolsk, kur ru
sai išmušė sugautus nacius.

Ji
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WISCONSINO LIETUVIU ŽUDOS
Sv. misijos Sv. Gab
rieliaus parapijoj

J fl Š 1P OL I Ti KO S LAUK O

Milvvaukee. — Kovo 30 
31, balandžio 1 ir 2 dienomis 
jvyksta lietuviškos šventos 
misijos, kurias skelbia pa
sižymėjęs Tėvų Marųonų 
misij anie rius kun. Petras 
Malinauskas, Marijonų se 
mina rijos profesorius.

Šiuomi nuoširdžiausiai 
kviečiu visus Šv. Gabrie
liaus parapijonus pasinau
doti teikiama proga — da
lyvauti šiose misijose. Mi
sijų laikas yra Dievo gau
siausių malonių laikas. Lai
kas įžvelgti į aavo. sielos gy
venimą, pataisyti kas patai
syt ina, prašalinti kas truk-

| do dvasinio gyvenimo pa-1 
žangą, rasti suraminimo sa- 

I vo siukiose pareigose.
Kartu su skelbiamomis 

misijomis įvyks ir ypatin
gos pamaldos prašant Die
vo pasauliui taikos ir ap
saugos visų jaunuolių, išvy
kusių ginti mūsų šalį.

Kvietimas yra sykiu tei
kiamas ir visiems apylinkės 
miestų lietuviams. Proga vi
siems. Pamaldos įvyksta 
kiekvieną vakarą 7:30 vai. 
Misijų užbaiga įvyks Verbų 
sekmadienio vakare.

Pasinaudokime proga, pa 
sinaudokime Dievo gausio
mis malonėmis.

Kun. Ant. Mažukna, MIC., 
klebonas

IS GARY, INO. LIETUVIŲ GYVENIMO
PIRKO BONŲ UŽ 
$63,175

Ketvirtos karo paskolos 
vajuje Gary, Ind., Harbor 
ir East Chicago lietuviai iš
brinko už $63,175. Vien Ga 
ry lietuviai išpirko už $26, 
000.

Jei visi lietuviai būtų už 
. siregistravę, už kiek kuri? 
pirko, bū .ų daug didesnė 
suma. Čia neįskaitomi bo 
nai, pirkti dirbtuvėje.

Statistikai sudaryti pasi 
darbavo Lietuvos gelbėjimo 
komitetas, kurio pirminin
ku yra Vinikis iš East Chi 
cago. Komitetas iš draugi
jų išrinktas visai Lake apa 
•kričiau r . ,. .. :,

Komitetas užpraeitą sa 
vaitę turėjo susirinkimą ir 
•nusprendė teiraėtojus šian 
vajuj. Pranė Klivickienė lai 
•mėjo karo boną $25.00. J 
buvo laimėtoja iš Gary.

Jr

Garbe f irkėjame ir kurie Žinokite tiesų! 
pašventė aavo laiką. į vlslem, 1!ll<w

Šiomis dienomis palaido-
jome a. a. Agotą lamuliū- reikalinga pamainyti Cicero mies-
nienę, kuriai buvo amputuo- ^^^‘kaip ti^fa ^‘iidi!!
ba (nuplauta) koja. Mirė po nes nėra nei vieno U senųjų val

dininkų ių -rinkimo eęraše. Ju tar-operaeioos.
Jos vyras Petras buvęs 

dalinai suparaližua.x& ir 
kentęs tai daugelį metų ir
gi piirė kovo 25 d.

Tamuliūnai išaugino šei
mą ir buvo savininkai na
mų. Sveikatai suirus, daug

Karvelienė iš Indiana Har 
bor.

Budrikienė iš East Chi 
cago.

Gustaitienė iš Indiana 
Harbor.

Šlenienė taip pat iš India
na Harbor.

Šios moterys smarkiai 
darbavosi savo kolonijose.

Taip pat darbavosi ir: 
Švedienė, Pradienė ir Bnan- 
čienė.

Komitetą sudarė: pirm. 
Albertas Vinikis iš East 
Chicago, M. R&dienė, A. Ne- 
nienė, Mrs. Grakey iš Gary, 
Gustaitis iš Indiana Harbor, 
A. Blažėnas iš East Chica
go.

Kontestininkams karo bo
ną laukojo Am. Legiono Vy
tauto postas 289, *Gary, Ind.

Šiuo pasidarbavimu paro 
dyta, kad lietuviai remia

vargo pakėlė.
Agota priklausė prie vie

tos katalikiškų draugijų, o 
Petras buvo narys Lietuvių 
Politikos ir Pašalpos klūbo. 
Vaikai rūpinosi tėvų laido
tuvėmis. Reikia pažymėti, 
kad Tamuliūnai savo laiku 
į kunigus yra išleidę Kun. L. 
Praspalį.
J6 MOTERŲ LEGIO
NIERIŲ VEIKLOS

Am. Leg. Vytauto posto 
289 moterų legionierių lai
kytame susirinkime kovo. 25 
d., nutarta suruošti kauliu
kais žaidimą birželio 18 d.

pe taipgi yra ir Lietuvis, Antanas 
rt. PeiKUs, kuris kandldaiuoja į 
Assessorlaus vietą. Visvien, Re
publikonai uesutoja giedoję mai
nyti ir mainyti. Patys tos giesmės 
nel kiek nepasitaiko, nes ant savo 
tikieto stato senuosius valdinin
kus.
PAŽIŪRĖKIM IRU -PARTIJAS 

12 metų atgal mūsų miestelyje

kaip 1928 to. nuosavybės -tavo' 
sunkiai antdksaotos* Iškilo dide
li protestai dėl pertaksavimo ir] 
tai metų taksai buvo atidėti ant 

valdžios a- 
to su-Į

•mesimo .atšaldė jo visokios ma- 
kilorystės Uriali tikietėlial.
Kaalink Uemokratų betvarės vle- 

-šųjų .moiąpktų išlakiose, ipatarti- 
na jiems pažvelgti | Republikonų 
valdymo laikotarpi kada mokyk
los -akrai -buvo subankrutavusios. I 
Jų laikuose Mokyklų Taryba buvo 
patraukta | teismą ir visos kny
gos buvo atidarytos teisme.

Gerbiamieji Raišupio jai, per
skaitę Si mano nurodymą, bus 
jums visiems aišku dalykų sto
vis. Jau laikas pavaryti Kępubli- 
konus. Šiuos dalykus žinodami, 
suprasite kodėl turime Balandžio 
4-tą d. balsuoti už Demokratus ir

-•j

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Rverytblng ln tbe Uae •> 

Furniture

ALESAUSKAS

Velykes tiaiaU Skubėkit apsipilki!

ELIZABETH’S
Lingerie Shop

1904 S. Cicero ave. 
Telef.: Cicero 1180
Gavo naują transportą 
moterims, merginoms ir 
vaikams rūbų, baltinių ir 
kitų reikmenų. Taip pat 
didelis pasirinkimas pasi
puošimo — brangenybių 
(Jewlery) dalykų.
ELZB. LANKAU8KIEN6, 

Savininkė
J

DABAR Yra Geriausias I-aikas Pirkti Plrmoa ROšles 
Namų Materijoią Už Dar žemomis Kainomlsl 

Atvykite | mflsų jardą Ir apžiflrėldte sta
bą Ir aukštą -rflšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MĄTERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėlų, viškų, Skiepų h- fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink

t

APROKAVIMAS IR rBISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 
STANLEY LJTWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

_ - - , taipgi neužmirškite balsuoti ir už
i valdybą jė jo Demokratai. Prieš ' lietuvį — Antaną B. Petkų! 
tai buvo Republikonai. Aš manau, i -fiENAS GYVENTOJAS,
kad visi senesnieji gyventojai mū
sų miestelio atsimena kuomet mes 
turėjome RepublMtonų valdžią. Bu- i 
vo net sarmata fa- sakytis, jog esi 
iš Cieero. Gengsteriai ųiūsų mies-' 
tel j valdė taip kad net buvo bau
gu.. Ypač buvo baugu prleš-rinki- 
muose ir rinkimų dienoje, nes tie 
gengsteriai jiems nepalankius as
menis net Iš namų neleido išeiti.
Iš priežasties Republikonų tvarkos 
buvo atsitikimų, kur gengsteriai 
iš balsavimo vietų išveždavo De
mokratų teisėjus. Taigi, jei kas 
tokios tvarkos nori, tai lai bal
suoja už Republlkonus.

Re to, atsimenate kaip buvęs 
Chicagos mayoras, velionis Anton 
Cermak. 1982 m. rinkimuose rin
kimų dienoje atiuntė į mūsų mies
telį policiją ir tada visi gengste
riai fa- jų pasekėjai kaip žiur
kės išbėgiojo fa- Demokratai liko 
laimėtojais ir nuo to laiko iki 
šiai dienai tebeturime pilną lais
vę kalbėti ir susirinkimus laikyti.
Balsuokite už Demokratus ir kar-

Factory Representative

SHOWUOOMS IN
MERCHANDISE MART
For appotntmeot call — 

REPUBUC 6051

11.

Pelnas eis isitaisymui savo’ tu išrinkime ir savo tautietį — 
Antaną B. Petkų.ženklo ;ir vėliavos. .

Nutarta iš iždo paaukoti 
$5.00 Raud. Kryžiui, o vyrų 
posto nariai aukojo $25.00 
tam .pačiam reikalui.

Moterys kas met Kalėdų 
proga sušelpia dvi našlaites 
karo veteranų šeimų Indi
ana vai. Karo veteranus li- 
goijius aplanko ir nuveža 
dovanų.

Prie šio posto priklauso 
Indiana Harbor ir East Chi
cago legįonierkos. Postas 
narių turi vyrų -65, moterų 
— 21.

Susirinkimai laikomi ad
resu 1496 W. 15th Ave. kas 
paskutinį mėnesio šeštadie
nį.

REMKIME PETKŲ!
Toliaus, Republikonai už jųjų 

partijos nusikaitimus meta bėdą 
airi Demokratų. Ar atsimenate,

- -
Pirmininke moterų sky

riaus yra Mary Radis.
Posto narės yra aukoju

sios ir kraujo R. Kryžiui. 
Grigalienė fra aukojus tris 
kartus ir apdovanota meda
liu. Koresp.

DR. VAITUSH, OPT.
---

»

EKTRA!
Permainyta* 

vartas tr 
adresas

LletuvUtkas
Žydukas

REMKITE
BENĄ

UEBTUVIŲ
'DRAUGU

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

lIiAPGDTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 iki 8 v. v. 1
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehilI 2242

•Binlrlko Itadiu'Vslaiuto-:
W.H.F.C 1420 Kilocycles — J 

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

Ned&lioJ, .6:80 vai. vakare.

Didelė lietimo
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų fa- Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

.Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarinį 81 Metų

IŠPARDAVIMĄA

JOS. f. BUDRIK,
INCORPORATED

324-1 So. Matatid Street 
Tel. CALumet 7237 ’

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

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

Palangvina akių „ 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, ^skaudamą akių karitį, atiui- 
so trumparegystę fa toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas-da- 
romas su elektra parodančia 
Rausias klaidas. Specialė atyda -At
kreipiama i mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo TO ryto ttd I V. 
vak. Seredomis nuo pietų, te 

dėlioj pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Ave.
Rea. Tel. GROvehiU 0617 
Offlee TeL HEMloek 4848

OIL JL J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 W«st Marąuette Road

Būkit Malonūs 
SAVfc AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas moderniSklausla 
metodą, kurių regėjimo mokslaa 
gali suteikti.

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų-akių Įtempimų. .

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos 
Telefonas: CANAJG 0533, CMcago

OFISO VALANDOS:
Kaadlen 8:80 a m. Iki 8:10 p. m. 

Trečiad. ir ftefttad. »:80 a m.
Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

4712 South Ashland Av.
TARDS 1J71

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami J 
karo aviacijos skyrius iš priežas
tie® spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

skobksa6o«ea»

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

lel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis
. _ Ištaiso.

abi.; .

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

OFISO VALANDOS:
Nwo 2 Ud 4 ir nuo 6 Ud 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal sutartį
Offlee TeL TARds 4787
Nsaaų TėL PROspeet 1980

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Bd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad^ Trečiad. fa Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

8241 'VPeet 66th Plaee
Tel. REPubUc 7868TėL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street

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

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

BR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Ud 9 vaL vakare.
Ofiso Tel. VIRglnia 0086 

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Areher Avenne 
OHso vaL> 1—• lr 6—6:80 P.M. 

Trečiadienlab pagal sutartįa

Tel. TARds 1146

DR. V. Jl SIMKUS
•mYOJAS B (SHBIBGAS 

B ADNIUS PRITAIKO
744 Weat 35th Street

VAL: 11-12; 2-4; lr 6:80-8:30 
Pirmadieniais—2-4 Ir 6:30*8:30

TėL TARds 5021
Bes.: KENnood 5107.

DR. A. J. DERIASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 Weat S5th Stree'

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

4>Ai Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 84th Street 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UZ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

UETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMloek 8700 
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepta, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

| 6155 So. Kedzie Avenne

VALANDOS:
Į 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)

Ofl4o Telefonas: TARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDtvay 2880 

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

Va rHs888 ^ V-KRU,ttS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenne

UOONIUS PRHMA:
Kasdien nuo 2:00 tkl 8:90 vai 
Trečiad. Ir Sekm. tik suaitariua

DR. f. ATKOCIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

fa Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte. 2-6, 7-0 P. M. 

8147 8. Halsted 8L, Chicaga 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ Ir Šeštadieniais 
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenne 

Ofiso Tsl. LAFayetto 8210 
Rez. Tel. LAFayetto 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
■Benkite: KEDtie 2868

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

> Penktad. 8:30 Ud 9:30 vak. 
Seštad. 6 vai. iki 9i80 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da- 
lykais, kuriais jto juokiasi.

J. W. Goethe
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I N D "H E L W D" A D ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH.
“DRAUGO* 

DARBŲ SKYRIUS
"DRAUGAS" HKIjP WASTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Te*. RANdolph

SVARBUS PRANEAIMAS

Nar Maapoarer Oommimton et* 
latymal reikalauja kad daum 

aas darbininku turi Jsirytl Pa 
Iluo*nv1mo Raštą (atatement of 
araHabllIty) nuo dabartinės dar
bo (stalaos — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje tstabroje. 
Persitlkrlnklt ar Jfls galit gauti 
Ir *r Jums reikalinga palluo«a- 
rlmo rattas. JO* sutaupysit sau 
b* darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED —■ VYRAI VYRAI IR MOTERYS

HEI.P WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPTNG ROOM PAGELB.

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

840 W. LAKE ST.
Supply Co. 

HAT. 7241

REIKIA 
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie automatiškų filling 
mašinų ir prie visokių 
mekaniškų darbų.

Gera Mokestis 
PASTOVUS DARBAI

SHOTWELL MFG. CO.
8501 W. POTOMAC AVĖ.

GENERAL GARAGE 
vnto

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

SERVICE
1912 S. Jourdan Ct. Canal 7580

HENRY DISSTON & SONS

VYRŲ
REIKIA

DIRBTUVES DARBAMS 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI 

ATSIŠAUKIT

111 N. JEFFERSON ST.

STORKLINE 

FURNITURE CORP.
Keikia

SHIPPING ROOM PAGELB. 
ORDERIŲ RINKĖJŲ 

PAKUOTOJŲ 
KROVĖJŲ

PUNCH PRESS OPERATORIŲ

★
TAIPGI

PATYRUSIŲ MEDŽIO DIRBĖJŲ 
SHAPER HANDS 

ROUTERS 
SANDERS

BORING MACHINE OPER. 
SPRAYERS

t

Pastovūs darbai, gera mokestis.

Atsišaukit

4400 W. 26th St

LANGŲ PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mok*«tls. AtaiAauklte 
Tlmekeeper’. Ofisan 

EDQEWATER BEACH HOTEL
R84# Sheridan Rd

PAGHBEKIT MAITINTI SAVO SŪNUS
DIRBKIT PRIE KARO DARBŲ

TAIP, MES DIRBAM ilgas valandas,
BET TAIPGI IR MUSŲ VAIKAI

★ ★ ★ /

Pradėsit už $66 į Sav. už 72 Vai. 

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

★ ★

PUNCH PP.EflS OPERATORIŲ. — 
Aukščiausia pradinė mokestis. Už
tenkamai vlrftlatklo. Geros darbo 

ILLINOIS METAL 8PKC- 
I^tke Rt. i .

sąlygos. ILLINOI) 
IALTIES. 9G2 W.

DŽENITORIŲ 
ORDERIŲ PILDYTOJŲ 
SHOVELERS

RECEIVING KLERKŲ 
STOCK VYRŲ 
BANDERS

ŠVARIOS DARBO SĄLYGOS 
VALGIS KAŠTO KAINA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk St

BOOK BINDER - GILDERS
APTAISYMUI BIBLIJŲ 

IR MALDŲ KNYGŲ 
RAUDONAI PAAUKSAVIMO 

PASTOVUS DARBAI 
BINDERY RANDASI

NEW YORK CITY ' 

ATSIŠAUKIT

BENZINGER BROS.
225 W. VVashington SV

Matyklt Mr. Matzinger

VYRŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrimo nereikia. Senoje north west 
side įstaigoje. Puikios darbo pro
gos po karo.

TEL. SPAULDING 9200

POUNDRftJE DARBININKAS
Reikalinga, plauatytl. tekinti Ir pa
gelbėti all-around foundrėa darbuo- 
«e. Gera mokeatia užtenkamai vtr!l- 
lalklo.

LAKE CITY FOUNDRY
S1O N. Wnod Seeley 77»O

REIKIA ALUMINUM ' 
CASTINGS TRIMMER8 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno įniko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atslfcuikit darbo dienom!* nno R ryto 
Iki 5 pp. arba SeStnd iki 12 pietį).

2742 W. 36th PLACE
AtstnsMklt gimimo rekordus ar 

pilietybė* Įrodymus.

FREIGHT HANDLERS 
CHECKERS

ir 2 pp.Šiftai 5 
77 Hc f '»

Viršlaikis po 8 vai. dieną
n

REIKIA
VYRŲ

85 IKI 65 METŲ AMŽ.

Daliniui Laikui 
4 iki 5 Vai.

Pilnam Laikui 

80c į Vai. Pradedant
TAIPGI “PIECE WORK”

PAŠAUKIT PERSONNEL 
DEPT.

Canal 8654

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50 •
Svarbioje pramonėje. 

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

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

ATSISAUKT 
EMPLOV M ENT OFISAN

Pirmad. perdėm Seitad. 
t:SO ryto Iki <:>0 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Kapelionas kun. Ch&a. W. 
Popeli (Lt. j. g.) prieš ke
lias dienas lankėsi pas sa
vo motiną Agniešką Popeli. 
Jis pranešė, kad paskirtas 
kapelionu ant USS Sarato- 
ga, didžiausio laivyno orlai
vių nešėjo (aircraft carri- 
er). Pareigas pradėjo ko*o 
7 d.

Kun. Popeli yra mūsų pa
rapijos jaunuolis. Baigęs pa
rapijos mokyklą, lankė Cat- 
*holic Central high school, 
Šv. Juozapo seminariją ir

minėti, kad kun. Vaišnorai- 
tis yra kitas jaunuolis, ki
lęs iš mūs parapijos. Čia au
gęs, mokslą išėjęs, tapęs ku
nigu, tuojau buvo paskirtas 
klebonu į Custer, Mich., kur 
randasi kelios mažos para
pijos aplinkui, kurias jis 
turi dvasiniai aprūpinti. 
Šioj apylinkėje gyvena daug 
ir lietuvių.

Galim pasigirti. Mūs pa
rapija yra pažangi, žmonės 
susipratę. Ko patys savo

ATSIŠAUKIT PIRMADIENĮ

SILVER FLEET 
MOTOR EKPRESS

34th and Justine

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
KARO NAMU PROJEKTUI

$1.10 I VALANDĄ
Laikas Ir pusė už Sefitadienlus 

Darbas ilgam laikui.
Gera transportadja. Atsibūkite

ĮSOth ST. & OOTTAGE GROVE 
AVĖ.

DARBININKŲ REIKIA
BILE KURIO AMŽIAUS

54 VALANDOS 1 SAVAITE
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų

PAGELBEKIT SUMUŠTI AŠĮ!
MES GAMINAM KARIUOMENEI IR LAIVYNUI 

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA TRANSPORTACUA — PO KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT EMPLOYMENT OFISAN

SHĖRMAN-KLOVE CO.
3531 West 47th Street

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
• Material Handlers

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers

★ . . ★ _ _ _
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Talpai Reikia - PATYRUSIU
HORT7ONTAL BORTNG MTLL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ   LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EKTERNAL ČRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIU

. .> • ★_______
MERIT DIRBTUVE

Gabumų Įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos JsMIrttl 
nbumi71p greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

Jei dabar dirbate prie karo darbu, būkite prie tavo darbi).

Danly Machine Special+ies, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, HL

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT Į

2924 W. 51st SL
NUO 9 RYTO IKI 8 PP.

Central < 

Steel & Wire Co.

NATIONAL
MALLEABLE & STEEL 

CASTINGS C0.
ELECTRIC FURNACE DEPT. 

REIKIA

Pirmų Pagelbininkų 

Antrų Pagelbininkų 

Ladlemen
/ * ••••- IR -

Abelnų Foundrėje 

Darbininkų

Inspektorių
★

GERA PRADINE MOKESTIS
GERA TRANSPORTACUA 

★

- Po Karo Ateitis

1400 S. 52nd Avenue
CICERO. ILL.

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI
Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportadja
FREIGHT HANDLERS

PRODUCTION WORKERS
Patyrimo Nereikia
40 VAL. SAVAITĖJE 

PETITO DALINIMO PL.ENA8
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PU8E

DEARBORN CHEMICAL OO.
1029 W. 35th ST.

Reikia

Operatorkų
Prie Odinių Darbų

Reikia turėti nors kiek patyrimo 
prie jėgos siuvimo mašinų.

PASTOVŪS DARBAI 
GERA MOKESTIS

CHARLES F. CLARK, 
INC. -

1403 W. Congress

„ . ... x jaunystėj negalėjo atsiekti,
Katalikų Umverateta Wa- tal duoda vaikams, t 
shingtone. Teologųo. moka-m vaikam8
lą baigė Bassehn kolegijoj
ir Sulpician seminarijoj. Ku 
nigu įšvęstas bal. 24 d., 1938, 
ip paskirtas pagelbininkų 
Šv. Andriejaus, parapijon 
(vyskupo bažnyčia), o vė
liau Holy Name parapijon.
Po kiek laiko paskirtas kle
bonu į Hart, Mich., iš kur, 
po kiek laiko, liuosnoriai į- 
stojo į’ laivynąL Į tarnybą 
pašauktas rugp. 15, 1943.

Kapelionas, be motinos, 
turi dvi seseris — Albiną 
Jonaitienę, Chicagoje (žino
mo aptiekoriaus žmona), ir 
vienuolę seserį M. Euphe- 
mia, kuri šiuo laiku randasi 
Saginaw, Mich.

įsigyti.
Mūsų tarpe randasi daug 

abiejų lyčių jaunuolių, ku-. 
rie yra baigę aukštus moks
lus. Tarp jų randasi keli 
kunigai, daktarai, vienuo
lės, mokytojai, biznieriai, 
muzikos direktoriai ir t.t. 
Ir karo metu mūs parapi
jonai atsižymi — vienas 
jaunuolis, kuris dabar ran
dasi Anglijoj, turi laipsnį 
Major. Daug yra lieutenants. 
corponals, sergeants, capt- 
ains. Valio, mūs lietuviams!

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ TR VALYTOJŲ 
MT.SA | mėnem

Pilnam ar lillnbm latknl 
Krelpkttls pri* Honaakaanar

WnOWWATS» BEACH ROTH1

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ SVARIŲ 

WAREHOUSE BARBU 
Darbai pagal patogia* darbo sąlygn* 

MoluGers
Ir pelno pasidalinimo plona*

Ir atoslnyns
MINNESOTA MINING A MFG. 

COMPANY
1500 S. Westem Avė.

Mr. Meluoti — MONene IMI

SKELBKITES "DRAUGE”

PROSYTOJŲ
Patyrusių ar ne.

Merginu ar Moterų 
Norinčios išmokti 

Gera mokestis
ATLAS CLEANERS 

2218 W. Belmont

DŽENITORKŲ
n rjl.JaValymo darbai. Moterims iki 50 

metų senumo. Valandos: nno 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos nakt{.

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 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 dieną Penktad. 
8:80 ryto Ud 5 pp.

MOTERIS
Tvarkyti mažą fountaln. Amžių, ne- 
aprlbota. Anksčiausia pradinė mo
kestis. Valgi. Ir uniformos veltui. 
Vakarai, nereikia dirbti.

NEISNER BROS.
11151 S. Michigan Avė.

Laidotuvės. Kovo 27 d. 
buvo laidotuvės seno gyven
tojo Prano Vanskaičio, 69 
m. amžiaus. Palaidotas pa 

Pamaldos. Praeitą savaimę rapijos kapinėse. Laidotuvė 
ŠŠ. Petro ir Povilo banyčio- mis rūpinosi graboriai Sta- 
je buvo gavėnios pamaldos, sys ir Bernard Barto. Pali- 
kurias laikė kun. Vincas ko liūdėti du sūnus ir dvi 
Vaišnoraitis iš Custer, Mi- dukteris — Cpl. Joseph Ver- 
chigan. Trys dienos buvo' non, Pacifike ir Joną čionai;
skiriamos anglų kalboj, it 
trys — lietuvių. Reikia pa-

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ
Išnešioti paketas 

Del Dental supply įstaigos 
Atsišaukit Room .1010

L. D. CAULK CO.
25 E. VVASHINGTON ST.

MERGINŲ 
MOTERŲ
Dienomis

A t ♦.

Vakarais

Ir Naktiniam šiitam
PATYRIMO NEREIKIA 

ATSISAUKTT

ARNOLD SCHWINN & 
COMPANY

1718 N. KILDARE AVĖ. 
CAP. 8000

Mrs. J. C. Hale ir Mrs. J.* 
Vander Meulen, abi Cleve
land; Ohio; taipgi keletą a- 
nūkų. Jo sūnus Pvt. Frank 
Vanskaitis buvo pirmutinė 
šio karo auka iš mūs para 
pi jos.

Tą pačią dieną mirė Juo
zas" Bancevičius, 51 m. amž. 
Palaidotas iš Metcalf kop
lyčios Oakhill kapinėse. Pa
liko du sūnus — Joseph, Sl-c 
ir Sgt Charles in New Gui
nea ir vieną brolį Joną Lie- 
tuvojk

DŽENITORKŲ
OFISINIAM BVDTNKE 

DIENOMIS AB VAKARAIS
ARTHITI RlTBTiOFF & COMPANY 

SOO W. ADAMS 

MATYKIT MB. UAIAH

Merginų
LAVINTIS SUPERVISORY 

DARBAMS 
DIENINIAM AIFTIJI 

LENGVI SVARŪS 
DIRBTUVES DARBAI 

PILNA MOKESTIS LAIKE 
MOKINIMO 

PASTOVŪS DARBAI»
Gardner Co.

2309 Archer Avė.
(Pfle Canal, 500 Weat)

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale I
★ For RentI
★ For HelpI -
★ For Service I
★ For I

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspa<>er 
— ESTRLISHRD 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL— RANDOLPH 9488

Vestuvės. Kovo 25 d. bu
vo iškilmingos vestuvės Ma
rijonos Zlalenaitės su Ed- 
ward Salatka. šv. Mišias at
laikė pats klebonas kun. J. 
Lipkus, asistuojant dviems 
kunigams. Vargonais grojo 
ir chorą vedė jaunamečių 
choro vedėja Albina Kam- 
sickaitė. Mišrus choras sa
vo vedėjai Zalenaitei giedo
jo mišias.

Jaunas Salatka yra atsi
žymėjęs jūrininkas. Kiek 
laiko atgal dienrašty buvo 
paskelbta apie jo narsumą 
fronte, už ką gavęs kelis 
medalius. Jūrininku išbuvo 
keturis metus ir pasiliko 
ant toliau. Iš viso jau apie 
6 metai, kaip tarnauja Dė
dei Šamui. Šiuo laiku tun 
laipsnį Petty Officer

Marijona Zalenaitė taipgi 
atsižymėjus lietuvaitė. Jau 
kiek metų, kaip vadovauja 
parapijos mišriam chorui 
Liuosu laiku mokina muzi* 
kos. Niekuomet neatsisako
pasidarbuoti parapijos labui

LITHUANIAN-DRAUGAS Korespondentė, vardu visos
i THE LEADING LITHUANIAN parapijos pina širdingiau- 

ADVERTISING MEDIUM «ius linkėjimus jaunai ir pa- 
vyzdingai porelei. Ilgiausių 
ir laimingiausių metų!

I



toSAVGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2884 South »H)kl<-y Avė. Chicago, IHInol
nublished Daily, eaeept. Suudąys, 

by the
LITHUANIAN r«!iSS SOOKTY
A member of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chioago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Kelną kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Prenumeratas halwa Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *.............. .....................................................................$7.00
Pusei metų ............. ..................................................... . 4.00
Trims mėnesiams .........................................  2.-00
Dviem mėnesiams ............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui ....................................................... ’.... .75

I

Jungtinėse Valstybėse, ae Chleago je:
Metams ...................................................................................
Pusei metų ......................... ...................................................
Trims mėnesiams ......................................................
Dviem mėnesiams ............................................... .....................
Vienam mėnesiui ........................................... ..................

$6.00
3.50
1.75

.75
Užsieniuose:

Metams ................................................... .................. $8.00
Pusei metų ....................... %................................ ................... 4i50
Trims mėnesiams ......................................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti paito Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Sandradarbiams lr Vorea^nde-rtams raitų nerraiiname. Jei n aprašo
ma tai padaryti ir neprisiončUma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę t<u«ytt tr trumpinti visas prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas suUk savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir ntftktai (Jei -galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.
_ ‘ > IT ■ »
Entered aa aecond*Clas& Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 

Urtddr the -Aet df March 3, 1879.

Stiprios vienybės besiekiant
RYTOJAUS KONFERENCIJOS TIKSLAS

Šiais laikais, kuomet nelengva yra sušaukti visuoti
nus Amerikos lietuvių suvažiavimus, seimus ar konfe
rencijas, rajoniniams susirinkimams tenka priduoti di
desnės reikšmės. Tuo atžvilgiu ir rytoj įvykstanti cen
trinių valstybių (Illinois, Indiana ir Wišconsin) lietu
vių katalikų konferencija ynai daug svarbesnė negu ki
tais Poetais būdavo.

Konferencijos dienotvarkėj pastebime tokius klau
simus, kurie yra labai svarbūs. Juos svarstyti ir vyk
dyti ŽI gyvenimą reikia tuojau, nelaukiant kol bus ga
lima. kada sukviesti visuotini suvažiavimai. Tokių su
važiavimų vietą daugely atžvilgių dabar turi užimti 
rajoninės konferencijos.

Reikia manyti, kad į lietuvių katalikų konferenciją 
Chicagoje rytoj suvažiuos didelės daugumos mūsų or
ganizacijų ir draugijų atstovų. Jei kuri draugija dėl 
kokios nors priežasties nebūtų išrinkusi atstovų, val
dyba telaiko labai svarbia pareiga konferencijoj daly
vauti.
IR PATYS GERIAU SUSIORGANIZUOKIME

Nieks negineyja ir neginčys, kad katalikai sudaro 
didelę daugumą Amerikos lietuvių visuomenėje. Vienas 
iš ryt įvykstančios konferencijos tikslų yra — sustip
rinti tos daugumos vieningumą kiek Amerikos perga
lei pagreitinti, Lietuvai išlaisvinti, tiek religinei ir tau
tinei veiklai praplėsti. Ideali visų Amerikos lietuviij 
vienybė bus galima tik tuomet, kuomet ją suderančios 
grupės savo viduje bus gerai organizuotos ir tvarkin
go®. Tuo labiau yra svarbu, kad dauguma būtų gerai 
susiorganizavusi.

Veikliuosius lietuvius katalikus ir organizuotus jų 
vienetus jungia A. L. R. K. Federacija. Ryt 'įvykstan
čią konferenciją sukvietė jos veiklus apskritys. Tai tu
rime vertinti ir jos planus bei darbus paremti. Konfe
rencijoj juos galime papildyti, pataisyti ir pravesti to
kių nutarimų, kurie padėtų greičiau realizuoti visus 
gražius ir kilnius mūsų veikimo centro užsimojimus. 
DIDIEJI DARBAI

Lietuvių katalikų organizacijos visuomet turėjo datug 
savų reikalų. Turi jų ir dabar. Tačiau, atsižvelgiant į 
šio momento* svarbą, daug savų reikalų padeda į šalį 
ir dirba tokius darbus, kaip U. S. karo bonų perdavi
nėjimas, Am. Raud. Kryžiaus ir U. S. O. vajai, Lietu
vos laisvinimas ir šelpimas etc.

Peržiūrėję rytojaus dienos konferencijos programą, 
taip jau pastebime, kad jos Organizatoriams pirmoje 
vietoje rūpi Amerikos pergalė, teisingos ir pastovios 
pasaulio taikos atsteigimas ir laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos respublikos atstatymas.

Bet kad tie visi dideli darbai būtų sėkmingiau dir
bami, turi dar tvirčiau susiorganizuoti aavo tarpe. Taip 
pat turime pasirūpinti savąją spaudą sustiprinti, pra
plėsti, nes ji yra tvirčiausia visuomeninių ir tautinių 
darbų talkininkė.

Sveikindami centrinių valstybių lietuvių katalikų kon
ferenciją, linkime jai geriausio pasisekimo nustatyti 
tinkamas gaires vieningesniam tr eekmingesniam lie
tuvių katalikų veikimui, vedančiam į greitesnę Ame
rikos pergalę ir Lietuvos išlaisvinimą., ~

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

Karo fantuose
RUSAI VAROSI į PRIEKI

Šią savaitę veik visuose karo frontuose buvo paste
bimas didelis judėjimas. Ypač didelių mūšių buvo Ry- s 
tų fronte, kur rusų kariuomenė pasiekė stambių laimė
jimų, užimdama keletą svarbių strateginių pozicijų. 
Reikšmingas yra perėjimas Pruto upės ir ypač pažy
mėtinas Gemauti, Bukovinos provincijos sostinės, paė
mimas. Šis miestas yra tiek svarbus, kad strategai jį 
vadina keliu į Balkanus. Tame žygyje rusai paėmė 
virš keturių šimtų miestelių ir kaimų, keliose vietose 
nukirto vokiečių susisiekimą geležinkeliu. Žengiant O- 
desos link, išstatoma į pavojų apie dvidešimts vokiečių 
divizijų Ukrainoj.
SUJUDIMAS BALKANUOSE

Rusų pažanga Balkanų link (jų armijos jiau Čeko
slovakijos pasienyje ir netoli Vengrijos) užduoda didelį 
galvosūkį Hitleriui. Jis, tiesa, jau visai pasigrobė Ven
griją, savo vakarykštę talkininkę, siekia panašiai pasi
elgti ir su kitais, tačiau tai jo padėties neišgelbės. Ga
lima laukti, kad Bulgarija ir net Rumunija atsisuks 
prieš jį — Hitlerį.

Reikia neužmiršti, kad Balkanų tautų viduje eina 
didelis pasipriešinimas okupantams naciams. Jis smar
kiai plinta visur. Tai yra kitas frontas, prieš kurį Hit
leris turi statyti daug jėgų. Be to, netrukus if sąjun
gininkų kariuomenė gali pasijudinti į Balkanus ir 
pliekti nacius iš kito šono.

Italijos fronte mūšiai eina, bet dėl blogo oro ir keb
lios geografinės padėties sąjungininkai negalėjo pasi
varyti pirmyn. Tačiau lėktuvais gerokai apdaužyta vo
kiečių pozicijos ir susisiekimo punktai.
KARAS SU JAPONAIS

Japonų įsiveržimas Indijon ašiai davė šiek tiek pa
sitenkinimo. Bet tasai žygis japonams labai daug kai
navo. Jie pražudė daug amunicijos ir tūkstančius vyru.

Pažymėtina, kad Pacifiko fronte amerikiečiai lakū
nai skrido tūkstančius mailių ir tarp kilų bomhardavo 
Hollandia, Babo, Timor, Rabaul, Kavieng ir Bougain
ville. Bet kas svarbiausia — Amerikos lėktuvai ir lai
vynas smarkiai užatakavo japonų bazes Palau salose, 
kurios yra tik 460 mailių nuo Filipinų salų. Norėta iš
šaukti į mūšį japonų laivyną, bet jis pabūgo ir pabėgo. 
Palau susideda iš 200 mažų salų ir. salelių. Didžiausia 
-r tai Babelthuap, turinti 142 kvadratines mailės. Są
jungininkai dabar turi galimumų atakuoti tas salas iš 
dviejų punktų. Ir, žinoma, atakuos. ,

Bendrai imant, ir ši savaitė sąjungininkams atnešė 
gražių laimėjimų, kurie padidina visuotinos ir greitos 
pergalės viltis.

Senovės Romos stabmel
džiai sakydavo, kad žmogui 
Įjjpmta yra- klysti (errare 
humanum ėst). Krikščionys 
prie to pridėjo, kad velnio 
požymis yra .pastebėtoje kiai 
doje tesėti (in errare per- 
severare dšabalicum). Tani 
perkamės ir laikome veidro
džius, kad pamatytume suo
džius ir kitokius kritulius

Lietuva kryžminėje ugnyje
Šitokia antrašte K. Čibiras yra paruošęs naują kny

gą apie Lietuvą. Knyga numatoma išleisti pietų Ame
rikoje ispanų kalba. Jos turinys: Lietuvių tautos kil- 

* mė, charakteristika, praeitis, tragiškieji santykiai su 
slavais, nepriklausomybės kanai, Vilniaus byla; Lais
vos tautos laimėjimai; užs. politika, ūkinė pažanga, 
žemės rėforma ir ž. ūkis, prekyba ir kooperatyvai, kul 
tūrinis kilimas, menas, lietuvių kultūrinė Orientacija, 
Lietuvos sienų problemos. Antroje knygos dalyje nu
pasakojama Lietuvos kančios nuo agresingų kaimynų, 
pradėjus nuo Klaipėdos atplėšimo, aprašoma tolimes
nė raida santykių su Vokietija ir Rusija, bolševikų o- 
kupacija, GPU veikimas, kultūros nuostoliai, ūkis oku
pacijos metu, masinė deportacija, lietuvių sukilimas, 
vokiečių okupacija, Lietuva svastikos ženkle, ateities 
viltys. Knygos turinys sistematingai sutvarkytas ir
dėstymai paremiami faktais.

★
Kompoz. M. Baluos 75 gimtadienis

(LKFSB) Lietuvoje, tarp pasižymėjusių dirigentų ir 
kompozitorių plačiai žinomas Mykolas Bukša. Gimęs 
jisai prieš 75 metus — 1869 m. bal. 4 d. Vilniuje. Mu
zikos pradėjo mokytis pas aavo motiną. Baigęs gimna
ziją — Petrapilio konservatorijoje, mokėsi muzikos ir 
kompozicijos pas garsiuosius to laiko profesorius. 1900 
m. baigęs konservatoriją gavo laisvojo menininko di
plomą. Turėdamas palinkimą diriguoti, dar mokydama
sis konservatorijoje, važinėjo au gastroliuojančiomis o- 
peromis po provinciją, atvykdamas ir į Vilnių. Kon
servatoriją baigęs pasišventė išimtinai dirigavimui. Y- 
ra sUkompanavęs kantatą “Rai ir Peri” solistams si 
choru ir orkestru, overtiūrą, sonatą smuikui, kvartetą 
styginiams instrumentams, chorai veikalų ir solo dai
nų. 1920 m. buvo Vladikaukase konservatorijos direk- 
tonumi. 1927 m. grįžo į Lietuvą ir nuo to laiko pasi
liko prie Valstybės Operos, kaip dirigentas.

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk. P. Bučys, M.I.C.

Šeštadienis, 
balandžio 1 diena

ant savo veido. Nesistebime 
juos išvydę, tik nuvalome. 
Taip pat kartunta pavarto
jame dvasinį įžiūrėjimą į 
buvo sielą ir jos gyvenimą. 
Atradę ten trūkumų nesiste
bėkime, nes žinome, kad ne
same visais žvilgsniais to
buli angelai, o žmonės, ir 
imkime 'pastebėtus trūku
mus taisyti. Tai vadinasi at
gaila.

Aloyzo Gonzagos gyveni
me istorikai apeina tik vie
ną kaltę, kurią mes sau skai
tytume mažu daiktu. Bebė
giodamas po savo tėvo pilį, 
vaikas išgirsdavo žodžių, 
kuriais pilies kareiviai nu
sikeikdavo, Aįpyzas kai ku
riuos tuos žodžius pakarto
jo. Vėliau, supratęs jų reikš
mę, jis labai gailėjosi ir kol 
gyvas atgailą darė. Jautri 
jo sąžinė nepakėlė tos kal
tės ir jis tapo atgailos pa
vyzdys.

Šv. Jonas Krikštytojas nė 
tiek nebuvo kaltas. Jis visai 
nebuvo padaręs nuodėmės 
per ištisą gyvenimą, bet ir 
kitiems skelbė atgailą ir 

jpats ją vykdė dėlto, kad su- 
I prato kokis turi būti žmo- 
igus ir matė savo tikrenybę, 
‘nukrypusią nuo to, kas tu
rėjo būti. Atgailos priemo
nėmis jisai mažino skirtu
mą tarp to kas buvo ir ka3 
turėjo būti:

V. Jėzuje nė to skirtumo 
nebuvo. Išganytojas buvo to 
brulas kaipo Dievas ir tobu
las kaipo žmogus, tačiau at
gailą darė, pasninkavo, dir
bo, kentėjo, meldėsi. Ne vi
si V. Jėzaus atgailą supran
ta. Bet Jis ją darė dėl to, 
kad buvo žmegus ir jautė 
savo vieningumą, kitaip sa
kant, solidarumą su žmonė
mis. Kaip broliui gėda už 
jo brolio kaltybes, kaip tau
tiečiai jaučiame pareigos a- 
titaisyti tautiečio kaltes, 
taip V. Jėzus žmogus jautė

Šeštadienis

TĖVAS IR SCNUS

Prieš grįždamas į kariuomenę Lt. (J. G.) Philip Will- 
kie nusifotografavęs su tėvu Wendell Willkie, kuris šiuo 
metu varo kampaniją, kad būsimam nacionaliam respub
likonų partijos suvažiavime būtų nominuotas kandidatu 
į prezidentus. (Acme-Draugas teiephoto)

Savo atsakomybę už žmo
nių padalytąsias kaltes.

Jeigu tat šventieji, kaip 
Aloyzas Gonzaga ir Jonas 
Krikštytojas darė atgailas, 
jei vėl V. Jėzus tą gerą dar
bą dirbo, tai ką-gi kalbėti 
apie mus? Darykime atgai
lą, kad atitaisytume savo 
kaltes ir klaidas. Darykime 
ją, kad arčiau prieitume prie 
žmogaus pilnaties.

Iš Cicero padangės
X Šv. Antano parapijom

sąlGj, Cicero, sekmadienį, 
balandžio 2 d., 7 vai. bus 
galima pamatyti judamuo* 
sius paveikslus iš Evange
lijos apie Gerąjį Samarietį, 
iš Kristaus gyvenimo ir Pie
tų Amerikos.

PLATINKITE “DRAUGĄ’'

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
VVEST VIRGINIA STOKER.............$9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, Įgyjg
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................'$11.25
PETROLEUM CORE ................... $12^50

Extra Course

•į? tina Berte r Da’* 
Vi lj.S.WAK bOllOS

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Studlo Couch

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su

Telefonas SEELEY 8760

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO tr KOVO mčp

ROOSEVELT
F-l'RNITURE COMPANY

In Norway the mhrfstera’ eala- 
ries are contrillėd ty qnialing’a De-

Sartment of CMreh and Edueation.
lošt of the clenjymen have re- 

fuaėd to aeeept tneir sahkriea and 
ao the pulpite are moetly ompty

2319 VVEST ROOSEVELT ROAD

and the pastom are henri preeeed 
to obteln even a meager lirelihoed. 
Their old pariahonera are forbidden

oertaln to keen your 
freedom of trorahip here in Amer- 

teepiag -dtetetora from our
__ __ to ari n the________

„ War Bonda to the limit of your 
abflity.

ITUI ZZ.
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15 m. nuo mirties Saulių Są-gos įkūrėjo
(LKFSB) Nors garbingo

ji Saulių Sąjunga išaugo, 
lyg paties laiko sąlygų pa
gimdyta, prisidedant prie 
jos įkūrimo daugeliui patri- 
jotiškai nusiteikusių lietu
vių, bet vienu iš labiausiai 
pasidarbavusių jos kūrėjų 
buvo Vladas Putvis-Putvins- 
kas. Jo tėvas, už dalyvavi
mą sukilimuose prieš rusus, 
net 10 metų išbuvo Sibiro 
ištrėmime, taigi ir Vladas, 
1873 m. gimdamas Rygoje, 
į pasaulį atsinešė paveldė
tą užsidegimą kovoti' dėl 
laisvės. Jo senelė buvo ku
nigaikštytė Mirskaitė, o mo
tina — grafaitė I. Plioterai- 
tė. Mokslus ėjo Vladas Šiau
liuose, Mintaujoje, paskui 
aukštąjį, žemės ūkio mokslų 
;qjo Halės mieste, Vokietijo
je. Grįžęs vedė E. Gruzdytę, 
kurios senelė buvo vysk. Va
lančiaus sesuo. Taigi sukū
rė šeimą, kuriai pritampa 
lietuviškumo ir blaivumo 
tradicijos. Tiesa, ano mero 
bajoruose buvo daug lenkiš
kų įtakų, bet jaunas Putvis 
.greit suprato savo lietuviš
ką kilmę ir pradėjo skaity
ti iš kontrabandininkų gau
namas lietuviškas knygas. 
Bendravimas su lietuviais 
veikėjais, kaip, pav., P. Vi
šinskiu, dar labiau sustip
rino jo lietuviškas nuotai
kas. Putvių namai pasidarė 
lietuviškumo židiniu. Čia rin 
kosi ano meto veiklesnieji 
lietuvių inteligentai, kai# A. 
Smetona, Jablonskis, Avižo
nis, Bagdonas, šlapelis, Juž- 
kytė, rašytojos PetkeViClū- 
tė, žemaitė, Pečkauskaitė. 
Jų dvare garsusis Jablons
kis net savo lietuviškąją 
gramatiką parašė. Putvis gi 
uoliai ėmėsi gabenti slaptą-

Didžiausia LieluviŲ 
Jewelry Krautuvė

ją lietuvių spaudą iš Prūsų:! 
“Varpą”, “Tėvynės Sargą 
ir kt. Kartais arkliais, kar
tais dviračiu per septyne 
ris metus parūpindavo pa 
kankamai spaudos savo apy
linkei. Savo dvaruose netgi 
laikė dvi slaptas lietuviškas 
mokyklas. 1905 m. iš Prūsų 
įjie ai a i gabeno ir ginklui. Ru
sai tą jo veiklą pajuto. Ke
turis mėnesius išlaikė kalė
jime, o vėliau ištrėmė į Kry
mą. Grįžęs vėl dirbo švie
timo darbą tarp lietuvių. 
Karui suliepsnojus rusai vėl 
su savim jį paėmė į ištrė
mimą. Teko daug pavargti 
Žemojo N aug ardo gubemi-1 
joje. Gindamasis nuo bado 
jisai kaimiečiams d i r b c Į 
sviestines, gatvėje pardavi 
nėdavo degtukus, kol kar
tais, pervargęs ir peralkęs, 
krisdavo ant žemės. Iš ištrė
mimo grįžo 1918 m. Pakvies
tas Tiekimo ir Maitinimo 
ministerijos reikalų vedėjo 
pareigoms ilgainiui jisai vi
siškai atsidavė šaulių orga- į 
nizavimui. .Jam tas sekėsi, 
nes buvo demokratiškų nu-; 
skekimų ir mokėjo sugyven
ti su žmonėmis. Jis net sa- 
vo kai kuriuos ūkius Valdė 
išvien su darbininkais; kai 
atvykdavo svečiai, kaip, pvz., 
Žmuidzinavičius ir kiti — 
ir jiems tekdavo vaišėms 
sėsti prie to paties stalo su 
darbininkais. Kaimiečiai bu
vo pratę “ponui” bučiuoti 
ranką; Putvis negalėjo to 
vergiškumo pakęsti ir, kad; 
jį greičiau panaikinus, pat-Į 
sai bučiuodavo jiems atgal 
į ranką...

Jo nuopelnai šauliui Są- 
jrungai tikrai ypatingi. Gai
la tik, kad jisai ank’sti mi
rė — 1929 metais kovo 5 
d., taigi lygiai prieš 15 me-
‘v

Putvis sugebėjo valdyti 
plunksną. Jo raštai sudaro 
keletą tomų. Juose taip vaiz-

PABĖGO PALIKUS MIRUSĮ VAIKĄ CHICAGOJE Linksma pramoga

Vienam San Francisco, Calif., apartamente rasta mi
ręs septynių me.ų vaikas (dešinėj). Policija tuojau pra
dėjo ieškoti jo motinos Louise Flack (kairėj) ir surado 
net Iola mieste, Kansas valstybėje. Motina policijai pri 
sipažino, kad su mirusiu vaiku apartamente išgyveno dvi
dešimts keturias dienas, o jas,kui p3.bėgo ne tik iš to 
buto, bet ir iš miesto. (Acme-Draugas telephoto)

džiai atsispindi jo didžiųjų 
idėjų — Dievo ir tėvynės 
— meilė. Štai, pavyzdžiui, 
antrame tome jo raštų, pusi. 
96-97 skaitome:

— Jei vaikai myli tėvynę, 
tai jų tėvas be baimės lau
kia mirties, kaip saldaus 
sapno. Jis žino, kad atgimu
sioje tėvynėje jo vaikai ras 
garbingas vietas, kad jo ge 
ri darbai bus tęsiami, jc 
klaidos bus pataisytos... Dėl 
to tai vienas iš vyriausių 
tokių tėvų rūpesčių — iš
auklėti savo vaikuose tėvy
nės meilės jausmą. Bet kaip 
tat padaryti? Uždavinys y- 
ra sunkus, nes kalbėti apie 
tėvynę, tautą ir panašius 
dalykus galima vaikui tik 
tada, kai jis gerokai paūgė
ti a. O čia reikėtų pradėti vai 
ko jausmai ugdyti daug 
anksčiau. Be to, vien pro
tavimo ir čia maža. Tėvy

nės meilė yra idėja ir dėl 
to jau iš anksto reikia ug 
dyti tos sielos stygos, ku
rios sugeba idėjos skarnbė 
siu virpėti. Reikia tos sty
gos realiai praktiškai palies
ti kuo anksčiau. O tat pa
daryti galima tik vienui vie
ninteliu -būdu. Būtent, kal
bant kūdikiui apie Dievą 
Dievas tai yra vienintelė i- 
dėja, vienintelis aukštesnės 
doros pagrindas, kurį gali 
instinktyviai atjausti kele 
rių metų vaikas.”' .Ą

Nekartą Putvis savo kal
bas, savo straipsnelius už
baigdavo kreipimusi įi Die
vą. Pavyzdžiui, ‘ prisiminęs 
kovą dėl tėvynės, sako:

— Dieve, duok jausmo 
žaibų mūsų sieloms, kad ga
lėtumėm už ją kovoti ligi 
paskutinio kraujo lašo!”

Iš mūs veikimo
Bridgeport. — Kovo 26 d. 

Šv. Petronėlės draugija bu
vo suruošus vakarą parapi
jos s&lęj.

Iš pradžių žaista kauliu
kais. Po kelių permainų, ro
dyta judomieji paveikslai. 
Matėm daug įvairių kraštų 
ir vietų.

Ant galo buvo išdalinta 
dovanos narėms, kurios li
goj neėmė pašalpos. Per 10 
metui pašalpos neėmė šios: 
Dubinskienė, Mosokienė, H. 
Molis ir J. Buciūnienė. Per 
20 metų neėmė pašalpos: S. 
Zukonis, S. Masaitienė, E. 
Nedvarienė, M. Vasiliauskie
nė, S. Zigmontaitienė, P. 
Stumbrienė, P. Kareivienė. 
Per 30 metų neėmė pašal
pos Domicėlė Žukienė. Jos 
vienintelė duktė taipgi pri
klauso šv. Petronėlės drau
gijai, bet dabar yra išvykus 
į karinę tarnybą — WAVES. 
Kuo geriausio pasisekimo 
jai naujose pareigose ir 
lauksim sugrįžimo į mūs 
tarpą.

Vakaro pelnas ėjo per pus 
su parapija.

R. Mazeliauskienė, f irm.

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyrius ruošia 
šaunią pramogą — kauliu
kais žaidimą, sekmadienį, 
bal. 2 d., 2 vai. ipopiet, Gra- 
monto salėj, 45 PI. ir Rock- 
welL

Kurios draugijos priklau
sot Federacijai ir esat ga
vusios tikietų, prašomos da- 
lyvaut pramogoj. Tuo pa- 
remsime Federacijos dar
buotę, o tą d&rbuotę kiek
vienas susipratęs lietuvis 
katalikas supranta ir pilnai 
jai pritaria. Taigi, nenu
skriausi t savęs, (jeigu nuo 
savų reikalų paaukosit cen
tą, kitą Federacijos rengia
mai pramogai.

Rengimo komisija nuošir
džiai kviečia visus dalyvau
ti. Rengimo Komisija

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę j 
J BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.v..1 i

WOLk STtblO
I945 W.-si 3** Str..t

[ ADV AM ED PNOTOGK VPMV
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Pardundame 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-MuzikaMškų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
HCWELRY — WATGHMAKEK 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phoae: LAFAYEITK 8817

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, Jf.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (whole8&le) 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

Solo, duetai orkes
trui pritariant

Priešvelykinė Juoze Bud
riko radio programa iš ra
dio stoties WCFL, 1000 k„ 
cekmadienio, balandžio 2 d, 
vakare, nuo 9:30 vai. bus 
tikrai graži ir sužavės kiek 
vieną klausytoją. Bus gra
žios muzikos, o ypatingai 
klausytojai gėrėsis solo ir 
duetais žinomų dainininkų: 
Ono3 Juozaitienės ir V. A&- 
cilos. Orkestras pagrieš kū
rinius žymių kompozitorių.

Šias pi4feramas leidžia 
Juozo Budriko rakandų, ra
dio ir auksinių daiktų krau
tuvė adresu 3241 S. Halsted 
St. Pranešėjas

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Kristaus kančios pavaizdavimas 
muzikos garsais ir giesmės žodžiais
ŠV. JURGIO PARAPIJOS CHORAS,

VADOVAUJAMAS PROF. A. S. POCIAUS

Sekmadienį, Baland. (April) Ž, 1944
7:30 vai. vakare

PARAPIJOS SALĖJE
(32nd PI. ir Lituanica)

IŠPILDYS T. DUBOIS KANTATĄ

"Septyni Žodžiai nuo Kryžiaus"
DALYVAUS SOLISTAI:

Sopranas GENOVAITE GIEDRAITIS, 
Tenoras ANTANAS KAMINSKAS,
Bartonas KASTAS SABONIS

KANTATOS TURINĮ AIŠKINS SEPTYNI KUNIGAI: 
Kun. Zakarauskas, kun. J. Grinius, kun. Edv. Abramavicius, kun. 
Sandys, kun. Gaučias, kun. Mačiulionis ir kun. Prunskis.

Ateikite visi. Melodijų garsai ir giesmės žodžiai nuneš Jūsų 
sielą prie Kalvarijos kryžiaus ir Jūs surasite tiek suraminimo 
ir paguodos šk»>is kraujo ir kančių laikais.

Įžanga — 75c ...................... Pelnas parapijos naudai
Rengia L. R. K. FED. 26 SKYRIUS

£

"JAU LAIKAS PERMAINAI"
Balsuokit Tiesiog ® ‘Republican’

UŽ
PREZIDENTĄ

JOSEPH S. 
KRAL

UŽ
KLERKĄ

JOHN C. 
STOFFEL

UŽ
COLLECTOR

JERRY
DOLEZAL

UŽ
SUPERVISOR

LEO
KASPERSKI

UŽ
ASSESSOR

FRANK J. 
CHRISTENSON

UŽ
TRUSTEE

JERBY F. 
JUSTIN

Kg Demokratai Yra Padarę Ciceroje? Štai Ką Republikonai Padarys!

sa

t0*’

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTfNflMR ŽEMOMS 

NUOSIMCIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo Ja- 
mi ir ligi $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.

' a ' »■ 0 ■ 'A • t- &

NUO 1932 M.
Jie yra skolingi $1,800,000.00 Korporacijos Bonais (11 l.aldų). 
Jie yra skolingi $800,000.00 Vandenio Departamento Bonais. 
Jie $300,000.00 skolos Įvairiose Silose.
Jie yra skolingi $100,000.00 už šviesą Ir Elektros Jėgą.
Jie yra nemokėję $200,000.00 algų miesto darbininkams.
Jie yra skolingi $51,000.00 už Įrankius Policijos Automobilių.

Vartojimą, Anglis ir Gazoliną.
Jie virš 100 nereikalingų darbininkų miesto ofisuos.
Jie privertė Policiją ir Ugniagesius bilinėtk už algas.
Jie praleido $250,000.00 miesto pinigų nereikalingiems biiinė-

jimams.
Demokratų kontroliuojamą Mokyklų Tarybą sugėdino -Cicero

Grand Jory Teisme.
Jie sugriovė mūsų kreditą ir suteršė Cicero garbę.
ŠIE FAKTAI YRA PAIMTI IS VIEŠŲ REKORDŲ.

1. Sugrąžins Vietinio Asesorio Garbę. Priešinsis prieš Demo
kratų Partijos 100% mokesčio padidinimą. j

2. Suieškos darbų Cicero miesto dukterims ir sunams kai 
sugrįš iš karo.

3. Padaugins gatvėkarių skaičių ant Douglas Parko Klevei- j 
terių. Sumažins gatvėkarių mokestį į miestą iki 10 centų.

4. Įneš sutaupimų Miestui sumažinus nereikalingų darbų

■5. Atnaujins miesto gatves su Valstybės gazolino mokesčiais 
Ir nieko aekainuos savininkams.

6. Nesbnatšy* mokyklų rinkimuose ir reikaluose.
7. Viešai skelbs miesto finansinį stovį knygų peržiūrėjimo laike.
8. Sulaikys miesto išlaidas iki pajamų didumą ir vengs deficito.
9. Miesto bom, išleidimai sudarė didelę viešą skolą. Mes 

smerkiam tokią praktiką.
10. PansIMns išlaidumą vandenin departamente ir taip suma

žins vandenio kainą.
11. Panaikiną “BOSAVIMĄ” CICEROJE.
12. 1944 bus PERGALES METAI.

JOSŲ BALSAS YRA SVARBUS
Pagerinkit Miestelio Padėtį Remdami Republikonų Kandidatus CICERO RINKIMUOSE: 

ANTRADIENĮ, BALANDŽIO (APRIL 4 D., 1944 M.

P a g e IL> e sil Sau ir Savo Ap i e I i n k e i
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MAJORAS SVEIKINA LIETUVIŲ VAIZBOS BUTO VALDYBĄ

Kovo 26 d., Darius-Girėnas salėje Chicago Lietuviui Vaizbos Butas buvo suruošęs 
bankietą gyvavimo dešimtmečiui paminėti. Ta proga organizaciją pasveikinti atsilan
kė ir miesto majoras Ed. J. Kelly. Šioj nuotraukoj žiūrint iš kairės j dešinę: konsulas 
P. Daužvardis, garbės narys; teisėjas J. T. Zūris, garbės pirmininkas; teisėjas Frank 

Donahue; Al. G. Kumskis, pirmininkas; majoras Ed. J. Kelly; dr. V. Nares, vice 
pirmininkas; teisėjas Victor Kula; Stanley Balzekas, vice pirmininkas: J. P. Varka- 
la, iždininkas; ir dr. K. Drangėlis, sekretorius.

Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois kovo 
26 d. bankietas praėjo su 
dideliu “bang”!

Darius-Girėnas American 
Legion salė, jei kuomet, tai 
bent seniai tokį pokylį tu
rėjo. Nei to vakaro didžiu
lė sniego pūga sveuių ne
baugino ; skaitlingai ir laiku 
jie rinkosi skaniai pasival- 
gyti ir iki “šonų trūkimo’’ 
pasijuokti. Žymių kalbėtojų 
jfspūdingi pareiškimai ilgai 
pasiliks svečių atminty, o 
gal žymiai pakreips jų gy
venimo gaires spartesnėm 
kovom už lietuvių tautos iš
likimą. Visuomet gilesnio į- 
spūdžio į klausytojus pada
ro programa, kurioje ampa- 
lais kunkuliuoja, kaiteliuo- 
jasi džiaugsmas su ašaro
mis!

Ilgai ir konstruktyviai 
bus minimas šios organiza
cijos 10-ties metų gyvavi
mo sukaktuvių bankietas; 
jis bus inspiracija organiza
cijos valdybai, direktoriams 
ir nariams, kad dar smar
kiau, ir didesniais tikslais, 
ateityje darbuotis lietuvių 
išeivijos ekonominei ir poli
tinei gerovei nuo ko, be a- 
bejonės, žymiai priklausys 
šelpimas mūsų broliui ir se
sučių nuo šio karo nukentė
jusių.

Kaip šio dramatingai-ko- 
miško bankieto rengime, taip 
ir šio meto organizacijos 
tiksliai ir sėkmingai vyki
namuose darbuose, neapri-

riksiū pasakęs, bent dviem į 
pilioriais esą pasirodė prez.' 
Aleksandras G. Kum skis ir• IStanley Balzekas.

Didžiulis virš estrados už
rašas svečius sutiko raudo
nomis parvomis liepsnojan
čiu “WELCOME”. Tai bu-1 
vo pirmasis Lithuanian 
Chamber of Commerce of 
Illinois, 1933-1944, pasveiki 
nimas susirinkusiems.

Trumpam momentui, su
stoję, dalyviai susikaupė, 
kun. P. P. Ciniko lūpomis J 
maldoje.

Griausmingai sugiedota 
“Star Spangled Banner’; 
vice-prez. S. Balzeko įžan-[ 
.ginė katba ir jubiliejinė puo
ta jau buvo pilnoje eigoje.

Skardus peilių-ša kūčių 
skambesys, linksmas svečių 
kalbesys, pasivėlinusių ir 
tvarkytojų mar š a-v imas, 
skardi akordionų muzika, 
viskas, sudarė kokią tai jau
kių draugingumo ūpu mode
liuotą, harmoningą sonatą.

Kai teisme, prie didžiojo 
stalo sėdėjo trys teisėjai: 
mūsų John T. Zūris, Kulia 
ir Donahue. Pastarasis įves
dino va’dybos narius pareikš 
damas jų pareigas1 ir atsa
komybę. Paskutinį įvesdino 
prez. Al. G. Kumskį, kuriam, 
baigdamas, užleido katedrą 
ir programo vedėjo privile
giją. Visi teisėjai, pirminin
ko pakviesti tarė po žodį.

Šiuo tarpu salėn įėjo Chi
cagos majoras Edward J. 
Kelly, tas didžiulis lietuvių

draugas, simpatikas ir, sa-Į 
kyčiau, tėviškas globėjas ; 
Griausmingais aplodismen
tais jis buvo sutiktas, o po 
jo ilgokos ir patriotingoa 
kalbos, taip pat, gausiais 
aplodismentais pagerbtas ir 
išlydėtas.

Tikrai artistiškai smuika
vo Reynold Leiva, daug ža
dantis jaunas lietuvis, dai
nininkės Eleanor Nemčiaus- 
kas seserėnas.

Informuojančiai, jaudinau 
čiai ir žadinančiai kalbėjo 
Lietuvos konsulas, dr. Pet
ras Daužvardis, o jo darbšti 
žmonelė, drauge su visais, 
karštai paplojo.

Toliau sekė Vaidintojai, 
karikatūristai ir kitoki špo
sininkai apie kuriuos teks 
parašyti kiek vėliau.

Teks daugiau parašyti ir 
apie brangiuosius svečius bei 
įdomesnes programo ir kal
bų dalis. Sek.

Roseland lietuviu
VI ■
žinios

ARD skyriaus jubiliejinis 
vakaras, kovo 26 d., tikrai 
buvo sėkmingas. Nežiūrint 
blogo oro — snigo ir lijo — 
publikos atsilankė pilna sar 
lė. Tas rodo, kad lietuviai 
vertina 6v. Kazimiero sese
rų veikimą mus tarpe, nes 
vakaras buvo ruošiamas jų 
naudai. *

Vakarienė buvo gera ir 
soti. Už tai dėkui skyriaus 
šeimininkėms.

Vakaro programos vedė
ju buvo kun. B. Grinius. 
Naujas k’ebonas kun. J. šau 
linskag Labai turiningai kal
bėjo apie katalikų veikimą 
ir gyrė Šv. Kazimiero sese
lių darbuotę ir jų kilnų pa
sišventimą Dievui ir tėvy
nei, taip pat ir lietuvybei.

Mokyklos visų skyrių vai
kai, labai puikiai seselių iš
lavinti, publiką patenkino 
savo programa. Tikrai pa
rapija didžiuojasi savo mo
kytojomis — Šv. Kazimiero 
seserimis ir savo mokykla.

Dar kalbėjo laid. direk
toriai Bukauskas ir Lacha- 
vičius ir karo kapelionas, 
kun. Tikuišis, kurs yra par
vykęs poilsio ir aplankyti 
tėvus. Be kitko, jis papasa
kojo, kaip kareiviai visose 
kariuomenės dalyse labai 
laukia nuo savųjų laiškų ir 
žinių. Sakė, Laiškai yra vie
nintėlis jų suraminimas. Be 
to, ragino visus remti Raud. 
Kryžių, kuris yra didelė ka
reiviams parama ir drau
gas.

Cicero Republikonai Užpuldinėja, kad:
“Cicero Demokratai ‘Subankrotavo’ Mūsų Miestą!”
“Cicero Demokratai Suardė Mūsų Mokyklų Finansinę Tvarką!”

— JŪS BOKITE TEISEJAI-
ATSILANKYDAMI IR ISGIRSDAMI TIKRUS FAKTUS IS —

Courtney - Sandusky - Petkus

MILHHISKAM MASINIAM StISIftIHKIME
— kuris rengiamas —-

Sekmadienį, Balandžio (April) 2d., 1944m.
LIETUVIŲ “LIBERTY” SVETAINĖJE 

Kampas 14th Street ir 49th Court, Cicero, Illinois
BUS DAUG ŽYMIŲ KALBĖTOJU, kurie jus nevargina su ilgomis kalbomis, 

pilnos visokiausių sensacijlngų užpuldinėjimų,bet aiškiai Ir-trumpai išalkins 
TIKRA PADĖTĮ mūsų mieste ir Illinois valstybėje. . . . •

BUS GEBU ARTISTU, kurie sužavins publiką su muzika ir juokais.
BUS IŠDALINAMA $100.00 Vertės Karo Bonais ir fttampoms laimėto

jams M atoilankusiųjų tarpo — kiekvienas turės lygią progą laimėti. 

SUS-MAS PRASIDĖS LYGIAI 2 VAL. POPIET. ATSILANKYKITE VISI!

Kviečia Rengėjai: LIETUVIŲ IR ITALŲ ORGANIZACIJOS.
Neužmirškit, kad “Lietuvių Vienybė Laimės Lietuviams Atstovybę Ciceroje”

si vesti ir savo draugus, kad Jr 
tokiu būdu padarytumėm di
desnę Dievui garbę. Nes ir 
Kristus yra pasakęs: “Kur 
bus du ar daugiau, susirin
kę mano vardu, ir aš būsiu 
jų tarpe”.

Rašykimee prie Šv. Var
do draugijos.

Rosetandietis

Varg. K. Sabonis, akom
panuojant L. Sabonienei, pa
dainavo keletą dainų. Jis 
yra visų mėgiamas.

Ant galo vakaro pirmi
ninkė padėkojo visiems už 
atsilankymą ir paramą va
karo, suruošto geram tiks
lui.

Iš Politikos Lauko
FRANK KUOBA — REGULARUS 
DEMOKRATAS I 15-to DISTRICT 
REPREZENTATORIUS

Dalys 20 Ir 21 Wardų turės pro
gą balsuoti už regularų Demok
ratų kandidatą, Frank Kuobą, | 
15 d Įstrik te Illinois valstybės se
natą. Frank Kuoha vra piliečių 
parinktas kandidatas, kuris nuo- 
latai yra gyvenęs Dievo Apvaiz
dos parapijos apylinkėje, po adre
su 654 West ISth St. Jis tikrai 
gali suprasti piliečių reikalus.

šis Frank Knobos mėginama
sis j Valstybės Senatą yra jojo 
pirmasis ir ils yra gavęs visų apy
linkės biznierių, profesijonalų ir 
klebonų pritarimą. Jis stengsis j- 
vykdintl Ai principą savo pasltar- 
navime piliečiams: “Suprask savo 
kaimyną ir tarnauk visa jėga ir 
išmintimi.'*

Per praeitus kelius metus Frank 
Kuoha yra buvęs nuoMrdus Ir 
nuolatinis prietelis visų buvusių 
Ir dabartiniu Dievo Apvaizdos

FRANK KUOBA /

klebonų ir komitetų. Nenžmlrški- 
nc Frank Kuoha Balandžio 11 d., 
1944!

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

14-os metu amžiaus 
daržininkas

Marąuette Bark. — Dide
lė lietuvių kolonija ir dideli 
Victory daržai. Prie 67 ir 
68 ir California Avenue yra 
išarta apie 15 akrų žemės.

Šią žemę tvarko blokų 
Victory Garden Wardenai, 
tarp kurių yra ir vienas jau
nas lietuvis, vos 14 metų 
amžiaus, bet jau gerai išsi
lavinęs savo profesijoj. Tai 
Joseph Vilimas, Jr., 6753 8. 
Rockwell St., sūnus Juozo 
ir Janetos Vilimų. Šis jau
nuolis tikrai turi įgimtus ga
bumus auginimui įvairių 
daržovių. Čia jis jau turi 
prisodinęs pavasariui įvai
rių daržovių, kuriomis ma
no užsodinti ne tik sa vo dar
žą, bet ir kitiems pagelbėti. 
Be to, jis labai pageidauja, 
kad šiais metais visi turėtų 
Victory daržus. Jo manymu, 
tai geriausia; sustiprinimas 
darbo jėgos ir namų fronto.

Kas neturi tinkamos že
mės daržui, tegul kreipiasi 
į jk Parūpins sklypą ge
riausios žemės, bet tik gerai 
turės apdirbti.

Jis sakė, kad turės kal
bėti per radio šeštadienio 
vakare, hal. 1 d., 5:15 iš 
WGN stoties. Jis buvo pa
kviestas Ben Markland, Tri
būne Garden redaktoriau*.

Mūsų Sodalicija ruošia 
gražų vaidinimą — dramą 
“Piloto Duktė”. Tai bus Ver
bų sekmadienį, balandžio 2 
d., parapijos salėj. Pradžia 
7 vai.

Būtų labai gražu, kad 
roselandiečiai skaitlingai at
silankytų pamatyti gražaus 
veikalo ir sykiu paremtų 
Sodaliciją, kuri daug dirbo, 
triūsė, kol išmoko veikalą. 

-Anot kun. B. Griniaus, so
dalietė; “kruvinai” prakai
tavai, kol išmoko, nes vei
kalus lietuviškas, o kai ku
rioms čia .augusioms mer
gaitėms gana sunku yra lie
tuviškai roles išmokti.

Nepamirškime Sodai icijos. 
Ti dirba lietuvybės darbą ir 
Bažnyčios labui.

Šv. Vardo draugijos vy
rai, nepamirški’e, kad eisi- 
me bendrai prie šv. Komu
nijos, o po visam bus bend
ri pusryčiai ir susirinkimas 
sekmadienį, balandžio 2 d. 
(ne 9 d., nes tą dieną pri
puola Velykos). Prašomi at-

Gi balandžio 8 d., nuo 11 
iki 11:30 ryto jis pakvies
tas kalbėti per radio iš sto
tie* WMAQ. ši programa y- 
ra “High School Sfcudio Par
ty of the Air”, duodama 
Board of Education.

Klausykim ką ji* pasa
kys.

y . * n. Ai

Skolinam Pinigus
Morgičiams

:EITA8 ir mandagus 
PATARNAVIVAS 

KREIPKITfiS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl 
19 44

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON

Sekretorius ir Iždininkas

DAB ARTINS 
DIVIDENTŲ 
RATA.

1751W. 47th Street

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

va«tojaiias Naujas PLaarie aa- 
raKiui^a NaTcnaiaa uum 
arauvuM dantu rcarruata.

naujo*aut dantų
PLaiTua/"Velvalone 

$12.50
IKI 889.50 UI KIEKVIENĄ

NMtalda«da. B. akant.. MataraM. IO.I- 
▼oa N.bluaka VI..J tai? tta.mM dantų 
.l.ttM, l'.rm.tnmM .rimtai olttr pl.lM

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

17*4 g. Ashland »nrt n. Mon. MSI

■m t ai i.
■AbBaua uaru

• tu a
••45 W Mth 84. and FL Law MM

N.
VldurmlMtl. M t—t. Aatrod<«a| Ir 

katrlrtatUal tM t Dd I.

NELAUKITE-.
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies narnos, baldas, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jis parūpintų jums polisą per misų kompaniją. Nelaimei teti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENK INDEMNITY COMPANY.

PASAULIO PREMIERAS^a

■ . BROLIAI VEŠOTAI 
Perstato Dramą —

"LIETUVA TĖVYNĖ"

— Bus ir —
DAINOS — ŠOKIŲ — MUZIKA — KOMEDIJOS

SOKOL SALĖJE, 2345 South Kedzie Avė. 
Chicago, Illinois

Velykų Sekmadienį, Bal. 9 d., 1944 m.

Pradžia 5 vai. vakare. Jžanga 9fe., Taksų 10c., Vlao 81.00

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV.LIUITG ARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinėt 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos.

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

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

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Ave~ Chicago, III.
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LAŠT CALL!
Visi mūsų veikėjai, organizacijų -atsto
vai, dvasios vadai, profesionalai, kvie
čiami rytoj į Bcidgepocig į katalikų
Federacijos konferencijų.

SVARSflNDBKH&lI 
PUNKTU

1. Kun. Ar. A.
MIC., 
gV I 
dėstys
ki&nt teisingas telkęs įpo šio 
karo.

2. Spaudos

Lietuvių Keistučio Pašai-, Town at Lake. — ARD J. 
pos klūbo mėnesinis susi- skyriaus susirinkimas įvyks 
rinkimas įvyks bai, 2 d., : balandžio 2 d., 1:30 vai. po-

Siipono Daukanto drauyi- 
ja laikys mėnesinį susirin
kimą balandžio 2 d., 12 vai.

Hollywood salėj, 1 vai. po- piet, mokyklas ik-ambaryje. dieną, 'Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj. Kiek-j 
vienas -narys privalo būti-' 
nai atsilankyti, nes yra svar j 
bių kiautinių svarstymui.

P. K„ sekr.,

NULIŪDIMO VALANDOJE
piet. Karo bonai bus par-, Visos narės prašomos atsi
duodami vietoj. Dus renka lankyd. , Aaidyba
mi darbininkai “On to Vit
lory in 1944’’ vakarui. "Visi 
dalyvaukite, nes yra ir kitų 
svarbių reikalų.

Lucille S. ras:

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas .įvyks ba
landžio 2 d., 12.80 -vai. tpo-
piet, moky.kloe Kambaryje.
A/iarva no v^a wi/ws *lcu i tPic Co.. vlejiKB blokšti I)UO gHtvo-visos nares KvucamcK lai- ihi ^ro 8Lr menflnO8.

RENDUOJA8I

RESVAI KAMBARYS 
Kambarys ant rendos Clc.ro apy

linkėj. S Mokai nuo Westem Etec-

«Sganhraato vveUdmo. Tad 
Tyteįj visi veikėjai, dvasios 
ir visuomenės vadai .vykime 
į konferenciją su savo su
manymais ir pnterimriir, 
kaip dar daugiau Usįjudin- 
tti prie organizuoto darbo, 
kada taip reikalinga kiek

KONFERENCIJOS 
TVARKA

Sv. Mišios — -sauna už Lie
tuvą ir pritaikintas knn. J. 
<*ranskio pamokslas 11 vdl. 
To šv. Mišių, jpietūs parapi
jos salėj. Posėdžiai 1:30 vai. 
ipopiet.

’ft-to Wardo Lietuvių De 
mOkratų klūbas per savo 
mėnesinį susirinkimą, laiky 
tą Ikovo 21 d., vienbalsiai 
indorsavo prez. Roaseveltą

ratą ratini mokytąja 4S. sekančiam terminui, Lucas 
J uozelėnaMė. senatoriam, Conrtney guber

3. Lietuves žmonių 4Mpi- aktorium ir kitus reg. de-
mo problemos.

4. Federacijos matinė dar
bų apžvalga.

5. Mūsų -orgnnizactjųi bei 
draugijų reikalai 'ir nauji 
sumanymai.

Nuoširdžiai kviečiame at
vykti 4 &v. Mišias .ir pasi-

ku susirinkti. VdMytm

Kreipkitės i —

animony b. peikus
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪRŲ PATOGUMUI:

14M South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yia greitas, mandagus Ir 
«toų finansiškam stoviui prieinamas.

totttl katalikas Ir ne girtuoklis.
AanUte telefonu: CICERO 6M0 

----  I
taną h* Jritą lietuvi į advokatus. 
iFer Ilgus metas jojo sekretorė y- 
ra jauna lietuvaitė. Dabar dar- H 
-kuoja*! viena* jaunas Lietuvis 
vo policininkas ir du 
gatvių sargai — visi jojo dėka.

*Eai yra Repnblikono, Christen- 
padarytas Cleero 

tarpe miesto rumuo- 
J. V. Skelb.

POLITIKA
CICERO

Frank -Christensonas, -Bepubii- 
kswj JiafllIidataN i Gieero ntiesto 
Asesorte, turi gero vakUniuko 
rekerdą ‘ir verta sunki naiki ti juo
mi. Jis prašo Jūsų balso antrad., 
Bai. 4 -d., 1944.
GERAS REKORDAS

Kai Christensonas buvo išrink
tas jam teko būti vieninteliu Re- 
pnbttkonu miesto valdžioje, visi 
kiti -buvo demokratai. Jis saugo
jo nHiečių .interesus ir tam buvo 
pamažinti taksai.

Christensono dėka buvo {taisy
ta naujieji gatvių vamzdžiai lie
taus vandenį nuplauti ant 14-tos 
prie Grant .Works. Gazolino mo
kesčiai apmokėjo tas biias. 
LIETVIŲ PRIEDELIS

Frank Ohristensoaas yra tikras 
Cicerietis, gyvena Ciceroje eu šei
ma per 38 metus. Jojo tėvas bu
vo miesto teisėjas per 8 metus 
ir nuolat dalyvavo miesto vad-

karą. Per vakarienę bus pa- i džioje-
Kandidatas Christensonas yra 

visada buvęs tikras lietuvių prie
telis. Jis yra rekomendavęs -ne
vieną lietuvį darbams. Savo lai
ku Christensonas yra išleidęs į 
mokslus veną jauną lietuvį dak-

mokratų kandidatus.

Marąuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa 
laikys susirinkimą kovo 30 
d., parąpįjos svetainėje, 7:30 
vai. vakare. 'Visi kuopos -na-

„ riai ir narės ir labdarybės
melsti už žudomą tėyynę kviečtomi teto
Lietuvą ir laiku susirinkti 
į konferenciją.

Fed. Ohię. Aps. valdyba

susirinkti, nes yra svarvių 
reikalų svarstymui. Valdyva

m».ao«a«s unuyjy kyota

JMOIK05 MffiSMJAM KRY2MJ1
* ' T I - * *"Kovo 23 d. Amerikos Rau-- Raudonojo Kryžinim, 414)3 
donoj© Kryžiaus patalpose, Į Archer .Ave., Chicągo 32, III.

Brighton *Park. — Sekma
dienį, balandžio 2 d., ARD 
6 skyrius rengia vajaus va-

7 -S. Dearborn SL, jvyko su 
Sirinkimas -visų tautinių gru šytojo) 
pių Chicagoje. Dalyvavo 22 
atstovai.

(raštinė šio straipsnio ra- 
J. P. Varkala

- gerbtos -narės, kurios pri
klausė draugystei per 25 
melus. Dus svečių iš kitų 
parapijų, taipgi oentro pir- 
mininkė Nausėdienė žadėjo 
dalyvauti.’

Dr. Poškienės 
Motina Mite

Magdalena Alaburdienė 
(po tėvais Degučiūtė), mo
tina Albinos Poškienės, Dr. 
J. Poškos žmona, mirė penk 
tadienį, kovo 31 d., namuose 
po adresu 6606 S. Washte- 
naw Ave.

A.a. Alaburdienė paeina 
iš Marijampolės apskričio, 
Sk raudžių panap., ir Galgi- 
nų kaimo. Manoma pašar
voti kūną A. Petkaus kop
lyčioje, 6812 S. Western ave.

PACHANKIS PAKIRKIA!
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertimgl lllimiMHIHIIIIHtimiHIINNIimiUiniMHHII 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
• Mumis 

Rekordas—

Lietuvių grupę atstovavo 
J. P. Varkala.

Susirinkime paskirta, kiek 
turėtų sukelti, Amfirikpą,Rsųi 
donam Kryžiui kiekviena iš 
atstovautų grupių.

Prie skanios vakarienės 
bus pridėta ir įdomi prog
rama. Visos narės, rėmėjai 

Bridgeport. — 6v. Pran- ir geradariai prašomi atsi-

Susirinkimai
niekaus Vienuolyno Rėmėjų lankyti. -Pradžia* 5 vai.
Dr-jos 1 skyriaus susirin-

Lietuviame padurta »0,- Jvyl“ baJandžio 2 d -
000.00; tiek pat paskirta če- -p° rajšPar0 parapijos mažo-
kams ir graikams.

Italų tautinė grupė žadė
jo sukelti $15,000,00. ,Len- 
kai — viršyti $25,000 UO.

Visos kitos tautinės gru
pės sake’s po $5,000.00 ar-, 
ba $3,000.00. Tautos, turin
čios mažai gyventojų Chi
cagoje, kaįp filipinai. pran
cūzai, suomiai, rumunai, ser
bai, jugoslavai ir norvegai

,je salėj. Rėmėjos malonėki 
te atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti. Valdyba

Bridgeport. — šy. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
Drujos Chicago apskrities 
susirinkimas įvyks balan
džio 1 d., J. Pukelienės na
muose, 7332 (B. Lowe Ave., 
8 .vaL vakare. Kviečiame

Bukele po $1,000.00 Latviai “*5^0 aUtovea atsilankyti.
' — $500.00.

Pareiga yra lietuvių tau
tinės grupės perviršyti pa
skirtą kvotą. Tuo parodyai- 

a&e. ’kad *mns suprantame A- 
merikos Raudonojo iKryžiaUs 
reikšmę iir įvertiname dova- 
-ną Lietuvai, $1(MXM).OO ver
ias medikamentų, kuriuos

' Amerikos Raudonasis Kry
žius pasiuntė kovo mėnesi.

£iais meteis mes turime 
lietuvių komitetą

•Valdyba

Cicero. — Sv. Vardo drau 
gija bendrai eis prie šv. Ko- 
raunijes -Verbų sekmadienį, 
7:30 Mišiose šv. Visi -nariai 
jarašomi susirinkti į .savo 
•klūbvuinų 7 vai.

■Dvasios vadas

Koresp.

6v. -Barboros draugija eis 
‘?in corpore " i prie šv. Komu
nijos Verbų sekmadienį, 8 
vai. ryto. Prašomos narės 
skaitlingai susirinkti. Sekan 
tis susirinkimas -bus balan
džio 10 d., 7;80 valandą va
kare. Vaidyba

■Draugijos Sv. -Petronėlės 
susirinkimas įvyks sekma
dienį^ balandžio 2 d. 1 vai. 
popiet, parapijos mokyklos 
kambary. Narės malonėkite 
atsilankyti.

A. Lauriaaviche, rašt.

A B A 

ONA URRONIENft

riakG Amerikos liaud. Krv-

Brighton žterk. —
gystė Gvard. Pirma tDiv. Sv. ’ 

aukoms • Kazimiefo Karalaičio eis “ in
corpore” prie šv. ‘Komuni-

žrui. Komitetas aukas tpn jo® Verbų sekmadienį, ba
lni'’, įtrauks į sąrašą auko- landžio 2 d. Visi nariai kvie- 
jus.u ir išduos liūdi’.5įami susirinkti į parapijos'

Tridgeporte, M..- S.^liie 
Barčus, 3131 S. Halsted St. 
(C\icagos Lietuvi.) A’.hlitc- 
njos svetainėj)

•Brighton Tark, Mrs. He
len Kareiva ir Mrs. Ona Bie
žis, Dariaus-Girėno legionie
rių name, 4416 S. VVestern 
Are., ir Mrs. Helen Statkuo, 
vieneto pirmininkė, 4446 8. 
Washtenaw Ave.

Marųuette Park, -Paul 8al- 
timierae, 6912 -6. Westem 
Ave. ir Lillian Vanagaitis, 
6655 S. Westem Ave.

Paštu siųskite aukas cen- 
tralinei raštinei, vardu lie
tuvių skyriaus, Amerikos

svetainę 7:30 valandą rytoj 
Čia susitvarkę eisime į baž
nyčią. Valdyba f

Marąuette Tark. — ALRK 
Susivienymo 163 kuopos mė 
mėsinis susirinkimas .įi/yks 
pirmadienį, baJandžio 10 d., 
8 «v. v. Visi nariai prašomi 
įsidėmėti. Praeitam susirin 
kime nutarta laikyti susi 
-rinkimus kas įsntrą pirma 
dienį mėnesio, 8 v. v., ne< 
sekmad ien ir is labai nepato
gu. Taigi susirinkimai ask 
madieniais daugiau nęįyyks.

K. Skelly, rašt

po tovsfo Oeiiloteit*)
Gyveno 2222 Wc«t 24th 8t. 

-M4*« Kovo -H *. 1#44 m.. 2 
vai. pp., nulaukus puaėn an.?..

Slmė -Detuvoje. >KUo M tai
kių apxkrtčk> Ir parapijos, Kal- 
ateim kaimo. Amortkoje !*■>- 
veno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdimo: 
vyr« Ai«kaaadr«; 4ukL«r) Uro- 
nl slavą.; gftttu Klemena^; se- 
aerj Kieno r# Stupelienę Jr 
Hvojjerj Kazimierą; brolj Le- 
oo» GenJoU; .puaaeoerea Aaax- 
tazlją HmilU*enleaę joa Irtmį 

• ir ZoRU MX)Ue»ie. Jr daug 
kitų <lmlnlų. Oraurų Ir pa- 
žjatamų. LIRnvoJc paliko j 
broliui, 'Jenų.. Juoaapų Ir Simo
na Ir kita* <tmlnes.

-yallooė .prlklaua.*- prie Ohl- 
eagot. Lietuvių drautUos.

Kūnas paAarvata* Laatan- 
wl»r. koplyčioje. 2314 W. ,23id 
l-laco.

Laidotuves |vyks pirmadienj. 
.Bai. 3 d. 1914 m. IM .kopi y čius 
«8r*<» vai. ryto bun atlydyta j” 
Autroa Atartų parapijos baž
nyčia. kurioje jvykn gedulln- 
gos pamaldos ui velionės sie
la. Vo pamaMų bus atlydėta 
J flv. Kazimiero kapines.

NuoMIrdllal kviečiame visus
glmlnae. dsaugus ir psąstaasas -
dalyvauti Miose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vjrnsn, ‘Būklė. Nū 

Ir

Laid. direk torius Isu-basvies t 
lr-Mūaai. Telef. Canal 2S1B.

buj aiHH .

AMėfgIPRIiPIbR MUS
(EHBBIOG IR SŪDTAUPY 
SU AGENTŲ KOMISĄ

3UVHU 200 PAMINKLŲ 
I -MUS JŪSŲ

PASIRINKIMUL
io Materiolo ir Darbo.

Mūsų Meno šedevrai pri
davė daugeliui mūaų Lietuviams 
'KuenianiH pilną paTenKinirn^.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mtteų pratatytra MONUMENT W.

TtVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS OflSM Jr tDDbtavė: .027 N. WES1Y9BN AVE.
___ (Netoli Grand Ave.)
PHONE: SEELEY 6103

^GAST, *BfDMNA LAIDOTUVIŲ fgTAIGA

PRUZTN FUNBRAL HUME
[otelis

9000 U17 ROOSEVELT S U H X JU

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

Jote T. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANOE DIENĄ «R NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2' k ’ ’ I *

<330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Kmpfls^hm VEDTUI Visose 
Chicagos Dalyse

WGBS j 
___ -0380 k.) ,

PinnMiieniniB Ir Ketvirtad. 1 
8 (V*l. vak.

SI Fina* Viri 60 Metų
Jo* Pašto* flrtmn*

ii
lllllllttnmilHIHINIIIIHttlHUIIIKIIIIIIIIIIIII

PERSONAUIZED MEMORIALS AT NO ADOmONAL CO8TI 
-PAOTIGULAR -PEOPLE PREKES PAOHAN&IS JPRODDOTIONS 

DI8TRIBUT0R8 OF THE FAMOCT8 SCONTBHAO GRANITE 
Mo«t Beautiful—Moet Iną Oll—UMt B—I ln ta VmU.
- BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 

KREIPKITSS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
_THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of tbe Lithusnlsn Gbsmber of Conimarce

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

Tel. ESTebrook 8646 TeL KEPublie 4298 
VALANDOS: gaadien 'M v. vak.; taštad. ir S*km. 0-6 -raL

i LMDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

VIsom Miesto

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 1
*8807 IgYPANIOA AVE.________ Phąrai YABDS 4908

Liaiumcaus
4M8 00. 0ALKP0BNIA AVE. PImhm LAF. SOTI

K J* RIDIKAS
8864 80. HALSTED ST. T10 <W. 18th STREET

Telephone YABB0 14W• ,

L I. ZOLP
1646 WEST 46th 8T. YARDS 0781

J IMAŽOKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1J38—Sfl

LAOHAWICZ m SUNAI
MM WB8T 23rd PLACE 
10706 8. mCHlGAN ev*.

Phones: CANAL 2516 

COMMODORE 87601 

PULLMAN EKQ
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LIETUVIŲ VIENYBE LAIMES LIETUVIAMS ATSTOVYBĘ CICERO VALDŽIOJ 

Remkite Tą Organizaciją, Kuri Remia Mus Lietuvius ir Mūsų Reikalus

BALSUOKITE TIESOG ® DEMOCF

KVARTETUKŲ TĖVAIUžbaigtuvių konteste t

Akademijos choras dainuoja Chica
z * . ’

gos miesto rūmuose

Buvusio mayoro turtas

Didelė suma pinigų rasta
DVEJOSE SAUGUMO DEŽfiSE RASTA APIE 

PUSANTRO MILIJONO DOLERIŲ *

Šv. Kazimiero Akademijos 
Choras buvo pakviestas at
likti menišką programą Chi- 
cagos miesto rūmuose, vi- 
durmiestyje, Clark st., laike 
Chicago Herald American 
laikraščio John Paul Jonės 
oratorijos kontesto užbaig
tuvių, pirmadienį, balandžio 
3 d., 4 vai. popiet.

Pirmadienį įvyks Vakari
nių Valstybių kontesto už- 
baigtuvės ir susirinks de
šimt geriausių kalbėtojų; iš 
10 patriotiškų kalbėtojų bus 
išrinktas vienas kolegistas 
ir vienas aukštesnės mokyk
los kalbėtojas, kurie bus pa-

Žuvo du vaikai gaisro 
metu

Du vaikai mirė nuo dūmų 
įtraukimo praeitą ketvirta
dienį, kai gaisras kilo medi
nio namo antrame aukšte, 
7745 W. 62nd pi., Summit. 
Vienas vaikas buvo 2 metų, 
o kitas — 3 metų amžiaus. 
Trečias kūdikis išvengė mir
ties, tik lengvai nudegė.

Tėvai paliko vaikus namie, 
kai išvyko į karo fabrikus.

Gaisrininkai pareiškė, kad 
ugnis kilo nuo perkaitusio 
pečiaus.

Milijono mailių kelionė 
atKkta

Kai dvynukai elektriniai 
Chicagos traukiniai, North 
Shore ir Milwaukee geležin
kelio, išvyko iš savo stočių 
8 valandą ryte, kovo 30 die
ną,* praeitą penktadienį, jų 
registeris parodė, kad jie at
liko vieną milijoną mailių 
kelionės, tai reiškia 40 kelio 
nių aplink pasaulį, nuo ekva
toriaus.

Traukiniai, su0 i dedą iš 
Coaches vienetų, vežė 1,966,- 
454 keleivius, kai jie pradėjo 
Savo tarnybą nuo vasario 9 
d., 1941 metų.

siųsti į New York dalyvauti 
čempijono išrinkime.

Visą šį kon testą veda lie
tuvis, Stasys Pieža, Chicago 
Herald American reporteris, 
ir jis kviečia visus savo lie
tuvius prietelius atvykti ir 
pasiklausyti Akademijos 
ehoro ir kontesto užbaigtu- 
ves. Mayoras Ed. K. Kelly 
dalyvauja ir sveikins laimė
tojus.

I Kas Girdėt^
| Chicagoje ♦

Apiplėšė
Peter Waytula pranešė po

licijai praeitą ketvirtadienį, 
kad du plėšikai pagrobė $55 
Ir už $600 vertės degtinės 
iš jo taverno, 1134 S. Canal 
st.

* Sf. *

Vaistinėje
Du jauni banditai sulaikė 

Kolman Magidovitz jo vais
tinėje, 5173 Archer avė., ir 
iš jo pagrobė $12. Apie tai 
pranešta policijai praeitą 
ketvirtadienį.

* * *

Revolveris
• ' .'** ,t

Appeleton elektrikoe kom
panijos, 1701 Wellington 
avė., pareigūnas pranešė po
licijai praeitą ketvirtadienį, 
kad it kompanijos ofiso bu
vo pavogtas .32 revolveris.

♦ * *

Nelaimė

Gary Schmidt, 14 mėnesių 
amžiaus vaikas, mirė praei
tą ketvirtadienį West Subur-' aukščiausia komanda pareiš- 
ban ligoninėje, Oak Park. Jo kė, kad neteko vieno iš žy- 
motina Mrs. Ralph Schmidt,1 minusių lakūnų oro kovoje, 
2216 75th avė., Elmwood virš Vakarų Europos. Lakū- 
Park, pranešė policijai, kad nas vadinasi Col. Wilke. Sa-
valkas nudegė, kai jis kavos, koma, kad Col. Wilke buvo. mė dešimt dolerių, Clark ir
puoduką apvertė.

Mrs. Harry Zarief, 27 m. amžiaus, buvusi šokikė bale- 
tistė šiomis dienomis per pusvalandį pagimdžius tris mer
gaites ir vieną berniuką. Dešinėj jos vyras, radio CBS 
simfoninio orkestro dirigentę asistentas. (Acme-Draugas 
telephoto)

Iš karo frontų

Žuvę ir sužeisti kareiviai
Karo departamentas pra-, 303 Jungtinių Amerikos Val- 

eitą ketvirtadienį paskelbė stybių kareivių pavardes,
441 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardę, 
kurie buvo sužeisti Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 16 vyrų yra 
iš Illinois valstijos; 7 iš In
diana, jų tarpe sužeistas pvt. 
Albert V. Lukais, jo motina 
Pearl Ambrose gyvena Gary, 
1240 W. 18th avė.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje keturi vyrai 
yra iš Michigan valstijos, ir 
13 iš Wisconain.

Karo departamentas pra
eitą ketvirtadienį pranešė

Naciai netekę žymaus 
lakūno

Iš Londono gauta žinia ko
vo 30 dieną, kad vokiečių

nušovęs 151 lėktuvą.

kurie žuvo Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio, pietų Pacifiko ir piet
vakarių Pacifiko karo fron
tuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 16 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, 12 iš jų 
yra iš Chicagos, 6 iš Indiana, 
1 iš Iowa, 5 iš Michigan, 10 
iš Wisconsin.

Naujas darbas nusiun
tė ligoninėn

I
Aage Torring, 65 metų, 

107 N. Lombard, Oak Park, 
anksti praeitą ketvirtadienį 
nuvyko į naują darbą valdy
ti eleveitorių, Churchill vieš
butyje, 1255 N. State. Jis ne
tikėtai nukrito žemyn 10 pė
dų ir buvo nugabentas į li
goninę. f

Virgil Rose, 119 W. On- 
tario st.. pranešė policijai, 
kad du ginkluoti vyrai pra
eitą ketvirtadienį iš jo atė-

Division.

Nesenai mirė buvęs tris 
kartu3 Chicagos mayoru 
William Hale “Big Bill” 
Thompson. Praeitą ketvirta
dienį buvo atidaryta dvi sau
gumo dėžės, American Na
tional Bank ir Trust Co., 33 
N. La Salle, ir jose rasta, 
kad jis paliko daugiau kaip 
$1,400,000.

Manoma, kad dar daugiau 
turto bus rasta, kai bus ati
daryta dar trys jo saugumo 
dėžės. Minimos saugumo dė
žės bus atidarytos pirmadie
nį.

Tris 1»ertus buvę., r'ayoru 
Thompson mirė be testamen
to, greičiausia palikti pini
gai, apmokėjus taxas,‘teks 
jo našlei Mrs. Mazie Wyse 
Thompson, kuri smarkiai su
sijaudino, kai pamatė žalius 
ir auksinius pinigus.

Vėliausi pranešimai rodo:

Kokie nuostoliai frontuose
Wa»hingt»n, D. C. - Pa-1 Stimaon Parei5k5’ kad iS 

skutinieji raportai rodo, kad sužeistųjų
Amerikos karas atnežė 27'286 kariai pnepa'
Jungt. Amerikos Valstybių! k»d »

armijai ir laivynui 173,238 742 belaiavi>». W
nuostolių, savaitėje padidėjo 
4,947 nuostoliai. Karo sek
retorius Stimson kovo 30 
dieną pareiškė, kad armija 
visuose karo frontuose iki 
kovo 15 dienos turėjo 130,- 
619 nuostolių kareiviais. Pa
skutiniai pranešimai rodo, 
kad navy, marine corps ir 
coast guard nuostolių skai
čius viso siekė 42,620.

Armijos nuostoliai taip at
rodo: 22,570 karių žuvo, 53,- 
124 buvo sužeisti, 27,183 din
gę, ir 27,742 pateko nelais
vėn. Laivyno nuostoliai taip 
atrodo: 18,087 jurininkai žu
vo, 10,974 buvo sužeisti, 
9,138 dingę, ir 4,421 pateko 
nelaisvėn. Jūros tarnyboje 
navy turėjo 28,043 nuostolius, 
marine corps 14,123, ir coast 
guard 1N4 nuostoliui.

Kai sužinota apie stambų 
palikimą, reporteriai nedavė 
našlei ramumo. Bet ji atsa
kė: “Aš neturiu nieko pasa
kyti, tai mano reikalas”. Ji 
pareiškusi, kad nėra ko čia 
klausinėti.

Nelaimė vonioje
Carey Switzer, 52 metų, 

6158 N. Maplewood avė., gy
vulių augintojas, kuris pir
miau gyvencr Antwerp, Ohio, 
buvo netikėtai elektros už
muštas, praeitą ketvirtadie
nį. Lt. Walter Carlson, 4-to 
squado gaisrininkų departa
mento, pareiškė, kad jis 
Switzer’io lavoną rado vonio
je, netoli jo buvo plaukų 
džiovintojas. Switezr’io žmo
na Olivet, kuri buvo išėjusi 

į krautuvę, rado lavoną.

ligų belaisvių stovyklose, 
daugia w japonų okupuo
toje teritorijoje.

Pateko kalėjiman
Vienas negras, 36 metų 

amžiaus, pagrobė 63 centus 
iš moters karo darbininkės, 
ir bandė ją užpulti. Už tat 
šis vyras gavo dvidešimt me
tų kalėjimo praeitą ketvirta
dienį. Už panašų užpuolimą 
kitos moters minimas vyras 
gavo nuo 10 iki 20 metų ka
lėjimo. Tai įvyko Chicagoje.

Dvidešimt viena dėžė 
whisky buvo pavogta iš Club 
Detour taverno, 1511 Ho- 
ward st., praeitą ketvirta
dienį, dviejų ginkluotų vyrų, 
kurie surišo porterį Clarance 
Marshall, negrą, ir jį paliko 
basemente.

/ mus
X Rytoj 2-rą vai. popiet 

įvyks COURTNEY - SAND- 
USKY-PETKUS masinis su
sirinkimas Lietuvių “Liber
ty” svetainėje, kampas 14th 
St. ir 49th Ct., Ciceroje. Bus 
kalbėtojai. Muzikos progra
moje dalyvaus Algirdas Bra 
zis ir daug kitų. Rengia 
Cicero lietuvių ir italų or
ganizacijos.

X Sv. Antano parapijos, 
Cicero j, choras rytoj per 
sumą behdrai eina prie Šv. 
Komunijos. Sykiu choras 
sveikina savo solistę Adelę 
Kandrataitę jos vardadie
nio, pripuolančio tą eekma- 
dienį, proga.

X Dain. Adelė Kandra- 
taitė ir pianistė Marijona 
Mondeikaite vyksta į Rock- 
ford, III., išpildyti progra
mą koncerto, kurį rengia 
Sodalicija. Jaunos muzikės 
tikrai savo talentais suža- 
vės rokfordiečius lietuvius. 
Koncertas bus balandžio 2 
d., naujoj parapijos salėj.

X Sv. Kryžiaus bažnyčio* 
je Verbų sekmadienio vaka
re, 7:30 vai., bus religinis 
koncertas. Programoj daly
vaus parapijos chorai ir so
listai. Kun. K. Barauskas 
“Draugo” redakcijos narys 
aiškins bažnytinės muzikos 
ir giesmės reikšmę. Koncer
tui vadovauja varg. V. Dau
kša.

X Konst. Skelly, Monkie- 
nė Ir Aukštaitis LRK Susi- 
vienymo 163 kuopos, Mar- 
quette Park, išrinkti dele
gatais Federacijos Chicago 
apskrities konferencijon, ba
landžio 2 d., Šv. Jurgio pa
rapijos salėj.

X Antanas Rajauskas. 
2655 West 69 St., savo žmo
nos dešimties metų mirties 
sukaktuvėse daro atminimą. 
Balandžio 1 d., 8 vai., Gi
mimo Panelės šv. bažnyčio
je už mirusios sielą bus ge
dulo pamaldos. Visi gimi
nės ir draugai kviečiami da
lyvauti.




