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AMERIKA SAKO AIRIJAI: SKIRKIS NUO ASIES
Marinai varosi pirmyn N. Britain saloj

Rabaul bazė atakuojama dieną ir naktį
NEW YORKAS, kovo 10.; Padedami Amerikos lėk- 
Tokyo radio šiandien sakė tuvų, kurie bombuoja ir ap

šaudo japonui pozicijas, ma-30 Amerikos lėktuvų antra
dieny atakavo Jaluit salą, 
Marshall salyne. Japonai 
sakė jų priešlėktuvinės pat
rankos du jų numušė.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, kovo 10.— 
Kovų veteranai amerikie
čiai marinai žygiuoja per 
džiunglių kėlius, kurie nu
kloti žuvusių japonų lavo
nais, ir dasivarė iki 2 my
lias nuo Talasea, New Brit
ain apylinkės sostinės. Ame 
rikiečiai tad pasivarė tris 
mylias nuo išlipimo vietos 
Willaumez pusiausaly.

rinai perkirto pusiausalį be
veik pusiau. Talasea randa
si rytiniam jpusiausalio kran 
te.

Gen. Daugiau MacArthur 
pranešė, kad amerikiečiai 
kariai pribaigia Los Negros 
saloje likusius japonus.'Mū
sų pozicijos ten pagerėju
sios po sunaikinimo japonų! 
batarėjų prie Seadler uosto.

Šios dienos komunikatas 
sakė Rabaulas, Naujos Bri
tanijos salos sostinė ir did
žiausia japonų bazė pietų 
Pacifike, negauna atsipei
kėti nuo dieninių ir naktinių 
lėktuvui atakų.

PIRMA NUOTRAUKA NAUJŲ UJS. RAKIETINIŲ TAIKINIŲ Prašo uždaryti ašies atstovybes
Airija atsakius, kad ji negali tą daryti

Washingtone ir

IŠMUŠA 2,000 
JAPONŲ BURMOJE

NEW DELHI, kovo 10.— 
Pietrytinės Azijos koman
dos štabas pranešė, kad 
grett apsidirbama su 2,000 
japonų kariais sugautais 
Maingkwan apylinkėje, Hu- 
kawng klony šiaurinėj Bur
moj. Anot komunikato, ame 
rikiečiai ir kiniečiai iki šiol 
išmušė 1,200-1,300 japonų.

Kiniečių 38-toji divizija 
varosi į pietus pagal klonio 
rytinę ^usę, o vakaruose 
22-oji kiniečių divizija susi
siekusi su amerikiečiais ir 
Žygiuoja į Changma, • pie
tuose.

Anglijoje plinta 
angliakasiu streikai

LONDONAS, kovo 10. — 
Anglijos angliakasiui strei
kas, didžiausias nuo 1926 
metų, jau išsiplėtojo iš Wa- 
les kasyklų į kitas apylin
kes. šiuo laiku apie 100,000 
darbininkų Streikuoja.

Wales angliakasiai susi-

Čia atvaizduojama kaip rakietiniai taikiniai. iššaunami iš dviračių vežimėlių. Jie 
vartojami priešlėktuvinių patrankų valdytojų lavinimui Camp Davis, N.C. Taikiniai 
yra penkių pėdų ilgio ir atrodo kaip skrerdanti lėktuvai. Jų (pradėtinas greitis yra 
450 mylių per valandą. Atvaizde matoma kaip trys taikiniai ką tik iššauti naktinėse 

'pratybose. (Acme-Draugas Telephoto).

Britai puolė naciu 
lėktuvu fabriką

LONDONAS, kovo 10. — 
Pranešimas iš Zuričo sakė 
Šveicarijoj šiandien girdė
josi dideli sprogimai ir lėk-

ITALIJOJE SUIMTA 15,000 NACIU
Gen. Alexander sako padėtis pagerėjusi

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, ną priešo lėktuvą.
Neapoly, kovo 10.—Oficia-j Suvėlintas pranešimas sa
liai šiandien pranešta, kad 
nuo Salerno išlipimo sąjun-tuvų ūžimas iš Stuttgart ir 

rinks ryt dieną išklausyti, Augsburg pusės, pietinėj'ItaliJ08 frontuose 
savo vadų raportų apie pa- i Vokietijoj. suėmė 15,000 nacių belais-
sitarimus, kurie šiomis die- '
nomis vyko Londone. Iš tų 
konferencijų iki šiol išsivy-

VB ’AUSIf'S ŽINIOS
IŠ LONDONO — Romos 

radio pranešė, kad Romos 

miestas buvo smarkiai ata

kuotas. Sąjungininkų prane 

Šimas sakė Amerikos Ma- 

rauder ir Mitchell lėktuvai 

puolė geležinkelius aplink 

Romos miestą.

IŠ PACIFIKO — Ameri

kiečiai kariai išmr-ša pasku

ti niuosris japonus

stė ke'urių metų programos 
planas, kuris duotų kasė
jams $4 00 minlmalę algą, 
ir jivairius priedinius mokės 
čius. ’

Padėtis skaitoma labai 
rimta ir žada padidinti ir 
taip jau didelį anglių trūku
mą. - ’

LONDONAS, kovo 10 — 
Britų didieji ir vidutinieji 
bomberiai .vakar naktį skri
do į Prancūziją ir vakarinę 
Vokietiją, kur puolė svar- 
■bius nacių lėktuvų fabrikus.

Sekdami antrą amerikie
čių ataką ant Berlyno va-

vių. Tame skaičiuje įeina 
visi iki šiol suimti vokie
čiai. Trys tūkstančiai jų bu
vo suimti prie dabartinės 
linijos žemiau Romos, ir 1,- 
500 Cassino apylinkėje.

Vakar keliose vietose prie 
Romos fronto įvyko susirė
mimai tarpe patrolių, vie
nas jų Moletta upės klony, 
į pietvakarius nuo Carroce-

Peru įvyko du smarkūs 
žemės drebėjimai

LIMA, Peru, kovo 10. — 
Įvykus dviem smarkiem že-

kar. Lancaster bomberiai 
atakavo Marignane lėktuvų to. Kitoj vietoj britai kariai 
fabriką prie Marseille. Mos- mažais ginklais numušė vie- 
quito bomberiai tuo pat me-

kė Gen. Sir Harold Alexan- 
der, sąjungininkų komandie
rius Italijoje, pareiškęs laik 
raštininkams kovo 4 d., kuo
met jis aplankė Romos froh 
tą, kad padėtis ten “daug 
geresnė” negu buvus prieš 
tris savaites.

Vakar dienos pranešimas 
pirmą kartą minėjo, kad 
P-39 Airacobras veža bom
bas, ir kad jie puolė gazo
liną vežantį traukinį prie 
Mentalo di Castro ir aero
dromų prie Marina di Pisa,

BELFAST, šiaurinė Airi
ja, kovo 10.—Jungtinės A- 
merikc® Valstybės prašė ne- 
utralę Airijos valstybę už
daryti Vokietijos pasiunti
nybę ir Japonijos konsula
tą, kad tuo apsaugoti nuo 
priešo šnipų sąjungininkus 
karius, kurie vežami per 
šiaurinę Airiją.

Nors Amerikos ministro 
Airijai David Gray įteikta 
nota nestatė jokių ultima
tumų ir nereikalavo bazių 
pietinėj Airijoj, gandai eina 
kad tokie reikalavimai buvo 
daryti.

Britų vyriausybė užgyrė 
tą Amerikos notą, bet Ame
rika pati imasi to žygio, kad 
uždaryti spragą, iper kurią 
ašis gauna reikalingas in
formacijas, dėl ko senai su

Vokiečiai internavo 
prancūzus studentus

BERNAS, kovo 10.—Anot 
patikimų raportų iš Prancū
zijos, naciai prieš kelias die
nas suėmė Strasbourg Uni
versiteto profesorius ir stu
dentus ir pasiuntė juos į 
koncentracijos stovyklą 
prie Duchenwaldo, netoli 
Weimaro. (Strasbourg Uni
versitetas 1939 m. buvo eva
kuotas į Clermont-Ferrand, 
į pietvakarius nuo Vichy).

Naciai vedę supančiotus 
studentus ir mokytojus per 
gatves į paskirstymo cen
trą prie Compiegne. Jie tuo 
met buvo vežami į koncen
tracijos stovyklą gyvuliams

sirūpinta 
Londone.

Vieno korespondento pra
nešimu Airijos Ministrų Pir 
mininkas De Valera tuoj re
agavęs į tą notą, ir neva 
sakęs, kad dėl Airijos ilgo 
neutralumo ir diplomatinių 
ryšių palaikymo su Vokie
tija ir Japonija, tųj kraštų 
atstovybės turi pasilikti 
Dubline.

Kitas pranešimas ak® 
kuortet Gray įteikęs r >tą, 
De Valera tuoj įsakęs Azi
jos ministeriui Washing • >- 
ne, Robert Brennan. susi
siekti su Prez. Rocse^t tu. 
Sakoma Prezidentas užtikri
nęs Brennan, kad čia nėra 
jėgos klausimas, ir nota bu
vusi tik skubus raginimas 
daryti ką norint prieš ašies 
įstaigų Airijoje šnipinėjimą.

Naciai sako aliantai 
išlipo Lissa saloje,

netoli Jugoslavijos
LONDONAS, kovo 10.— 

Berlyno radio šiandien sakė 
“britai ir amerikiečiai ko
manda kariai,” kuriems va
dovauja Kapt. Randolph 
Churchill, išlipę Lissa salo
je, prie Jugoslavijos Dalma
tijos kranto.

Anot pranešimo, Anglijos 
ministrų pirmininko sūnus 
perėmęs sąjungininkų karių 
komandą, bet dar nežinoma 
ar prie jo komandos prisi
dės ir 2,000 Tito pasekėjų, 
kurie ten randasi.

Raportai sako Hitleris 
atleidęs Goermga

LONDONAS, kovo 10.— 
Anot pranešimų iš Švedijos, 
dėl šiomis dienofnis įvyku
sių atakų ant Vokietijos 
miestų, Hitleris neva įivyk- 
dęs didelius pakeitimus sa
vo vyriausybėje, ir ypatin
gai oro ministerijoje. Pasak 
neutralių raportų, dabar 
vyksta perorganiza vimas 
Hitlerio aviacijos koman
dos, ir Reichsmaršalas Her
man Goering bus pastumtas 
i užpakali, o jaunesni wrai 
bus mastatyti atsakomingo 
ae vietose.

Sakoma Goeringas “nc.lt- 
sistebi” sąjungininkų aka
cijos jėga.

BERNAS, kovo 10.- Kaž 
koks entuziastas sušuko 
“Viva. Hitler!” Vokietijos 
konsulato suruoštam Wag- 
ner operos perstatyme Co- 
mo mieste, bet i tą šūkį at- 
si’iepta tik mirtina tyla.

kelias mylias nuo Leghoa- vežti vagonuose. Dar buvo 
no. leista jiems rašyti savo šei-'

— moms Alsace.
tu puolė neišvardintus tai- Rooseveltas patvirtina Unija leido Ford'ui
kinius vakarinėj Vokietijoj.: v, ■ ipranešima apie italų; atleisti 10 darbininkų 

laivų padalinimų
šviesi mėnesiena nušvietė 

taikinius ir lakūnai sakė jų 
bomhavimas davė gerus re- 
zultatus. Nė vienas britų 
lėktuvas nepradingo.

mes drebėjimam anksti šį 
"karius įimtai jrianikos apim-

Negro/srioje, AdmiraJ- gyventojų bčgo ižnamų._____________

Rusai atstumia nacius Ukraine
Argentinos vyriausybei, Chi' . Aršįos koVOS eina UŽ TamOpollO miestą 

le, Bol i vilią ir Paragvajus

jau pripažino naująją vy- MASKVA, kovo 10.—Nau 
riausybę. ofensyva Ukrainoj
— ----------------------------- stumia nacius atgal 110 my-

KALENDORIUS 

Kovo 11 d.: Šv. Konstan-

lių pločio frontu. Vietom 
naciai atstumti net iki 43

tinas Wp.; senovės: Gurdas mylias.
ir žalvytė. Naujas stūmimas vyksta

Kovo 12 d.: šv. Grigalius tarpe ofensyvų, kurio® pra-
Did.; senovės: Goštautas ir dėtos anksčiau prieš nacių 
Regimantė. (Trečias Gavė- šiaurines ir pietines linijas, 
nios Sekm.). Vienas svarbiausių rusų už-

Kovo 13 d.: Šv. Evphra- 
ziia ir šv. Kristina; seno
vės: Ilons ir Jundilė

ORAS
Ūkanota. Buf šilčiau, bus 

ir mažos lietus.

___

imtų miestų buvo Uman ge
ležinkelių centrus, apie kuri 
eukesi nacių linijos Ukrai
noj.

Gen. Malinovsky vadovau 
jami rusai dasimušė iki 35 
mylia® nuo Nikolajevo lai

vyno bazės prie Juodosios 
jūros. Raportai iš fronto 
sakė pasitraukią vokiečiai 
rodo didelį sumišimą.

Kitas rusų žygis, šiaurva
kariuose, randasi 40 mylių 
nuo Zmerinka geležinkelių 
centro, kuris saugo priėji
mą prie Rumunijos.

Kovose už Tarnapolį da
lyvauja didėli skaičiai tan
kų ir pėstininkų, Rusai sa
kosi jie jau įsilaužę į mies
to pakraščius. Kiti rusu da
liniai apeina aplink miestą, 
kad apąupū ten esantį na
cių garbi zoną.

WASHINGTON, kovo 10. 
— Atsakydamas į raporte- 
rio’ paklausimą, Prez. Roo
seveltas sakė nieko negali
ma pridėti prie to, ką jis ir 
Ministrų Pirmininkas Chur
chill jau pasakė apie Itali
jos karo laivų padalinimą. 
Rooseveltas taipgi pareiškė, 
kad jokių ginčų dėl to ne
galima kelti, ir kad dėl mi- 
litarinės apsaugos jis nega
lįs pranešti kur kurie laivai 
būsią siunčiami.
. Prezidentas prieš savaitę 
pranešė, kad trečdalis Itali
jos laivyno, arba jo ekviva
lentas, gal bus perduotas 
Rusijai.

Prezidentas dabar paste
bėjo, kad daug kas praMdo 
žodžius “arba jo ekvivalen
tas.”

• • av Tr

PTRKTTF RAKO RONUfl’

DETRCIT, Mich., kovo 10 Į 
—Matomai su unijos prita
rimu, Ford Motor kompani
ja šiandien atleido 10 dar
bininkų, kurie vadovavo 
riaušėms dirbtuvėje, protes 
tuodami prieš nubaudimą 
trijų darbininkui, kurie už
draustoje vietoje rūkė.

55,000 svetimšaliai 
pabėgo iš Vokietijos

LONDONAS, kovo 10. — 
Iš požeminių šaltinių suži
noma, jog suvirk 55,000 sve
timšalių darbininkų pabėgo 
iš Vokietijos per ęraeitą 
mėnesį), kadangi sąjunginin
kų lėktuvų atakos viską Vo
kietijoje išmaišė.

Prez. Ramirez formaliai rezignavo
BUENOS AIRES, kovo 

10.—Pedro Pab>o Ramirez 
šiandien formaliai rezigna
vo iš Argentinos prezidento 
vietos. Ramirez, kurio ad
ministracija nutraukė san
tykius su ašies valstybėmis, 
pasiuntė savo atsistatydini
mo pranešimą vyriausiąįam 
teismui.

Jau anksčiau Ramirez bu
vo priverstas perduoti Pre 
zidento galią Vice Preziden

tui Edelmiro J. Farrell. Ra
mirez jau nebegyveno Pre
zidento palociuje ir buvo 
apsigyvenęs privatinėje vi
loje Buenos Aires mieste.

Sužinota iš patikimų šal 
tinių, kad Ramirez pranešė 
teismui, kad jis pasiuntęs 
savo rezignaciją ir pareiški
mą tautai, kuriame jis iš
dėsto savo atsistatydinimo. Parenkime dalyvavo ir vo- 
priežastis. Teismas, tačiau,* kiečiai ir italai. Tiek tai 
tik pripažino gavęs rezigna- parodoma “ūpo,” kuomet 
ciją ir pareiškimą. | minimas Hitlerio vardas.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KAS GIRDĖT WAUKEGAHE
Sėkmingas vakaras

6v, Teresės Altoriaus Puo 
Simo dr-jos vakaras buvo 
labai sėkmingas. Nariui at
silankė daug ir susinešė aka 
Alų vąlgių. Net turėjo lie
tuviško kugelio, kuiį Navar- 
dauskienė iškepė, ir šiltą 
atnešė. Kiekviena narė at
silankius gavo po dovanėlę 
ir labai smagios išėjo na
mo. Taipgi priimta trys niąu 
jos narės: Ona Navard, O- 
na Yulis ir Stelių Lulis. Gra-

Duodą pavyzdi. Stanislo
vas ir Sogshia Kundrotai, sa
vininkai valgomųjų daiktų, 
krautuvės adresu 907 —' 10 
St., duoda visiems pavyzdį. 
įUšsjprenumer&vę dienrsėG;/ 
“Draugą” begalo džiaugia
si gaudami turiningą ir pil
ną įvairių žinių laikraštį. 
Kundrotienė yra kilus iš 
Chicago, dėlto labai mėgs
ta žinias ir iš gimtinio mie
sto. Be to, perskaitę jie dien 
raščio nenumetai, bet kar
tais visą, kartais iškirpę į-

TMipgi nuliūdę ir Ona ir An
tanas Sutrai netekę anūko. 
Kūdikis iš Sv. Rožančiaus

Moose Boy Scouts. Valkas čioa Ascention kapinėse. Vy
džiaugiasi gavęs progos mo
kintis būti darbščiu, man

bažnyčia.,} pilaido'as Ascen- dagiu ir pavyzdingu pilie-

ras Jus Inas yra miręs prieš 
13 metų. M. Z.

žu būtų, kad daugiau atsi- domesnias žinias Kundrotie 
rastų moterų ir mergaičių nė pasiunčia savo seserėčiai 
prisirašyti prie šios drau
gystės. Susirinkimas bus ba

sių plaukiojimo laivais 
Atlantą, paleistas namo

landžio 7 d., tuojau po pa
maldų.

Džiaugsmas ir nuliūdi
mas. Lt. (Jg) Larry Petro- 
shius, sūnus Onos ir Juo
zapo Petroshių, 313 — lOth 
St., po keturiolikos mėne- 

po 
ar

tos‘1ogųj ir pirmą sykį pa^ 
matė savo sūnų, kuris jau 
septynių mėnesių emžiaus. 
žmonos ir tėvų džiaugsmą 
tačiau aptemdė liūdesys, nes 
grįšęs namo už savaitės su
sirgo ir dabar guli Great 
Lakęs ligoninėj.

Jo brolis kariuomenėj y- 
ra lakūnu ir šiuo metu ran
dasi Texas valstybėj1.

■ U ■ II I ■ i ■ . I

Dėdės Šamo kariuomenėje, 
lt. Onai Kundrotaitei, kuri 
taipgi labai džiaugiasi ir ra
šo, kad gavus dienraštį, ar
ba iškarpas, jbučiasi lyg 
būtų namie.

Ona Kundrotaitė slaugės 
mokslus yra baigus Šv. Kry
žiaus ligoninėj, šiuo metu 
ji randasi Italijoj. Pirmiau 
darbavos Afrikoj.

Petras Kanaverskis, 819 
Lincoln St., vasario 21 d.1 
turėjo sunkią operaciją. Ko
vo 1 d. parvežtas namo ir 
kasdien eina geryn.

tion kapinėse.
Dalyvavo Jubiliejuj. Emi

lija Kuzmlckienė vasaris 27 
d. buvo nuvykus į šv. Ka
zimiero vienuolyną, kur 
kviesta seselės Ignacijos da
lyvauti ARD sidabrinio ju
biliejaus iškilmėse. Labai 
džiaugiasi naudingai dieną 
praleidus. Sako, Labai ma
lonu buvo matyti moteris 
taip gražiai besidarbuojan
čias. Gaila, kad ARD sky
rius pairęs. Reiktų kam norą 
paraginti moteris sudaryti 
naują skyriui jubiliejaus pre 
ga.

Parapijos naudai. Šv. Bai
tramiejaus parapijos komi
tetas darbuojasi vakarui, 
kuris bus kovo 12 d., Lietu
vių sve‘ainėj. Einama per 
namus ir renkama dovanos; 
be to, prašoma moterų iš
kepti pyragų, nes norima 
visus atsilankusius pavai
šinti. Tikietai po 50c.

Džiaugsmas namuose. Le
onas Jankauskas, sūnus O- 
nos ir Alekso Jankauskų, 
619 Sunderlin, kuris jau še
ši mėnesiai, kaip išvykęs į 
kariuomenę, ir kurį dabar 
tėveliai gavo progos vėl pa
matyti. Gavo septynias die-

čiu.
Sveikinam. Kovo 1 d. kun. 

Albinas KiŠkūnaa, vikaras 
Šv. Baltramiejaus parapi
jos, šventė varduves. Para- 
pijonai ir mokyklos vaiku- J*'

316 amerikiečių dingo 
karo frontuose

Karo departamen'ai pra
eitą ketvirtadienį pranešė

čiai linki sveikatos ir lai- 316 Jungtinių Amerikos 
mingo gyvenimo. Valstybių kareivių pavardes,

Mire sena moteris. Mari- kurie din&ę Azi>°8’ Centro 
joną Junčienė, 85 metų am- P*°ifiko, Europos, Vidurže- 
žiaus, mirė vasario 29 d, mio pietvakarių Pacifiko 
Waukegane išgyveno 45 me apylinkių karo frontuose.
tus. Paliko du sūnus: Joną, 
kuris gyvena adr. 1317 Lin
coln St., ir Antaną, gyve
nantį Grays Lake, ir de
šimts anūkų, kurių du jau 
yra Dėdės Šamo kariuome
nėj. Palaidota kovo 3 d. iš 
Šv. Baltramiejaus bažny-

Dingusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 13 vyrų yra 
iš Illinois valstijos.

šeštadien;«. kovo JI 1944
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Kai jum* prikimba reilumiala db 
kiatAjhoaa ir Jfl« jaufthša aurai* 
ginti, aarruoti i> blogąją nuotaikoj* 
tt nuo tą reiikifcią kautorta — gub 
ros altaudijimg, jaučiate nemalonų 
krapą, vidurių (uirimų, naririki- 
nŪM. nemigą, neturijimą apetito ir 
i<U akibrii jaučiasi apsunkintas dėl 
maų (r ijpūtirae —. įmerkite Dr. 
PotOr’ai"i daug metą ilmėginto I 
Daugiau negu liuosuotoįue. jis tuip- 
<i yra vidurių stiprintojus, sudarytas 
< 18 pačiou Gamtos gyduolių
Aną, tiedu ir augmenų. Gomoso 

j ioda nerangiom žarnom veikti ir 
iiagelbeti joms {velniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias iimatas; pa-* 
gelbsti pražalmti užkietėjimo 
ir suteikta skilviui ma-

ssšmM 
užraio. Jai jūa 
vOl ko rite jausti 
džiaugsmą ma
lonias pagethoa 
nuo užkietėji
mo varginimą 
(T tuo pat taiku 
palengvinti jū- 
aą skiki. įaigy- 
kite Gomoso

usnoa jaoaaaą.
tiktai kaip nu- 

bonkutėe

"'■*“** "tluak.tnUskii prairtus «1 atfisą -susiu 
na!" pssiOlymo Dėmuo ir gausite —

DYKAI
O*. BOTKS’l OLZJO Į.INIMBNT — 
antikrptikta — kuris luteikia rreit« palrtir- 
vinims sue reanutiiką ir nrurslgiilu| 
skiestus, tnuskulinio nugarsksusmo. austia- 
(usis ir skaudžių muskulą, patempimą ir 
aykiteMfiteu.
n*. PBTBirg MAOOLO — atkaliau -S 
paisttsviaa (tikinai Bekonuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kais parytdiiui rūkitiea 
otviribinimas ir rėmas.

1 Siųdrit 1B “Speclal

| tyme” Kuponų — Dabar |
4 0 įdėli* $1.00. Altiąriiit man ipmo- I 

tt»i« IV neriją Onrrmio ir dykai — J 
60< vertė. — bandymui bonkutu | 
Milo it 1^^, ąeto.

. I
I □ C O. D. (Iitiidu pridėtu)
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1 BR. PETER MRRNEV 8 SONS C0.

Vardu.
Adftut..

I

L IMI W«Ala«oa Mvd.. CUcaąa It, m. 
1M Sfaalay tt. W1anUm«, Mm

Mirė. Franciška Gužaus- 
kienė, 80 metų amžiaus, mi
rė vasario 28 d. gavus šir
dies ataką. Paliko vyrą, ku- j nas poilsio, 
ris taip pat jau dešimtas, Leonas įsirašęs į Army 
metas kaip serga širdies Ii- i Air Corps. Prieš išvykda- 
ga. Palaidota iš šv. Baltra- mas į kariuomenę, buvo Šv. 
miejaus bažnyčios Ascen- Baltramiejaus parapijos ko 
tion kapinėse. miteto narys ir raštininkas

Liūdi. Leonas ir Pearl šv. Vardo draugijos.
Sutkai po 23 dienų džiaugs- Skaitąs Izidorius (Jim- 
mo liūdi netekę sūnelio Vi- my) Horne, sūnus Domice* 
limo, kuris mirė vasario 26 lės Horne, o anūkas Suza* 
d., šv. Teresės ligoninėje, nos ir Jono Zekų, įsirašė į

Ciceriečiiį
Darbymetė

CICERO, ILL. — Kadan
gi Ciceros miesto valdinin
kų rinkimai jau nebetoli, tad 
piliečiai bruzda kad išrinkus 
gerus valdininkus sekan
tiems keturiems metams.

Nemažai susidomėję rin- 
kimais ir Cicero lietuviai, jo. tautiečiui. Lankykime viešus

Neklausykime nusibankru
tavusių biznierių. Jie viso
kiais pažadais penėjo mus 
per eilę metų, bet jų pažadai 
taip greitai išnyko, kaip tik 
mes juos išrinkome.

Lietuviai ir lietuvaitės, ar
tinasi rinkimai Bąl. 4 d. Iš
naudokime tą progą; išrin
kime lietuvį nors į kiek 
svarbesnę valdžios vietą, ati
duodami Savo balsus mūsų

labjaus, kad kandidatuoja 
vietinis, plačiai žinomas lie
tuvis laidotuvių direktorius 
— Ant. B. Petkus — dėl As- 
sessoriaus vietos.

Kadangi A. B. Petkus, ku
ris savo mandagiu ir sąžin
ingu patarnauja liūdesio va
landoje, yra suinteresavęs 
ne tik Ciceros, bet ir Chioa- 

1 gos plačiąją visuomenę,. to- 
i dėl be skirtumo pažiūrų, kaip 
oragnizacijos taip ir pavie
niai, remia A. B. Petkaus 
kandidatūrą.

| Tiesa, kai kurie išsireiš- 
kia, kad Petkus esą9 turtin
gas, tai kam jis dar į poli
tiką veržiasi. Tai klaidingas 
supratimas. Jei mūsų tautie
čiui šiek-tiek laimės pasise- i 
kė, tai dar nereiškia, kad į 
mes turėtume balsuoti už 
svetimtautį — juk mes val
dininkus renkame tam kad 
pavyzdingai miesto reikalus 
vestų, o ne lobjus krauti.

A. B. Petkus nėra tiek tur
tingas, kiek plačiai žinomas 
ne tik lietuvių bet ir svetim-

Demokratų sus-mus kur pla 
čiau susipažinsime su rinki
mų eiga.

Namų savininkams reikė
tų susidomėti rinkimais, nes 
ant mūsų pečių didesnė naš
ta guli. Miesto reikalų tvar
kyme, žiūrėkime, kad berei
kalingos išlaidos nebūtų da
romos. 1 <

Skaitlingai iankykim Lie- į 
tuvių Lmprovement kliūbo 
sus-mus, nes mūsų kliūbas 
daug darbuojasi ateinančių 
rinkimų reikalais. Sekantis 
sus-mas įvyks antrad., kovo 
14 d., lietuvių Laisvės Sve
tainėje — 8-tą vai. vak. Čia 
išgirsite daug ko naujo ir 

} naudingo.
J. Taraite.

(Skelb.)

Nutaisė už apgavimą 
aklo žmogaus

Denver. — Denver bučeris 
turi sumokėti $125 aklam 

taučių tjirpe. O plačiai žino- *»>ogui, iš kurio jis perdaug 
ma« dėlto, kad sąžiningai' paėmė penkis centus už sva- 
pasitarnauja. Dėlto abejoti rą hamburger. Teisėjas C. 
netenka, kad jis sugebės aą- ’ Edgar Kettering įsakė bu- 
žiningai valdžia. reiUtoi WWam L kg(,
vesti, nes jis tuščiais obal-1
eisis nesinaudoja, o žada aa-
vo darbais įrodyti tinkamu
mą tuoms pareigoms.

jis sumokėtų aklam žmogui 
$50 kaipo nuostolį ir $75 
advokato ir teismo išlaidas.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGRTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Žuvo moteris
Mrs. Mary Wojcieszka, 47 

metų, našlė, mirtinai susi
žeidė praeitą ketvirtadienį, 
kai ji iškrito ar iššoko iš 
antrojo aukšto kambario, 
Municipal Tubercuiosis sa- 
natorium, kur ji buvo kaipo 
pacientė. Ji gyveno 8149 
Muskegon avė.

Res. 6038 Se. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehUl 0617 
Offloe Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 8 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

2423 West Marųuette Road

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
■ motų patyrimas

EaLi Yards 1826
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiko.

Ir Akinių Dlrbtnvl 
8401 BO. HALSTED BT.

84th Rtrsat
ma IB M 4l ao» B Rt B

4F

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ -u BE KOMISINO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUFERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO *

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

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

LEO NORKUS, Jr.
* DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
HHr(I BEERS
Urmo (vvholesale) 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

'•v1’

į

IT1ARGUTIJ'
VTF.NTNTffiT.TS> AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

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

-<>

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Ori 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedaliomis pagal sutart]
Offlee TeL YARda 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TM. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal nutartį.

Ofiso Tel. VIRglnla 0036 
Reridencljoa Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tet YARda 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio
'••Vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Td. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
• GYDYTOJAS D OHIBURGAJB

m AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko- -4 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HBMlock 8760
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, Sauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso Tel..........................VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitarlua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

$147 S. Halsted St, Chlcagc 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ ir

DR. CHARLES SEGAL.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YABds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—- 
Res. Td.: AfHHvay 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayHte 3210 
Rez. Td. LAFayetto 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
s/Penktad. 8:30 Iki 9:30 vak.

Šeštad. 6 vai. Ud 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimų.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą k*4 jo
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING
“DRAUGO* 

DARBŲ SKYRIUS
-DRAUGAS* HELP WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 94SK-94S9 

S

HELP VVANTED — VYRAI VYRAI IR MOTERYS nFLP VVANTEI) — MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Maapower OommlMBlon n«i 
utynuil reikalauta kad dauiru 
mas darbininku turi įsigyti P*- 
llnosavlmo RaAtą (statement of 
avallahlllty ) nuo dahartlnės dar
bo įstaigos — ar nuo Wsr Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jfls galit gauti 
tr ar Jums reikalinga palluosa- 
vtmo raitas. Jfls sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYKAL.

BUS BOYS
AtsiSaukit | Colonnade Kambarį. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOU8E 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT I

2924 W. 51st SL
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

REIKIA
VYRŲ!

• * •

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMFRS 

POLISHERS, CHIPPERS
S AND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
AtslSauklt darbo dienomis nno 8 rvto

Amžins nesvarbu.—Taipgi atsISan- 
kite Jei esate 4-F ar garbingai pa- 
linosnoti ifi ginkluotos tarnybos.
Dėl įdomių karo darbu moderniš- iki 5 pp. arba ftestad. iki 12 pietų 
koje gurno dirbtuvėje kuri randasi 274? w 36th pLACE 

AtslneSk,t gimimo rekordus ar

COACH IR
ROUNDHOUSE
DARBININKŲ

REIKALINGI

Santa Fe Ry
DARBAI

Vyrams ir
Moterims

GERA MOKESTIS
Laikas ir pusė už 

viršlaikį virš 8 vai. 
Patyrimo Nereikia

ATSISAUKITE PRIE 
MR. H. L. PRICE 
Master Mekaniko

18th St. ir Wenthworth Avė.

SANTA FE RY.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki 50 
mėty senumo. Valandos: nuo 5:30 
vakare Iki 12:00 valandos n akt). 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Ųniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžius 20 iki 50 mėty. 
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 

Atsišaukit

ĮLUNOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

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

i

ATLIKĘ PAVESTAS PAREIGAS

Vieno Amerikos sunkiojo bomberio (Flying Fortress) įgula grįžusi po sėkmingo 
bombardavimo Berfyno. Vokiečiai dabar tikrai jaučia, jog amerikiečiai yra atėję. 
(Acme-Draugas telephoto) \

W1SC0NSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS
tieji prašomi duoti auką 
tam tikslui. Tikimės, kad 
kurie pernai labdarybei nie
ko nedavė, šįmet dvigubai 

| aukos. Lai kiekvienas kata
likas prisideda prie vajaus.

Kenoshos Kronika i

vienas blokas nuo gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio. pilietybes Įrodymus. HELP WANTED — MOTERYS

Mes siūlome sekančios patogumus 
apart kitu dalyku: VYRŲ

GRUPES GYVYBES APDRAUDA ‘REKREACIJOS PATOGUMUS. |X v / t iTn
ATOSTOGŲ PLENA. Iftd«rblmo dirbtuvei*. Ru nr be na-
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

ŠVENČIŲ.
MAUDYKITĖS (SHOWERS) IH 

KITUS MODERNTSKVS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DEL PATO
GUMO MUSŲ DARBININKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

tyrimo. Gern mokestis, geros darbo 
sąlygos. AtsiSaukit prie Mr. Babecky.

ESTF.F BEDDING CO.. INC.
5211 W. ««tli Plaee

Laikas ir pusė mokama už visą 
laiką virš 40 vai. i savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ĮSIDIRBIMUI 

Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 VVoodlavvn Avenue
PAKERIŲ IR 

ORDER FILLERS 
PASTOVUS DARBAI 

ATSISAUKIT
23 NORTH FRANKLIN ST.

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI
Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportacija 
FREIGHT HANDLERS 

PRODUCTION WORKERS
Patyrimo Nereikia 

1 40 VAL. SAVaiTP.TE 
PELNO DA LINIMO PLENA S 

VELTin GYVASTIES APDRAUDA 
užtektinai viršlaikio 
MOKANT LAIKA IR PUSE 

DEARBORN CHEMICAL CO. 
1029 W. 35th ST.

VYRŲ REIKIA 
PASTOVUS DARBAI

Warehouae vyru Ir Orderių Pakuo- 
toju plumblng ir heatlng supply 
įstaigoje.
COLUMBIA PTPF A RI PPT.Y CO. 

8S1O S. MORGAN ST.

VYRŲ — PLOVĖJŲ 
Prie lengvų medžio 'plovimo darbų. 

Gera mokestis, pastovūs darbai. 
DF.CORATIVF. ART GLASS CO. 

SI 4 S. Franklin.

MEDŽIO IŠDIRBfiJŲ
Prie set-up Sticker. Turi mokėt pei
lius aitrinti. Pastovūs IStlsus metus 
darbai su geru mokesčiu Ir geromis 
darbo sąlygomis. AtsiSaukit prie Mr. 
Babecky.

F8TFE BFDDTNG CO.. INC. 
5211 W. Mth Plaee

WAREHOUSE
TROKERIŲ

SVARBI KARO PRAMONE 
77 H c i valanda.

$1.16 j vai. už viršlaikį. 
80c į vai. po 30 dienų. 

Laikas ir pusė virš 40 vai.
PASTOVUS DARBAI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS

CROOKS TERMINAL 
WAREHOUSE 

5967 W. 65th Street

MERGINU 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

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

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

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN 

Pirmad. perdėm ftefitad.
8:80 ryto tin' 4:ffl pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ — MERdtNŲ. Prie leng
vų Svarių dirbtuvės darbų. 48 vai. 
J savaitę. Aukščiausia mokestis. 
WARNER MFG. CO.. 216 N. Clln- 
ton Street.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių,_ $87.50 J mėnesĮ 
Pilnam ar daliniam laikui 
KrelpkttBs prie Houaekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sheridan Rd.

RENDUOJASI

RENDUOJASI GAZOLINO STOTIS
Randasi pietinėje dalyje miesto — 
TEXACO. Dėl pilnų informacijų 
pašaukit LAFAYETTE 1500.

GERA PROGA

PARSIDUODA 
TAVERNO BIZNIS

SU ŠTOKU

Geroj vietoj, priešais Crane kom
panijos dirbtuvę. Sąlygas sužino
ti kreipkitės adresu

4147 S. KEDZIE AVE.

INCOME BUNGALOW

bar,' karo laiku, sunku gau
ti mėsos be įpointų. Daly
vaudami šiuose pietuose su
taupysite pointus, skaniai 
pavalgysite ir sykiu parem
site gerą tikslą. Tad visi pa
rapi jony s kviečiami atsilan
kyti. ' Pietūs bus po pasku
tinių šv. Mišių. Visus kvie
čia komisija ir klebonas.

Mūsų parapijoj 40 vai. at
laiduose pirmą vakarą miš
parus laikė Cicero, IU., kle
bonas kun. Ig. Albavičius, o 
jam asistavo Marijonų pro
vincijolas kun. J. Jančius,
MIC., ir kun. JuL Grinius 
iš Cicero. Antrą vakarą miš 
paras laikė kun. A. Mažuk
na, MIC., Milvvaukės para
pijos klebonas, ir jam asis
tavo kunigai Malinauskas ir 
Petrauskas iš Marijonų se
minarijos. Paskutinį vaka
rą mišparus laikė didž. gerb. 
vizitatorius Amerikoj, kun. 
dr. K. Rėklaitis, MIC., o a- 
sistavo kun. A. Sandys, M. ls Dsili4«l/str I Tie faktai parodo, kad De-
I. C., “Laivo” red. ir kun. Ii UlClO rOlIlIKOi m°krat<l partija eina silp- 
a T<m to aatc ' i nyn metas Po meto. Dabar
a. Ignotas, mil. Piliečiams yra reikalinga pažiūrėkime į 1Q44 m. “Pri-

Per atlaidus visus pa- i suprasti, kad “Primary” bal- ' mary” rinkimus, kurie dau- 
mokslus pasakė kun. Ant. savimai tiktai rodo žmonių giau parodo galvosūkį De-
Sandys žmonės gausingai t.y.» tų, kurie prisi-. mokratams:

pažįsta savo partiją ar tai1

Kovo 19 d. Įvyks pietūs 
Juozapams, Juozefi noms, 
Kazimierams ir Kazimie
rams pagerbti. Komisija iš
rinkta ir ruošiasi, kad pie
tūs būtų sėkmingi. Visas 
pelnas eis atmokė j imui sko
los už du pečius, kurie bu
vo įdėti, vienas po bažny
čia, kitas klebonijoj. Da-

Pas mūsų kleboną visą 
savaitę viešėjo kun. dr. K. 
Rėklaitis, MIC. Pereitą sek
madienį klebonas nuvežė sve 
čią įi Tėvų Marijonų seimą 
ir iš trijųi draugijų: Gyvojo 
Rožančiaus, Tretininkų ir 
Apaštalystės Maldos įteikė 
auką.

i.

lankėsi ir pasinaudojo pro- f-,. „ J ,
6 mOrtnS bunw..» .« 3 . baidus ibUty RePubbkoI"l arba
kambarių insuliuota Cottage užpa- g“1 »L.I<AlUUe.
kalyje. Rendos atneša >85.00. 50
pėdų platumo lotas. Kaina $8,500.

3237 W. 64th ST.
Klebonas dėkoja visiems 

kunigamą, kurie atvyko į

mokratų.
Per “Primary” balsavimą

... . .... . . mes turime progą paskirtipagalbą ir pns.dejo prie at- arba prisipažinti 8aTO par.

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOIWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

VYRŲ
Storių. Kaino Štock room Dagel- 
bininkai. Užtenkamai viršlaikio.

AMERICAN SPRING * WTRE 
SPECIALTY CO.

S22 N. Spaulding Avė.

MILLING MACHINE
DRILL PhESH IR SURFACE GRIN
DER OPERATORIŲ reikia. Nnuja 
dlhtuve, gera tranaportsclla. A tai
sau k lt asmeniškai bei kuri dieną. 
Karo darbai

ILLINOIS AUTOMOTIVE 
AVIATION CORP.

7918 S. Phillips Avė.

BUCERIG REIKIA — lengvas Ir 
nuolatinis darbas. gera mokestis. 
Pašaukit YARDS 6213 ar atsigau
kit adresu 3331 S. HALSTED RT.

VYRŲ REIKIA
Ručerių Ir gyslų pumpers Pilno lai
ko darbai.

HAVID RKRG A CO.
449 W. 3 7 Ui St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ

Patyrimo nereikia. Sekmadieniais 
dirbti nereikia. Atsišaukit į Linen 
kambarį.

SOUTHMOOR HOTEL 
67th ir Stony Island Avę.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

HELP VVANTED — VYRAI

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

HEI.P VVANTED — VYRAI

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
BRRSO FOUNDRfcJE -

Patyrimo nereikia. 48 vai. 
minimum darbo savaitėje. 

LOUIS MRSKAN 
RRASS FOUNDRY 

2007 N. Majo r Avė.

* For Sale I
* For Help!
* For Rent!
* For Service I
* For Results I 
- ADVERTISE -ą-
In Amerlca’s GreatestREIKIA __ ._____________ __

dienos METU maintenance Lithuanian Daily Newspaper 
VYRO. LENGVAS DARBAS IR!

VALANDOS
DISTRICT NATIONAL BANK 1 

1110 W. 85th St. j

JAUTIENOS NEŠIOTOJŲ
PASTOVUS darbai dabar 

IR PO KARO

HARRY MANASTER & BROS. 
1018 W. 371 h St.

1900 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LTTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers

★ ★ > ____
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIŲ
HORIZONTAL BORING MTLL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHEOPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORTŲ
» AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ 

PRECTSTON INTERNAL TR EKTERNAL ORTNDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS I8MOKINSIM

★
MERIT DIRBTUVE

Gabumu įvertinimas dirbtuvėje duoda juma progos pridirbti 
taip greitai kaip išmokirite ar parodysite gabumus.

Dirbtaivga irarkoma Oanteen prRtato valgiu, kaito kaina.
Jai dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie aavo darbų.

Danly Machine Specialties, Inc.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, Ilk

laidų p33isekimo, taipgi dė 
koja choristams, kurie gra
žiai bažnyčioj pasirodė. Vie
nas svetimtaučių kunigų, iš
girdo mūsų chorą giedant 
mišparus, ^įet paklausė, ar

tiją ir taipogi per ‘Primary’ 
balsavimus paskirti kandi
datus į visas miesto valdy
bos vietas. Kur nėra opozi
cijos dėl nominacijos, toje 
partijoje tada tik yra rei-

Sandusky .............. 3,578
Janda ..................... 3,402
Chodl ............ 3,383
Zaremba.......3.392
Petkus.............. . 3,349
Wawrzyniak ........: 3,370

• Republilconas.
(Skelb.)

visa bažnyčia gieda! Kadi ka“nga ,balaasJ ™!a‘ik
, . . . ... i partijos kandidato dėl nomi-choras taip gražiai giedojo,

tai dėka varg. Pr. Bujanaus- 
ko, kuris nesigailėjo nei dar 
bo nei laiko.

Sekmadienį prasideda ar
kivyskupijos labdarybės va
jus. Kiekvienais metais šiuo

nacijos į paskiriamą valdy-

TT. Marijonų misijos
šv. Jurgio parap., Chica-

Mį. gOj m — kovo 5 d. — 12 d.
Kiek balsų kandidatas per Kun. Antanas P. Sandys,

“Primary” rinkimus gauna MIC.
dar nereiškia, kad jis tiek * , . ,TT
pat gaus per reguliarus bal- Sv- -’uoaaP° P^P-. Wa- 
savimus. Geras pavyzdis tai torVurT. Conn.. novena prie 
yra praeitų 1940 m. balsavi- šv. Juozapo — kovo 10 d.

laiku esti tas vajus ir tikin- mai, kada Demokratų kandi- — 19 d.
'_______________ ____  datas į miesto asseasorius,

Mr. Schwartzei, gavo net Šv. Kazimiero par., Pitts-J I m IM ■ * iVir. ocnwanzei, gavo netDar dU katalikai C[3V0 apie ll,000 balsų per “Pri- ton» Pa » kovo 12 d- 19 dapie
■ vv. ■ j p mary”, o einant prieš jį Re-auksciausius medalius publikonų kandidatas, Mr.

Washington. D. C. — Du Christenson’as, gavo tiktai d. — 25 d.

šv. Kazimiero parap., Chi
cago Heights, Ui., kovo 20

1,000 balsų, bet per regulia- 
katalikai herojai buvo asme- ras rinkimus Republikonas Pran<*i«l<aU8 parap
niškai apdovanoti preziden- kandidatas, Mr. Christenson’ ( Indiana Harbor, Ind., tridie- 
to Roosevelt aukščiausiais as, gavo daug daugiau balsų nis, kovo 23 d. — 26 d. 
pasižymėjimo ženklais pi ir net P«g«Kj<> Demokr.tų| gy BrQck

heroizmą. Jiems buvo su-, _ ,A .. . Dabar Ciceroje yra’numa-teikti Kongreso garbes me- tom, ka<į par.
daliai. Jie .vadinasi: Lt. Ger- eina silpnyn, ir dar 
ry H. Kistęr?, armijos ka- ateis diena kada visi Demo- 
rys, ir Lt. Ken. A. Walsh, kratai neteks pajėgų mieste- 
marine korpuso lakūnas. politikoje, žiūrint atgal

į praeitus “Primary” balsa- 
Lt. Kisters pasižymėjo vimus. mes galime numaty- 

Tunisijos ir Sicilijos kovose, ti, kad kiekvieną metą De- 
o Walsh pietų Pacifike. mokratai nyksta. Tai ne 
____________________ ___ šnekta žmonių arba politi

kierių,

ton, Mass., kovo 26 d. — 
9 d. bal.

Šv. Jurgio parap., Detroit, 
Mich. — balandžio 2 d. — 
9 d.

. __ o muibet neužginčijamiPirkite Karo Bonus faktai Pažiūrėkime į pa

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

taupykite POPIERĄ
KARO REIKALAMS

1943 m.  ........... . 5,593
l PLATINKITE “DRAUGĄ” 1944 m, 3,691

ties “Primanęs”:
1936 m................. 16,436 Pirkite pas tuos biznie-
1940 m................. 11,234 rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.
1942 m................... 8,462

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ
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DRAUGAS
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2334 8onth Oakley Ave. Chicago, IlUnoi

Published Daily, except Sundaya, 
by the

LITH L AM.AN UA1AOUC PI J SS SOCIETY 
A member of the Catholic Presą Association

>6.00 por year outside of Chicago; >7.00 per year in Chicago 
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Advertteing in “Draugas” bringa beat results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero paštu:
Metams *............................................................................ .. >7.00
Pusei metų ..............................................,................. 4.00
Trims mėnesiams ................................................................ 2.00
Dviem mėnesiams. ...............................................   1.50
Vienam mėnesiui ....................................... 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ......................................................................................>6.00
Pusei metų ................................................................. .. 3 50
Trims mėnesiams ............................................ .-................... 1.75
Dviem menesiams ........................   1.2p
Vienam mėnesiui ............................................. ■.................. ' .75

Užsieniuose:
Metams ............................... ’............. ..................................... >8.00
Pusei metų .................. ...... t .... 4.50
Trims mėnesiams ................................... .'............................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raStų negraiiname, Jei neprašo
ma tat padaryti ir neprisioačUina tam tikslui pašto ienklų. Redakcija 
pasilaiko sau telBę taisyti lr trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencijas eulla aavo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai lr pilkiai (Jei galima, mšomaja. mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar aseienlikumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered ae second-Claso Matter March 31, 1916 at Chicago, IU. 
Under the Act of March 3, 1879.

Popiežiaus Pijaus XII sukaktis
Visas pasaulis kovo 12 

d. prisimins Šv. Tėvo Pi
jaus XII vainikavimo die
ną, Vatikano valstybės 
šventę. Kard. Pacelli po
piežiumi buvo vainikuo
tas 1939 m. kovo 12 d., 
taigi šiemet švenčia pen- 
kerių metų sukakti. Da
bar popiežius yra 68 me
tų amžiaus (gimęs 1876 
m. kovo 2 d,). Jis yra ant
ras sūnus Romos gyven
tojų, Pacellių šeimoje.

Nuo jaunatvės buvo mažos sveikatos, net vienu metu 
dėl to turėjęs mokslus pertraukti. Visgi įstengė baigti 
aukštuosius filosofijos, teologijos ir teisių mokslus ir 
kunigu buvo įšventintas 1899 m. Pastebėjus jo didelius 
gabumus, buvo pakviestas profesoriauti, o iš čia — 
dirbti Vatikano įstaigose. Jau popiežių Pijaus X ir Be
nedikto XV metu Eug. Pacelli dirbo Vatikano valsty
bės sekretoriaus įstaigoje ir turėjo progos gerai įsi-

joje. Tais metais buvo įšventintas ir arkivyskupu. ,
TARPTAUTINE VEIKLA

Karui baigiantis Berlyne buvo įsteigta nuncijatūra 
ir pirmuoju jos nuncijumi buvo paskirtas arkiv. Eug. 
Pacelli, pramatant, kad tam sunkiam postui reikalin
gas gabus ir atsargus žmogus, šiose pareigose išbuvo 
12 meti}, visą eilę painių- klausimų išspręsdamas su
darant porą konkordatų. Jau 1930 m. buvo paskirtas 
popiežiaus valstybės sekretoriumi (pasakytume, Vati
kano užsienio reik. ministerių). Jam pavyko išspręsti 
visą epę sudėtingų tarptautinių klausimų, sudarant 
konkordatus su Badenu, Vokietija, Austrija, Jugosla
vija. Jo veikimas pasidarė pasaulinio masto; atstovau
damas popiežių Pijų XI kard. Pacelli dalyvavo Eucha
ristiniame kongrese Buenos Aires, Lourdo iškilmėse, 
atidarė tarptautinę spaudo? parodą Vatikane, pasaky
damas žodi italų, anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, 
portugalų ir lotynų kalbomis. 1936 m. kard. Pacelli ap
lankė Jungt. Amerikos Valstybes, vizituodamas 19 baž
nytinių provincijų ir daugumą USA vyskupijų. 
NUKENTĖJUSIŲ ŠELPIMAS x

Popiežiumi buvo išrinktas 1939 m. kovo 2 d. Tai bu
vo nemažas smūgis ašies valstybėms, nes jos teisingai 
spėjo, kad kard. PacelU bus tęsėjas Pijaus XI politi
kos, kurios, ypač Vokietija, nemėgo1. Pijaus XII ponti- 
fikavimas buvo sudrumstas pasaulinio karp. Popiežius 
tuojau ėmėsi šelpimo darbo. Aukos nuo karo nukentė
jusiems iš Vatikano pasiekė Airiją, Portugaliją, Ru
siją, Jugoslaviją, Graikiją, Skandinaviją, Baltijos kraš
tus, Prancūziją, Olandiją, Belgiją, Luksemburgą, Mal
tą. Popiežius sušelpė ir ru?ų belaisvius, patekusius į 
Suomiją. Vatikane apylinkės varguomenei, ypač reu- 
kentejusiems nuo bombardavimo, paskutiniu metu kas
dien duota net 20,000 asmenų pavalgyti. Visų kraštų 
popiežiaus nuncijams duotas įsakymas lankyti belais
vių ir internuotųjų stovyklas, nešant dvasinę paguodą 
įr medžiaginę pagalbą, Vatikane įsteigtas specialus biu-

DIENRAftTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ras, kurs padeda suieškoti belaisvėn ir t. p. pateku
sius žmones. Jų vardai skelbiami per Vatikano radiją. 
DRĄSUS ŽODIS .

Savo jau pirmoje enciklikoje Pijus XII, kalbėdamas 
apie valstybių pareigas, pasisakė prieš totalitarines 
(diktatūriškas) nuotaika?. (Tos enciklikos vardas — 
“Summi Pontificatus”). Jo pirmas Kalėdų pareiški
mas buvo (paskelbimas garsių pagrindinių penkių punk
tų teisingai taikai, čia pabrėžiama teisė į nepriklauso
mą gyvenimą visoms tautoms — didelėms ir mažom.?, 
raginama prie nusiginklavimo, o vieton jėgos politikos, 
skatinama įkurti teismines įstaigas, kurios taikiu bū
du išspręatų kylančius ginčus. Ginamos mažumų teisės 
ir raginama gerbti tarptautinius įsipareigojimus, lai
kantis teisingumo, meilės ir nusilenkiant dieviškiems 
įstatymams.

Kai nacių kontroliuojamas Paryžiaus radijas paskel
bė priekaištus, būk Bažnyčia kalta dėl dabartinio karo, 
Vatikano radijas paneigė tuos neteisingus nacių užsi- 
puolikus (patys būdami kalti, nori ant kitų atsakomy
bę nustumti). Pijus XII pasiuntė Vokietijos vyskupams 
laišką, kuriame reiškė jiems paguodą dėl prispaudimų 
ir kėlė viltį geresnes ateities.
20,000 DARBININKŲ MINIA

f \

Pereitų metų birž. 13 d. prie Vatikano susirinko 20,- 
000 Romos darbininkų, į kuriuos prabilęs Pijus XII pri
siminė jų vargu?, užtarė jų reikalus, pabrėždamas tei
singumo reikalą visuomenės tarpe.. Vokiečiams užėmus 
Romą, popiežiaus sunkumai dar padidėjo. Naciai daro 
spaudimą, kad popiežius išsikeltų kur į jų valdomas 
vietas, jei reikėtų vokiečiams trauktis. Pijus* XII at
spariai laikosi, nekartą pasmerkęs jų neteisybes, kaip 
persekiojimus dėl tikybos, ar persekiojimus dėl rasė? 
(pav., žydų persekiojimą).

Lietuviai Pijui XII yra dėkingi, kad paskyrė lietuvį 
vysk. Reinį Vilniaus arkivyskupu, šv. Tėvas nepripa
žįsta nei bolševikų, nei nacių okupacijos Lietuvoje ir 
prie Vatikano tebelaiko* Lietuvos ministerį St. Gird
vainį. Mus pasiek*’ žinios, kad Vatikane dabar yra pri
siglaudę min. Girdvainis ir min. Lozoraitis.

z

Kas naujo diplomatiniame fronte?
Karo fronte ši savaitė huvo pažymėtina bombarda

vimu Vokietijos miestų lėktuvais. Tūkstančiai ameri
kiečių ir sąjungininkų lėktuvų nuskrido Berlynan ir 
numetė milžinišką bombų kiekį. Didelė Berlyno dalis 
buvo padegta ir, žinoma, sugriauta. Naciai taip smar
kiai pajuto šių sąjungininkų žygių pasekmes, kad jų 
vadovybė rimtai pradėjo nervintis ir, netekusi lygsva
ros, ėmė skelbti visokiausias nesąmones. .
SUOMIŲ IR LENKŲ KLAUSIMAS

Taip vadinamame diplomatiniame fronte taip jau 
pasireiškė gyvesnė akcija. Rimto dėmesio kreipta į prar

gilinti į įjva irius tarptautinius klausimus. Jis gerai mo- dėtus suomių-rusų pasikeitimus taikos pianais. Dėl pir
kėjo vokiečių kalbą, pažino Jų literatūrą ir gal tas pri- mųjų pasiūlymų enesusikalbėta, tačiau vėliau jie buvo 
aidėjo, jog 1917 m. buvo paskirtas nuncijumi Bavari- sušvelninti ir dėl to tai davė vilčių, kad taikos derybos

Šeštadienis kovo 11
Išsisuodinęs kaktą žmo

gus to nemato, kol nedirs- 
telėja į veidrodį. Dar rečiau 
ir sunkiau mes pastebime sa 
vo būdo trūkumus ir savo 
elgesio blogumus. Tarpais 
kasžin koki keisti gabumai 
padaro, kad matome savyje 
nesančių gerumų ir nema
tome esančių kaltybių. Pra
dėdami tvarkyti save atsi
minkime tą savo nelemtą 
gabumą nukrypti nuo tiesos 
pačiuose svarbiausiuose 
mums dalykuose, būtent, 
mūsų sielos reikaluose, nuo 
kurių aprūpinimo pareina 
mūsų laimė.

Kas labai rūpinasi savo 
išvaizdos gražumu, tas daž
nai žiūri į veidrodį. Mūsų 
sieloms veidrodis yra De
šimtis Dievo Įsakymui. Nuo- 
latai prisiminkime juos ir 
įsakmiai pasiklauskime sa
vęs, kaįp kurį įsakymą iš- 
pildėme. Negana yra bend
rais žodžiai? klaustįs savęs, 
ar aš išpildžiau visus Dievo 
Įsakymus. Po tokio bendro 
klausimo,. palaukęs valandė
lę ir nieko neatsiminęs, daž
niausiai eini sau toliau ir 
tiki, kad visus įsakymu? iš
laikei, o tai būva klaidin
gas, nes skubotas įsitikini
mas.

Naudingas įžiūrėjimas įi 
save būva tik tuo atveju, 
kai imame kiekvieną įsaky- 
mj skyrium, atsimename 
koki būva žmonėse nusikal
timai tam įsakymui, perei
name mintimis tas vietas ir 
tuos laikus, kur buvome ką 
ir su kuo veikėme nuo pas- 
ku inio šitokio savęs išty
rimo. Juo karščiau pasimel- 
džisme prieš tokį sąžinės 
patikrinimą darant, juo tik
resnis ir teisingesnis jis iš- 
eina.

Mūs širdis nemėgsta su
teršimo nė ant savo vėido, 
nė ant savo rūbų, taigi rei
kia, kad ji nemėgtų murzi
nos sąžinė?. Dešimtis Dievo 
Įsakymų yra tiesus ir tie
sus sąžinės veidrodis. Kas 
dažnai savo sąžinę pastaito 
ties tuo veidrodžiu ir suly
gina save su juo, tas gau
na patirti, kaip yra jo są
žinėje ištikrųjų ir kokia jos 
vertė. Šitas patikrinimas sa* 
vęs išlaisvina žmogy iš sa-

vis tik gali įvykti.
Aktualus buvo ir lenkų-rusų santykių klausimas. Bet 

čia jokios pažangos nepadaryta. Buvo pasiūlyta kontr- 
propozicija Maskvai rusų-lenkų sienų ginčui išspręsti. 
Tačiau Stalinas propoziciją atmetė. Kadangi premje
ra? Churchill savo paskutinėj kalboj parlamentui bu
vo pasisakęs už kompromisą, todėl jis dar mėginsiąs 
kalbėtis rfū Lenkijos premjeru St. Mikolajczyku, kad 
surasti kokį nors kelią šiai krizei užbaigti. 
JUGOSLAVIJOS REIKALAI

Jugoslavija? vidaus politinių ir dalinai militarinių 
nelygumų ir skirtumų išlyginimas praėjusią savaitę 
truputį sklandžiau ėjo. Premjeras Churchillas pasišau
kė Jugoslavijos karaliaus Petro ministrų kabinetą į 
Londoną rimtam pasikalbėjimui. Jugoslavų ginčų ob
jektu yra politiniai ir militariniai nesutikimai tarp 
dviejų generolų — Josip Broz (Tito) ir Dra ja Mikai ’o- 
viteh.

Virš sužymėtais ir kitais klausimais, be abejojimo, 
kalbėsis ir Jungtinių Valstybių pasekretorius E. R. 
Stettinius, kuri? rengiasi vykti į Londoną. Spėjama, 
kad p. Churchill ir p, Stettinius pasitarime su Jugo
slavijos atstovais pasieks šiokių tokių rezultatų. Bet 
dėl lenkų-rusų ginčo yra daug abejonių. Mat, Maskva 
tebėra užsispyrusi laikytis Baro pirmykščio nusista
tymo, reikalaujant, kad lenkai pripažintų Curzono li
niją ir kad Mikolajczyko kabinetas “ išsivalytų nuo 
anti-sovietinių gaivalų ”,

Tad, viską suėmus į krūvą, dar šį mėnesį galime su
laukti svarbių įvykių diplomatiniame fronte.

Chicagos ir apylinkės lietuvių katalikų organizaci
jos ir draugijos turėtų atkreipti rimto dėmesio į. Fe
deracijos šaukiamą konferenciją, kuri bus balandžio 2 
d., šv. Jurgio parap. salėj, žiūrėkime, kad visi mūsų 
organizuoti vienetai šioj konferencijoj būtų reprezen
tuojami.
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MILŽINIŠKI GAISRAI BERLYNE

-rįy * ~ ą

’r?

Po antro Amerikos sunkiųjų lėktuvų (Liberators ir Flying Fortress) bombardavi
mo, kuomet buvo išmesta ant Berlyno 360,000 bombų, gaisrai buvo matomi už 275 
mylių. Atvaizde padaryta Berlyno nuotrauka iš lėktuvo. (Acme-Draugas telephoto)

♦

GAVĖNIOS
MINTYS

Rado Vysk. P. Bučys, M.I.C.
ii "F"- =ąg

Lietuvių dr-ja ir Vasario H minėjimas
Washington, D. C. — A- 

merikos Lietuvių Draugija 
neteko eilės veiklių narių, 
vyrų, kurie įstojo Dėdės Ša
mo kariuomenėn, tame tar
pe poros buvusių draugijos 
pirmininkų: Šupienio ir Vai 
ciekausko. Ne ž i ū r i n t to, 
draugija toliau tęsė savo gy 
vavimą. Draugijos pirminin
kė dahartiniu metu yra Ci
ną Gavę1 y ė, vieno ssnate- 
riaus sekretorė, kilmė? iš 
Scranton, Pa. Draugijai ji 
rodo daug sielos ir pašven
čia nemaža laiko. Kitais 
draugijos nariais yra; se
serys čepuolytės iš Pittsto- 
no ir J. Gabrilavičius, vie
nas draugijos •''teigėjų. Drau 
gijos nenui’stama ašimi y- 
ra kun. J. Giedra. Draugi
jos veikla paskirstyta sek
cijomis: studijų, sporto, dai
navimo, spaudos etc.

Šios valdybos gyvavimo 
metu sukelta karo paskolos 
bonas, dėta pastangų įves
ti lietuvių kalbos (paskaitas 
į vietinį universitetą, pada
ryta iškila už miesto ir spor
to sekcijos tradicinė vaka
rienė. Įvyko eilė mėnesinių 
susirinkimų, neskaitant sek

cijų veiklos. Daugiausia veik 
lumo parodė studijų ir spor
to sekcijos.
Vasario 16-ji

Vasario 16 d. minėjimas 
buvo draugijos iškilmingai 
apvaikščiotas. Minėjimas į- 
vyko vasario 20 d. Specia
lios pamaldos, draugijos ini
ciatyva, įvyko Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje. Ja® lai
kė kun. J. Giedra. Įspūdin
gą pamokslą pasakė kun. J. 
Oartwright, tos parapijos 
klebonas. Jis, be to, Katali
kų, Univereiteto profesorius, 
visuomenininkas, Crit i c ’ s 
Forum ir Catholic Hour įf- 
steigėjas, žymus kalbėtojas. 
Jo palankumas Lietuvai di
delis ir siekia Balučio ir 
Bagdono laikus. Savo pa
moksle Lietuvos Nepriklau
somybės proga jis pabrėžė 
lietuvių tautos laisvės, ne
priklausomybės siekimus ir 
jos kančias. Jis užakcenta
vo, kad Lietuva remia savo 
viltis tais principais dėl ku
rių šioji šalis išėjusi karan 
ir kad Amerika turinti at
sakomybę dėl Lietuvos ir 
kitų Europos mažesnių val
stybių likimo.

vymeilos klaidų. Juo geriau Bažnyčioje matėsi, be 
kas prie to pasimeldžia, juo draugijos vadovybės ir skait 
nuoširdžiau atlieka išpažin- Kingai atsilankiusių narių, 
ti, juo pastovesnį ir tobulės- Lietuvos Pasiuntinybės per- 
nį dvasios švarumą išlaiko. (Nukelta į 5 pusi.)

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

SpringMnlai 
Mai rasai

Mūsų pačiu padirbti gražūs
PARLOR SETAI — su 

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

Ant vklio * e taupysite M% 
per VASARIO Ir KOVO mėn

Studlo Com-h

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Mlf WE«T aOOSEVELT BOAD
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LIETUVIAI PRIVALO AUKOTI RAUDONAJAM 
KRYŽIUI, KAIPO TAUTINI GRUPE

(J. P. VARKALOS RADIO KALBA, PASAKYTA K& 
f STOTIES WOES, KOVO ft D.)

Organizacija Raudono rias jūs ir aš aukojome pra- 
Kryžiaus Chicagoje patyrė, Aitais metais, 
kad ateivių tautinės grupės Marinas, kuris buvo iš- 
gražų darbą dirba pardavi- laipintas Guadalcanal ir ki- 
tne karo bonų, todėl ir pa- tose Pacific salose, pasakys, 
kvietė jas, grupes, į talką kad pirmą šiltos sriubos puo 
rinkti aukas Raudonajam delį jam davė Amerikos Rau 

* Kryžiui. donasis Kryžius.
Lietuviai užima, 8-tą vie- Sužeistą kareivį, galintį 

tą ateivių tarpe Chicago ligoninėj svetimam krašte 
mieste. Sulyg 1940 surašo, nuramins atstovas Raudo- 
26,254 asmenys, atvykę iš nojo Kryžiaus, suteikdamas 
Lietuvos, yra apsigyvenę amerikonišką cigaretą ir pa- 
Chicago mieste. Visų, atei- rašys laišką juma, jeigu Ra
viu Chicagoje yra 672,705. reivis pats dėl žaizdų ar

Chicagai ir apylinkei pa- skausmo negalės to padary- 
k skirta surinkti $12,000,000 ti. , > ff

Raudonajam Kryžiui iki 1 Amerikos Raud. Kryžius 
d. gegužės mėnesio, šių me- primosią bandažus ir šu
tų. teikia vaistų gydymui su

žeistų kareivių; suteikia ir 
visokius kitus medikalius

KARALIENE JUODOSIOS VASARIO Ift-tos DIENOS | nta laisvės ir nepriklauso- 
M1N ĖJIMAS VAŠINGTONE mybės sąvokas taip, kaip Vatikano laikraštis

(Atkelta iš 4 pusi.)
sonalo, kun. K. Širvaitis iš 
Katalikų Universiteto ir p>

joa čia Amerikoje supran- VATIKANAS. Sausio

karo metu. Ten yra fotogra- 
fiški dokumentai sugriautų 
bažnyčių Anglijoje, įskai-

tamos o ne kunvifli&žuota, mėnesį leidinys “Ecclesia”, tant Londoną ir Coventry;
kai kurių pašaliečių, iškrei
piama prasme. Kun. dr. K.

p* lirtivių domininkonų ii Slr¥altls nurodė savo kalbo-
čionykMia Domip i n k on ų1 je jo 8tudi.
centro. Be to, kaip sekma., įuojamos sooUlogijos duo
menį, bažnyčia buvo pilnu- menlmi8, kad geraa Iie ,Jvia

Vatikano informacijas laik
raštis, buvo paskirtas ap
žvalgai bažnyčių, kurios bu
vo sugriautos pasaulyje šio 1944 m.

Lenkijoje, Maltoje ir k tur.
Apie tai praneša “The Re- 

gister”, vasario 27 dienos,

tėlė pašaliečių.

Pobūvis viešbutyje

PQj»fotografavua 
bažnyčios, draugijos nariai

prie

yra ir geras amerikieti*?, kad 
tos sąvokos viena antrai ne-į 
prieštaraujančios ir kad 
moralinė pareiga diktuojan
ti, kad lietuvis negalįs būti

ir į pamaldas atsilankę lie-1 abejingas dėl skriaudų tėvų
tuviai svečiai buvo draugi
jos vadovybės pakvies i pus
ryčių į Lafayette viešbutį. 
Specialiai rezervuotam kam 
baryje pobūvis praėjo jau
kioje nuotaikoje. Į susirin
kusius prabilo' draugijos pir

žernri ir negalįs neužjausti 
lietuvių tautos siekimui gy
venti laisvu, nepriklausomu 
gyvenimu. Domininkonai lie 
tuviai, Jurgelat is ir Gaile
sčius, ūgi jautriai ir gra
žiai prabilo į susirinkusius. 
Kalbėjo dar Jurkienė, Bori-1

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų ' 

Tik

UŽ $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

Visiems žinoma, kokį dar
bą Raudonasis Kryžius at
lieka. Kareivis grįžęs iš ka
ro fronto jums pasakys, kad 
puodelį kavos, kurį gavo iš- 
gerti grįfžęs iš ąpkasų, jam 
suteikė Amerikos Raudona 
sis Kryžius iš tų aukų, ku-

ATSISAUKIMAS

Teis. Henry J. Sandusky
Aš, Teisėjas, Henry J. San

dusky,, Čekų tautos kilmė3, 
būdamas kandidatas į Prezi
dento ofisą, Cicero mieste- 
lio, prašau jūsų Lietuvių pa
ramos balsavimo dienoj, Ba- 
l&ndžžio 4 d., 1944 m.

reikmenis.
Jeigu jūsų ar mano sū

nus, brolis ar kaimynas, pa
klius į nelaisvę, ir ten Ame
rikos Raud. Kryžius auko
tai® pinigais nupirks ir pa
siųs jam būtinų drabužių ir 
vitaminų gyvybei užlaikyti 
iki ga]ės grįžti narna, ka
rui pasibaigus.

Raud. Kryžius gelbsti į 
visokias nelaimei pakliuvu
sią žmoniją, štai, potvynis 
nušlavė namus. Atsimenat 
Kama? valstijos vėtras, ka
da sugriovė namus ir juo
dą sluoksnį žemės vėjas nu- 
nešė.Amerikos Raud. Kry
žius ir čia atėjo pagalbon.

Raudonasis Kryžius a lie
ka daug humanitarinių dar
bų žmogaus gyvenime, ypač 
kareivių gyvenime karo me
tu. Aš manau, kad nėra to
kio kietaširdžio žmogaus, 
kuria neįvertintų nuopelnus 
Raud. Kryžiaus ir jam ne
aukotų. Todėl ir mes, kaipo

Mrs. Dorothy Gertrude 
Martin, iš Lansing, Mich.,
Wayne apskritie® racioną vi- O. Gavelytė. Ji iš-
mo bordo vyriausias kler- samiai atvaizdavo dienos sas ir pagaliaus kun. J. Gie- 
kas, OPA agentų sulaikyta reikšm« ir Ltet:uvos ^.gimi- dra.
ir perduota teismui. Ji par- mo ra,dą f,aktų svles°je- Pa' Visi susirinkusieji buvo 
davus tūkstančius C-2 gazo- kviesta’ kalbėti J. Rajeckas vakarai užkviesti pas Pet-

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

lino racionąvimų štampų. 
Acme-Draugas telephoto)

Pareiga suminėtų asme
nų bus pasiekti visas lietu
viais apgyventa® kolonijas 
Chieagoje, Waukeg3«e, St. 
Charles, Chicago Heights ir 
kituose miesteliuose Cook, 
Lake ir DuPage ccunties, 
kad suorganizuoti rinkimų 
aukų dėl Raud. Kryžiaus.

tarp kita pabrėžė, kad Ne- kevičiūtę iš Pittstono. Ten<
priklausomybės paskelbimas
nebuvęs vokiečių padaras, 
kaip šiandieną kai kas drįs-

praleįsta vakaras lietuviškų
dainų ir muzikos nuotaiko
je. !

tąs tvirtinti. Jis nurodė Lie-J po Nepriklausomybės ap- Į, 
tuvių tautos teises į nepri- vaikščiojimo iškilmių drau- 
klauaomą valstybę ir pagrin gija tikisi didesnio narių 
dus, kuriais lietuviai savo padidėjimo. Tėvai ir Suinte- 
viltis remia. Jis pabrėžė, resuoti lietuviai prašomi
kad Lietuvos žmonės supra-

gal mūsų pasirodymą aukų 
Baigdamas kalbą kviečiu rinkime šiame Raud. Kry-

ir raginu visus a*uko i per 
suminėtu.® atstovus Raud. 
Kryžisus, ’ nes bis kreditas 
lietuviams.

Nors mes dar nesame tik
ri, bet pasitikime, kad pa

žibus vajuje, galbūt, priklau 
sys, kiek Lietuva gaus pa
šalpos atsistatymui iš' visų 
tautų bendro fondo, kuris 
buvo įsteigtas praeitą rude
nį

WAUKEGAN O LIETUVIŲ ŽINIOS
Ko laukiama!

vyrų draugijų susirinkimuo
se buvo daug svarstyta ir 
nutarta plati šių metų vei- 

lietavių tautinė grupė, turi- kimui programa. Visuose na
me prisidėti prie šio labda- 
ringo darbo.

Aukodami per lietuvių

Būdamas Ciceroje Polici
jos Magi s tar i s (Magistrate), 
per 6 termus, po 4 metus į 
termą; tai yra nuo 1925 m., 
iki 1944 m., mano rekordas 
yra mano rekomendacija, ku
rią aš laikau už didelę gar
bę. . .

Girdėdamšs ir matydamas 
kaip jūs Lietuviai darbuoja- 
ties, ypatingai kaslink atein- 1 
ančių Cicero miestelio valdy-

pranešti saviesiems gyve
nantiems Vašingtone kon
taktuoti Amerikos Lietuvių 
Draugijos šiame mieste val
dybą tikslu tapti tos orga
nizacijos nariais. Kreiptis 
galima telefonu, geriausia 
po darbo metu, į draugijos 
pirmininkę Gavelytę Michi
gan 3172 arba Eleną Cepuo- 
lytę (No. 8554, Extention 
101) arba į kun. Giedru 
(Hobart 1434). Koresp.

rengti. Taigi, kad tinkamai 
(prirengti viską, rūpestingai 

Me.iniuose visų didžiųjų suponuoti, sutvarkyti, nu
statyti programą, kas kur ir 
kaip bus, ar nei laikas apie 
tai pradėti galvoti. Gerai 
žinome iš praeities, kad ka- į 
da viskas ant kart suside-

skyrių mes parodysime, kad kad Amerika, greit laimėtų 
suprantame ir įvertiname! šį karą. Išrinkta ir įvairios

riuose reiškėsi didelis entu
ziazmas veikti, kaip draugi- J da, jei sunku kas padary- 
jos, taip tautos naudai ir ti.

Prisiminus “Lietuvių Die
nas”, iš praeities, su didžiau

Amerikos Raud. Kryžiaus; komisijos, kad toji progra-. Biaig para<jaiSt koncertais, 
veiklą. Susirinkimas ata1 o- ma nebūtų ant lentynos pa- įymįajs lietuvių ir svetim
vų visųi lietuviškų vienetų dėta, bet gyveniman vykdi- 
ir kareivių motinų paskyrė narna. Čia turiu galvoje vie- 
tris vietas, kur bus priima- na tos programos numerų 
mos aukos dėl Raud. Kry- — Lietuvos Nepriklausomy- darosi, kad tokias pro- 
žiaus. bes paminėjimą su gražia gag turime praleisti kaip

Bridgeport?, aukas rinka programa, žymiais kalbėto- pernai, šįmet “Lietu-
Sophia Barčus per jos vie- jais ir t.t., kad pasirodyti, Dieną” turime sureng-
netą, kuris randasi Chicago j°& ir Waukegano lietuviai y t,n,iri.ą kad ji viršytų vi-

taučių kalbėtojais, valsty
bių pareigūnais, margo žai
dimo programomis, net gai-'

bos rinkimų, aš be abejonės Lietuvių Auditorijoje, 3131 nesnaudžia, jog ir čionai gag praeitas. Kiek galime, 
3. Halsted St. veikiama šiuo Lietuvai kri- kuris dar namie esame, tu-

Brighton Park, a r»k a s tišku metu, kada jos gyvy- rime stengtis su'raukti mi- 
Bieži? vardu kareivių b© yra kaip ant plauko. nją žmonių, stengtis parduo 

motinų ir Kareiva vardu ’e- Vasario 16 atėjo, praėjo, ti U. S. karo bonų. garsin- 
gionierių vien’to, D^riue- apįe suruošimą nepri-, ti Lietuvą, kuri siekia lais- 
Girėnas Po~>t No. 271 Me- j klausom ybės paminė1 j i pn ą vo ir nepriklausomo gyve- 
morial Building, 4416 Scn h njeko negirdėti. * nimo, tos dienos uždarbio
’Aestern Avė.

Marąuette Park vardu ka

sakau, kad jūs Lietuviai šį 
kartą turėsite pirmą kartą 
aukštoje Cicero miestelio 
valdžioje, Antaną B. Petkų, 
už Assessor.

Kaipo Teisė ė jas ir kaipo 
Čekų tautos atstovas, kaipo 
kandidatas už Prezidentą, aš 
duodu savo ranką ir žodį, 
kad remdami mane, remiate 
savo Tautą, per Antaną B. 
Petkų.

Kaipo Pirmininkas DamO- 
kratų kandidatų sąrašo, aš 
užtikrinu už juos visus, kad 
mūsų nusistatymas yra duo
ti Cicero žmonėms teisingą, 
protingą ir formališką ad
ministraciją, taip kad mano

Vyrai, ar tai gražu? Jei dalį skirti Amerikos Rau- 
dar nėra vėlu, suruoškime donajam Kryžiui, dalį Lie- 

reivių motinų vieneto aukos paminėjimą. Dažnai pas tavos reika’ams, na, ir ne
bus renkamos Raud. Kry- mU8 Vasario 16 praminėji- užmiršti mūsų kareivių, ku-
ži li Povilo šaltimiero raš- mas ęsti sujungtai ea šv. 
tinės, kari randasi 6912 So.
Western Avė.

Tame pačtome susirinki
me atstovų vienetų ir ka
reivių mstinų buvo pakvies
ti! Nora Gugis užimti pir

Kazimiero švente. Kodė1 ne-
rie sugrįš iš karo, su per-1 
gale, ru laisve visoms tau-'

^imui
šio veikimo lietuvių ,‘arpe.'O kaip su “Lietuvių 
Centralinė raštinė bendrais Diena“ T 
reikalais aukų rinkime pa-’ Tas pats. Pernai, belau- 
skirta raštinė J. P. Varka- kiant progos pradėti ruoŠ- 

Henry J. Sandusky. 4148 Archer Avė.; tele- tis atėjo ir žiema, ftįmet nu-

galima būtų šįmet to pada- toms, jų tarpe ir Lietuvai, j 
ryti? Kad tuos didvyrius tinka-

m .... . , , n«i (pasitikus, reikalingas'
hu» fondas. Taigi, laikas .J

Pahikykim vaukegan.e&ų
graių ve,hm, ir toliau. „ u £

nyboje, galėtų didžiuotis ir 
džiaugtis sugrįžę namo.

Su pagarba,
Gerų; katalikų protuose, 

valioje, sąmonėje, laikyseno
je ir darbuose reiškiasi iš-

j Skelb.) fonas Virginia 2114. tarta, žūt-būt, turime su-j tikimybė savo principams.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PI j EITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PIJA8TIC MA- 
TBKIOIAS NATURAI.es OUM 
SPALVOS DANTŲ PLUTOMS.

NAUJOSKUAIBS Velvatone DANTQ
PIJCITOS

$12.50
IKI $39.50 UI KIEKVIENĄ

NaaOiiluoda. Bo oltonle. Nu tur alto epai. 
vo». Noblunka. V I-o J Aaly tinome* dantų 
plcitoa. Pei matiimoa cryatal elear pleltoa.

Plnnkanoa minkome, aanltarda, Patea- 
klnlmaa aarnntnotka. Matertelaa labai pa- 
naftua | gamtini. Vteaea dienon talaymų 
patarnavlmna. Ap-kat^tavlmae veitnl.

Darome p'rltaa (spaust** Ir 
gan La* tik ii laLsnluotg dentist ų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1734 S. Aslilnml 2ml H. Mon. S23I

Atdara nuo I) Iki 8. *e~tad. na* 8 Iki 4. 
KAI.RAUK I.IBTLVI8KAI

1945 W. 281 Ii St 2ml Fl. Law 2908 
30 N. Dearborn Hm. 800, Sla #04B
Vidurmlcačle vai. •—t. Antradiotil Ir 

ketvirtadieni nuo • Iki T.

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau-’ 
sios tiesos yra suimtos į Tikiu į Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būčys, M. L C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina .................................................. $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas. Šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra n-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusL Gerais 
aptaisais. Kaina .................................................. .. $3.00

3. Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
Įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ...................... .........................................................  $1.5<

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. Šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ........................ $1.00

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. Ši knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ....... ......................................................................... $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Būčio, M. I. C, Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ....................................... ................ ....................... $1.00

7. Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži Apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaitytu 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ........................................................................ 50c

8. Praeities Pabyros, parašė Kun. Ant. Petrauskas, M.I.C.
Įdomūs aprašymai iš atsiminimų (1905-1914) apie su
mišimo laikus Lietuvoje, ir apie Varšuvos Lietuvius 
tuo laiku. Kaina >................................................................. 75

9. Švenč. Jėzaus Širdies lntronizacija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie Švč. Jėzaus Širdieą. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. ( Kaina ................................... 35c

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS'B//

2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. 1

DABAR

S

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Varnų Materijolą Už Dar Žemomis Kalnomlsl 

Atvykite į mflsų jardą Ir apžiflrėkite sta
bą Ir aukštą rfišį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ n NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų lr fletų. 
PASITARKIT SU MOSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ ’
STATYBAI — REMONTAVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI 

e
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
/ NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

•| fflrniNC'

TAUPYKITE mflsų 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 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Moteris, See’y. 3236 SO. HALSTED ST.

NATURAI.es


e Šeštadienis. kovo lt. 1944

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Ateitininkai svetim
taučiu tarpe
Įspūdžiai iš susirinkimo

Ateitininkų draugovė tu
rėjo reguliarį susirinkimą 
kovo 7 d. Susirinkimai vi
suomet esti įdomūs ir jau
kūs. Lietuvos auklėtinių ir 
lietuviškumą mėgstančių a- 
merik iečių lietuvių. Visi su- 
Bėda ratu, lyg Lietuvoje ant 
pievelės, pasimeldžia ųž Lie
tuvą ir stato klausimą, ko iš 
mūsų šiandien norėtų Lie
tuvos žmonės?

Čia atsilankęs LKFSB ve
dėjas papasakoja vėliausiai 
gautas žinias iš Lietuvos, 
primenu kokią svarbią su
kak, j, įvykį arba tautai nu
sipelniusį asmenį atpasako- 
jant kai ką iš jo gyvenimo. 
Šiuo kartu buvo prisiminta 
arkivyskupo Skvirecko si
dabrinis jubiliejus, miręs po
etas Baltrušaitis ir V. Put- 
vis-Putvinskas Špilių Są
jungos įsteigėjas, kuris bu
vo religingas žmogus knyg-

DTENRAtTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

I6BEGŲ Į LAISVĘ JAUČIAI

Vaizbos Buto parengime. Gi 
pati draugovė rengiasi prie 
didelio vakaro balandžio 30 
d. Bus paminė.a trijų metų 
sukaktis draugovės įsikūri
mo. Bus atvaidintas gražus 
veikalas, apie kurį būt pa
rašyta vėliau.

Ateitininkai nepamiršta 
nei dvasinių reikalų. Kovo 
11-12 dd. įvyks trumpos re
kolekcijos šv. Jurgio bažny
čioje. Visi nariai prašomi 
atvykti į bažnyčią šeštadie
nį, 7 vai. vakare, kur tus 
jiems skirta konferencija ir 
palaiminimas Švč. Sakramen
tu Sekmadienį 10 vul. rytoj Milwaukee, Wis., dviem trokams susikūlus, vieno atsidarę vartai ir pro juos
bendra šv. Komunija ir ben-!^a“'v®n išbėgę vežami du jaučiai. Policija, vaikai ir piemenys (cowboys) suskatę juos 
dri pusryčiai. Laisvutė gaudyti. Pašaliečiai, bijodami, kad jaučiai nesutremptų, slepiasi kur kas gali. (Acme-

Draugas teiephoto)

Kareivių parengimas Požėlos-Bancevi-

nešis ir visą savo laiką a.i- silankyti. Būsite pilnai pa
davęs sąjungai. j tenkinti.

Kaip kitados, taip ir ši

Cicero. — šį sekmadienį v, , _
popiet, Liuosybės svetainėj CIBUS riStynSS 
draugys.ė Lietuvos Karei- ' Daugel i a dar atsimena 
vių turės .parengimą — kau tuos laikus, kada atsirado 
liukais ir kartomis lošimą. I Požčla Chicagc je. Tada 
Taipgi bus judami-kalbami ‘ ‘drapiežnas dzūkas ” Ban- 
paveikslai. Draugijos nariai; cevičius tarp lietuvių risti- 
ir visi lietuviai prašomi at- kų, buvo “nukarunavotas 

čempionas.” Kas tik bandy-

nyta ginčą tari? Požėlos ir 
Bancevičiau? visiems lai
kams baigti. Ir tas ginčas 
turės pasibaigti kovo 14 d.
Dariaus - Girėno sve. ainėje,
4416 S Western Ave.

Žagariečių Klubo Sūnams 
Dalykas toks, kad kovo (ir Dukterims kareiviams ku- 

14 d. toje svetainėje į pyks rie kariauja karo laukuose

ŽAGARIEČIŲ

BUNCO PARTY

davo pasipū? i, “dzūkas’
Dabartiniai draugovės 
darbai

Ištikrųjų, ateitininkai da-

tuoj jį- suvaldydavo. Su Po- 
kartą Frank Za jauskas, žėla jam ne tiek gerai tepa- 
1440 S. 51st Ave., parodė sisekė. Vienok amerikoniš-

kai besiritant ir Požėla ne
galėjo jo įveikti. Ginčas li-

širdį tikro rėmėjo. J. Kaz- 
ro tą, ką Lietuvos žmonės lauakas, 1501 S. 49th Ave.,
iš jų norėtų prie dabartinių | nesenas draugijos narys, bet ko neužbaigtas, kadangi
aplinkybių, vieni pa Ameri- pasirodo irgi s'ambus rėmė- “dzūkas” sako, jog Požėla
kos žvaigždėtąja kovoja už jas. Aukoja užkandžio, o
tautų, taigi ir už Lietnvo3 
laisvę, kiti čia likę gražiai 
garsina Lietuvos vardą sve
timtaučių tarpe. Šiuo metu 
yra gavę daug užkvietimų 
šokti tautinius šokius paren
gimuose. Nesuspėdami visų' tų jo pamiršti balsavimo 
patenkinti, apsiėmė daly- dienoj, 4 balandžio. Iš vis- 
vauti tik sekančiose vieto- ko atrodo, jog parengimas

šiuose laikuose tas daug 
reiškia. A. B. Petkus, senas 
draugija? narys, kandidatas 
į miesto asesorius, prie šio 
pareisimo gausiai priside
da. Draugijos nariai neturė-

se — tautų festivalyje ba
landžio 25 d., Goodman te
atre, U. S. O. klube Wauke-

nusiseks, tik nevėluokite a- 
teiti. Pradžia 3 vai. popiet, 

•o užbaiga — nėra. nustaty-

nuo jo net iš Chicagos “pa
bėgo.”

Pravartu pažymėti, jog 
sakytas ristynės rengia Da
riaus-Girėno Postas.

Dabar, po geroko skai
čiaus metų, pagaliau suma-

i(imatymo šį sekmadienį 
Liu esybės svetainėj. Raudo
nos Rožės klūbas ateis “in
corpore” ir visi kiti neat- Koch; John Mason su Jack 
siliks. Tad būk ir pats su Washburn, ir Al Sabath su

gan, UI., televizijos stoty ir ta. Kol patiks. Tad iki pa- aavo “dūšia”

u

Gamina slaptą ginklą 
Amerikos laivynui

WASHINGTO1X, kovo 9. 
—Laivyno sekretorius pa
dėjėjas James V. Forrestial 
pranešė, kad laivynas šiuo 
laiku ruošia “naują ir slap
tą atakos ginklą. ” Kitų 
smulkmenų jis nepranešė.

AI»V ANt’ED PHOTUGKAI'Hl 

I.OWFST 1'OSSllil K PKlCtg

Požėlos ir Bancevičiau? ris- 
tynės. Ir ristynės bus iki 
pergalės,—kol vienas ar ki
tas bus visai įveiktas.

Kairėje “Angelas,” su ku
riuo Bancevičiau? ristynės 
išėjo- lygiomis.

Tą vakarą risis dar trys 
kitos poros, būtent: “trijų 
tonų Tony” Milano su Don

už brangią mūsų šalies lais
vę ir demokratiją. Taipgi ir 
viso pasaulio žmonių laimin
gesnį gyvenimą.

Įvyks ŠĮ Sekmadienį, Kovo 
12 d., Hollywood Inn svetai
nėje, 2417 W. 43čia gatvė. 
Bus door prize ir daug kitų 
dovanų išlaimėjimui.

Pradžia 4-tą vai. po pietų.
Įžanga 33 c. su taksais.
Malonėkite atsilankyti ir 

paremti Jaunuolius kur vi
sas pelnas eis nupirkimui 
kareiviams dovanėlių.

Visus kviečia
Komitetas.

(Skelb.)

D. i Gordon McKinley.

JAU LAIKAS PERMAINAI u

Balsuokit(x)Tiesiog ‘Republican’
UŽ

PREZIDENTĄ
Ul

KLERKĄ

Ul

COLLECTOR
Ul

SUPERVISOR
UŽ

ASSESSOR
Ul

TRUSTEE

JOSEPH S. 
KRAL

JOHN C.
1 STOFFEL

JERRY
DOLEZAL

LEO
KASPERSKI

FRANK J.
CHRISTENSON

JERRY F. 
JUSTIN

Kq Demokratai Yra Padarę Ciceroje? Štai Ką Republikonai Padarys!
NUO 1932 M.

Jie yra skolingi $1,800,000.00 Korporacljon Bonais (11 Laidų). 
Jie yra skolingi $800,000.00 Vandenio Departamento Bonais. 
Jie $300,000.00 skolos Įvairiose Bllose.
Jie yra skolingi $100,000.00 ui Šviesą tr Elektros Jėgą.
Jie yra nemokėję $200,000.00 algų miesto darbininkams.
Jie yra skolingi $51,000.00 ui Įrankius Policijos Automobilių

Vartojimą, Anglis Ir Gazoliną.
Jie viri 100 nereikalingų darbininkų miesto ofisuos.
Jie priverti Policiją tr Ugniagesius bilinėti* ui algas.
Jie praleido $250,000.00 miesto pinigų nereikalingiems bilinė-

jimams. *
Demokratų kontroliuojamą Mokyklų Tarybą sugėdino Cicero

Grand Jury Teisme.
Jie sugriovė mflsų kreditą ir suteršė Cicero garbę.

ŠIE FAKTAI YRA PAIMTI IA VIEŠŲ REKORDŲ.

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

2. Suieškos darbų Cicero miesto dukterims Ir sunams kai 
sugrįš Iš karo.

S. Padaugins gatvėkarių skaičių ant Douglas Parko Elevei- 
terių. Sumažins gatvėkas'.ų mokesti j miestą Ud 10 centų.

4. Įneš sntauplmų Miestui sumažinus nereikalingų darbų 
skaičių.

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

6. Nesimatšys mokyklų rinkimuose Ir reikaluose.
7. Viešai skelbs miesto finansin) stovį knygų peržiūrėjimo laike.
8. Sulaikys miesto išlaidas iki pajamų didumą ir vengs deficito.
9. Miesto bom, išleidimai sudarė didelę viešą skolą. Mea 

smerkiam tokią praktiką.
10. Panalidns išlaidumą vandenio departamente Ir taip suma

žins vandenio kainą.
11. Panalidns “BOSAVIMĄ” CICEROJE.
12. 1944 bus PERGALES MKTAI.

JŪSŲ BALSAS YRA SVARBUS
Pagerinkit Miestelio Padėtį Remdami Republikonų Kandidatus CICERO RINKIMUOSE 

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

žmogaus borų ir sąžinės 
pasaulyje verda nuolatinė 
kova. Cis

EXTRAI EXTRA!
Permainyt** 

verda* Ir

Lletuvllkaa
žyduką*

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIU 
DRAUGĄ

N. KANTER, sa\Į.

MONARCH LIUUOR 
3529 So. Halsted St.

Pitone YARDS 0054

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų MorgiČių
už pigesni nuošimtį — be komišino 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.............. A.. Tel. CANai 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

• Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS KYTIN™_
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. - 1390 Kilocycles
KAS RYTĮi-Nuo 8:45 iki 9:15/

-I'

išskiriant
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKŪNŲ” SEIMĄ ir dų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.'

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237

★
Didelė Rakandų 

Krautuvė
JEWELRY IR MUZIKOS 

KRAUTUVE
po vienu stogu, baltame name 

per 31-us metus.

Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri
ką, nors jūs gyventumėte ir po
rą šimtų mylių nuo Chicagos. 
donai rasit tokių rakandų, ko
kių niekur kitur nerasite.

81 minkšta kėdė yra linguojanti 
Ir padaryta stipriai Ir sulyg vė
liausio stiliaus. Dabar parsi-
duoda ol.............*19.95
Lengvais išmokėjimais po $1.25 
į mėnesj ir dar dovana dykai.

Budriko Leidžiamos Radio 
Valandos:

W. H. F. C. 1450 K. Ketvergo 
vakare 7:00 P. M.

W. C. F. L. 1000 K. Nedėlios 
vakare 9:30 P. M.

★
Su pilna orkestrą Iš 25

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite oŽMitlkrintl noo ugnies namas, baldas, automobilius, 
ar šiaip k, apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mflsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underurriters"

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 & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENK INDEMNITY COMPANY.

RASyOtPASAULIO PREMIERAS

BROLIAI VESOTAI 
Perstato Dramą —

LIETUVA TĖVYNĖrr rr

— Bus ir —
DAINOS — ŠOKIŲ - MUZIKA — KOMEDIJOS

SOKOL SALEJE, 2345 South Kedzie Ave. 
Chicago, Illinois

Velykų Sekmadienį, Bai. 9 d., 1944 m.
Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga 90c., Taksų 10c., Viso $1.00

----------- :



i^n ^’K^'T"'" ’ 'w"? “ **Y

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOISŠeštadienio, kovo 11, 1944

Misijos

imus
X Ateitininkų draugovė 

jau išrinko penkis atstovus 
| šaukiamų Federacijos Chi
cago apskrities konferenci
jų balandžio 2 d., Sv. Jur
gio parapijos salėj. Atsto
vais išrinkti: Petrokaa, Tre- 
jonia, Skirienė, Vančytė ir 
Samaitė. Aukų paskirta |5.

X Sv. Vardo draugija,

Marųuette Park. — Gimi
mo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčioje misijos prasidės 
sekmadienio, kovo 12 d. va
kare, 7:30 vai. Misijas ves 
tėvas Justinas Vaškys, pran
ciškonas.*

Per šias misijas visus ka
talikus raginu pasinaudoti 
ypatingais atlaidais.

Kun. J. Paškauskas, kleb.

kovo 12 d., parapijos mo- susitvarkymui. Sykiu pri- 
kyklos kambary, 2 vai. po- mename, kad rytoj vakare 
piet. Yra daug svarbių da- parapijos'salėj bus draugys- 
lykų apie “bunco”, kuri į- tės kauliukais žaidimo pra- 
vyks kovo 26 d. Gramonto moga. Bus gerų dovanų žai- 
svetainėj, 4535 So. Rbck- (dėjams. Pradžia 7 vai. Visi 
well St. Kviečiam virus į kviečiami dalyvauti. E. A. 
mūs “bunco“ ir korta vimų

=-■ i ,i

ir iš kitų kolonijų. Atsilan
kiusius pavaišinsim.

Town of Lake. — Labda
rių Sų-gos 1 kuopos mėne-

rių atsivesti. Turime tinka
mai prisirengti prie cęntro
vakaro, kuris įvyks kovo 19 M Į^ULIODIMO
d., St. Agnės svetainėj.

Valdyba
O ,VALANDOJE

tiniai, taip ir kitų kolonijų 
gildos nariai, prašomi at
vykti ir susipažinti su neti
kėtais svečiais.

X Bruno Gediminas, priešMarąuette Park, sekmadie- .„ , , , . .
nį, kovo 12 čL pirmų kartų ^kdama. į kanuomenę
klausys šv Mišių naujo kle- buvęs žinom" jtununo vei’ Klausys sv susiu naujo ic yienati-
bono kun. J. Paškausko, ku- , • •••»•nis lietuvis kavalerijoj, Bai-ris dalyvaus ir bendruose 
pusryčiuose. Visi nariai pra 
šomi dalyvauti.

X Novena į šv. Juozapą 
Ciceroje šv. Antano bažny
čioje prasidės ateinantį šeš
tadienį, kovo 12. Šiokiomis ši kariuomenėn dalis — ka- 
dienomis novena bus po pas
kutinių šv. Mišių, o sekma
dieniais po Graudžių Verks
mų.

gęs pagrindinį apmokymų 
Ft. Riley, Kas., pakeliui į 
Ft Ord. Calif., sustojo Chi- 
cagoj aplankyti savo žmoną 
gyv. 6833 S. Campbell Avė. 
Jis sako, kad karo pradžioj

- ' aldyba s£nįa atsirinkimas Jjvyka ko-
ivo 12 d., 12:30 popiet, para- 

Brighton Park, — Labds- pįj^ susirinkimų kam
rių Sų-gos 8 .kuopos mėne- Visi n,ariai malonė-
ainis susirinkimas įvyks ko- i kite atsilankyti ir naujų na-
vo 12 d., parapijos mokyk-,_________________________
los kambary, 12:30 vai. po- . ■ ,r\ r
piet. Kviečiame visus narius Anksti gauna Draugą 
atsilankyti, nes svarstymui Joseph Degner, šv. Kry- 
yra daug svarbių reikalų, , žiaus parapijos komiteto na 
Kuopos “bingo” įvyks ko- rys, mielai sutiko pataroau- 
vo 19 d., Gramonto svebai- ti kiekvienam “Draugo“ 
nė j, 4535 So. Rockwell St.
Turime prisirengti prie tos

skaitytojui savo kolonijoje, 
t. y. nunešdamas jį į na- 

pramogos, kad daugiau pa- mus. Pažymėtina, kad sek-
darytumėm pelno prieglau 
dos baigimui.

North Side. — Šv. Kazi-

raadieniais prie bažnyčioj jo 
Valdyba sūnus Leonard ir duktė Ire

na taipgi pardavinės “Drau-

X Bruno Papšys, vestsai- 
dietis, LRKSA 100 kp. pir
mininkas, priimtas į kiariuo 
menę — Navy ir duota po
ra savaičių laiko reikalams 
sutvarkyti. Jis yra vedęs ir 
augina du vaikus, kurių jau 
niausiąs vos tik pradeda 
vaikščioti.

X Mus. J. Brazaitis ir V. 
Petrauskaitė buvo kūmais 
Linkonių dukrelės, kuriai 
duota vkfdži Teresė ‘tina. 
Linkoniai gyvena La Grange, 
Dl., bet nenutraukia ryšių 
»u West Side. Abu yra pa
rapijos choro nariai.

X Adelė Kačinskienė au 
dukterim Burinskiene šio
mis dienomis išvyko į Okla- 
homa aplankyti savo sūnų 
kariuomenėje. Burinakai y- 
ra Cicero biznieriai, savi
ninkai grosernės 1301 S. 48 
Ct ir grožio aaliono 4559 
S. Mozart St.

X Rytoji kovo 12 dienų, 
Vargdienių Seserų Gildos 
narių Brighton Parke ren
giamų “bingo party“, Ign. 
ir Marijonos Petkų namuo
se, 4343 S. RockweU St., 3 
vai. popiet, atlankys netikė
tų svečių. Pelnas Nekalto 
Prasidėjimo 8v. P. Marijos 
seserų vienuolijai. Kaip vie-

viaileričja* buvo mažai verti
nama. Dabar pasirodė prie
šingai Italiją) kalnuotose 
vietose, kur tik mulas gali 
praeiti, kavalerija atlieka 
svarbius veiksmus.

Budriko radio 

programa
J. Budriko radio progra

ma bus nedėlios vakare, ko
vo 12 d., 9:30 valandą, Chi
cago laiku, iš stoties WCFL, 
1000 kyl. Programoj daly
vaus dain. Ona Juozaitienė 
ir didžiulis Budriko radįo 
orkestras. Visi prašomi pa
siklausyti.

Šias programas leidžia J. 
Budriko rakandų krautuvė 
adresu 3241 S. HaJated St.

Pranešėja

Pranešimai
Brighton Park. — Drau

gystė Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys 
susirinkimą sekmadienį, ko
vo 11 <L parapijos mokyk
los kambaryje, 2 valandą 
popiet. Visi nariai kviečia
mi laiku susirinkti, nes yra 
svarbių) reikalų svarstymui. 
Taipgi prašome atsilankyti 
ir naujų nariui. Valdyba

Brighton Park. — švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų dr-jos 2 skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks

A. +
ANTANAS LAKOMSKLS
Gyveno <569 So. Hermitage

Avė. Mirė KoVo 9 d. 1944 m., 
5:55 ryte. sulaukę, purė, alnž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Te- 
nėnų parapijos, Jumantų kai

mo. Amerikoj išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą moterj Viktoriją; 8 
sūnus: Bronislovą. AJfonsą Ir 
Jeroatmą; > dukteria: Fran
ces Morrts, Viktoriją tanle ir 
Agnės Oglesby; marčias, žen
tus. tris anukus Ir vieną anū
kę; seserj Ona Simonienę, joe 
šeimą; pusseserę Marijoną Yni. 
klenę ir pusbroli Josią Lakotnn- 
kj; ir kitus gimines, draugus 
ir pažjstamus.

Lietuvoje paliko bro|| ir 
tris seseris.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
delklo koplyčioje, 4605 Ho. 
Hermitage Ava. Laidotuvės 
Jvyks Plrmadton), Kovo 13 d. 
Iš koplyčios 8:80 vai. ryto bua 
atlydėtas J ftv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu- 
lydėtas J Av. Kazimiero kapi
nes.

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

NnUMę:— Moteris, Kfinfis, 
Dukterys, Zeniai, Marčios Ir

Skolinam Pinigus

Morgičiams
UOTAS IR MANDAGUS

PATARNAVIVAS 
Ejunrerras prie mūšų

TAUPYKITE
dėl

1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

SskMtnrhv h Udhdnhss 
DABAKRNt

BOTA 4%
Laid. direktorius J. F. Eu- 

dslkls. Teist YARdą 1741. 1751W. 47th Street

l'tnvn of Lake, — švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų Dr-jos 3 skyr. mėne
sinis susirinkimas įvyks ko
vo 12 d., 1 vai popiet, para
pijos salės susirinkimų kam 
baryje. Visos narės malonė
kite atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti. Valdyba

gų’’ ir “Laivų”. Legneriaį
miero Akademijos Rėmėjų gyvena adresu 4621 South
draugijos 3 skyriaus susirin 
kimas įvyks kovo 13 d. 8 
vai. vakare, parapijos salėj. 
Visų narių prašoma atvyk
ti į susirinkimą. Yra svar
bių reikalų svarstyti apie 
vakarą, kurį rengiam gegu
žės 7 dieną.

Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas įvyks antradie 
nį, kovo 14 d., Aušros Var
tų parap. mokyklos salėje, 
(West Side), 7:30 vai. vak. 
Svarbu, prašau kreipti dė
mesio ir skaitlingai atvyk
ti iš visų kolonijų. Valdyba. fr (j-, <įfr '

Marshfield Avė.

Kreivais kompromisais su 
lipdyta vienybė nėra patva
ri ir galinga vienybė.

Žmogaus charakteris aiš- 
V. Tūbelienė kiaušiai pasireiškia tais da- Į 

lykais, kuriais jis juokiasi.
J. W. Goethe

PIRKITE KARO BONUS!

Cicero. —- Draugystės Vi
sų Šventųjų vyrų ir moterų 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo 12 d„ 1 vai. po
piet, parapijos mokyklos 
kambaryje. Prašoma visų 
narių atsilankyti. Valdyba

Cicero. — šv. Vardo drau 
gija kviečiama dalyvauti “in 
corpore’’ ėjime prie šv. Ko
munijos Mišiose 7:30 vai. 
Visi nariai prašomi susirink 
ti į klūbruimį 7 vai. ryto

MODERNIŠKA TRIJŲ 
APARTMENTŲ MŪRO 

$12,800 Nuperka
5-5-6 kambarių 3 fletų narna 
ant Garfleid arti VVeatem. Ilrn- 
dos atneša 1165.00. fttymo. sto- 
kerlo šiluma. Aštunkarnptpin 
prlešakis. arkuotos durys, ltef- 
rig.ractja, tahle top pečiai, mo
demiškas plumbing.

ROSAIN
5933 S. Halsted St. NOK. 367«

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

' -------A-------
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomą* Plunks
nas ir jvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime dideli 
ir gerą pasi

rinkimą Muzikaliikų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
JF.WF1.KI — WATCHMAKRR 

— M1JSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phooe: LAFAYETTE 8617

P ADR KONE

.t.L Al A.
STĖPONAS PETRAITIS
kuria mirė kovo 5 d., 1944 m., 
o dabar Urna Sv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilta ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, kup
rio sutelkė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo jj j tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes. atmindami ir apgailėda
mi tą jo liūdną prasišalinimą iš 
m ūsų tarpo, dėkojam mfisų dva
siškiems tėveliams: kun. Sta
nislovui Gaučiui už Įspūdingas 
pamaldas už jo sielą ir kun. J.' 
Prunskiui už suteikimą pasku
tinių Sakramentų ligoje Ir už 
atkalbėjimą Rožančiaus laike 
šermenų. ' <

Dėkojme šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame laidotuvių dlrek- 
tortųt Antanui M. Phillips už 
tvarkingą laidotuvių surengi
mą.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus nu- 
ilfidimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms. O 
tau, mylimas broli, lai Visa- 
i < i Ji <> vas suteikia amžiną 
ramybe ir atilsi.

Nuliūdo Meka: Brolis ir Bro
lienė —' Jurgis Ir Uršulė Pe
traičiai, 3231 S. Green St.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROO8T MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiniiiimimiiimiii

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

BĮ Firma Vlrf BO Metų

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTU KOMISĄ.

.į . . .
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS lfUS JUST 
PASIRINKIMUI
Geriaasio Materioio ir Darbo

Mfisų MENO ŠEDEVRAI pri 
davė daugeliui mūsų Lietuviam! 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė

VENETIAN 

Mūsų pastatyt** MONUMENT CO.
TĖVAMS MARUONAMS

DIDYSIS Oflao* Ir Dirbtnvi: 627 N. WESTERN AVĖ 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 610S

iiHiiimimiimmittuiiiimitititiiHiHiimiiii
PER8ONAUZKD MBMOK1AL8 AT NO ADDITIONAL COSTI 

PARTKJULAIi PEOFLE PKKFKH iteCHANKlg PRODUOTIONS 
DI8TRIBUTOHS OF THB FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Moet Beovtlfal—■Aloet Knrtiirteg fllrangret—Beat la Th. World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREiPKrres prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Uvidinė PARODA: REZEDENCUA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; Seštad. ir Sekm, 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Gerlnosla* patarnavimo* — Moteris patarna*ja. 

[PHONE 9000 UD ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio ProsProgramai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniai* Ir Ketvirtad.
8 vai. vak.

NARIAI
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Ajnoeiociju*.

AMBULANCE 
Patarna vi mas

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčia* 

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—M

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 VVEST 29rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 576fi 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĘ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phooe YARDS 4908

J. UULEVICIUS
4348 Sa CAUFORNIA AVĖ. Phe LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

. , , Teiephone YARDS 1419 ________

LI. ZOLP ;
1646 WEST 46th ST. Phone YABDS 0781
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LIETUVIŲ VIENYBE LAIMES LIETUVIAMS 
ATSTOVYBĘ CICERO MIESTO VALDŽIOJE!! BALSUOKIT-TIESIOG DEMOCRATIC

UŽ PREZIDENTĄ UŽ KLERKĄ

JOSEPH J. JANDA

UŽ COLLECTOR

[X] EDWARD W. CHODL

UŽ SUPERVISOR

[X] TED J. ZAREMBA

UŽ ASSESSOR

A. B. PETKUS 

— LIETUVIS —

UŽ TRUSTEE

■F”

(Xj S. E. WAWRZYNIAK

CICERO RINKIMAI ĮVYKS ANTRADIENYJE, BALANDŽIO [APRIL) 4 D., 1944
-......................................

žymaus siuvėjo anukc gvarĮjUS pranešimas šeimininkėms žymi pianiste Buvo įvykusi taika

«£>

Gaisras

Laike aštuonių valandų 
Emanuel Reformed bažny
čioje, 10233 S. State st., kilo 
du kartus gaisras. Antrą 
kartą reformatų bažnyčioje 
gaisras kilo ankšti praeito 
penktadienio ryte, ir gaisras 
sunaikino bažnyčios vidų, 
sukėlė $90,000 nuostolių. 
Pirmą kartą gaisras kilo 
praeito ketvirtadienio vaka
re.; .

♦ • ♦
Jt\ >

Remia

Chicagoje sėkmingai vyks
tą Raudonojo Kryžiaus va
jus sukelti pinigams. Lietu
viai uoliai remia Raudonąjį 
Kryžių.

* * *

Rasta

Buvo rastas 70 metų am
žiaus žmogaus lavonas, už
pakalyje namelio, 2150 Gren- 
shaw.

Ką turi žinoti apie racionavimo ženk
lelius ir naujus ženklus

Virginija Norakaitė

Virginija Norakaitė yra 
duktė Dr. Kapitono Vlado, 
Norako, kuris yra Dėdės Ša
mo kariuomenėje. Ji yra 7 
metų amžiaus ir lanko mo
kyklą.

Virginija Norakaitė yra 
Vlado Noreko, gyvenančio 
809 W. 19 st., anūkė. Vladas 
Norekas yra pasižymėjęs 
siuvėjas naujų rūbų siuvime, 
senu taisyme, išplovime ir 
prosinime.

WASHINGTONAS.— Kai
nų Administracijos įstaiga 
pranešė, kad laike trijų sa
vaičių nuo vasario 27, kada 
naujasis racionavimo ženklų 
planas į-įgaliojo, iki kovo 
20, kada užsibaigia terminas 
pirktis konservuotą maistą 
žaliais ženklais, “grąžai” ga
li būti duodami 1-taško žali 
ženkleliai kartu su naujais 
ženklais perkant konservuo
tą maistą.

1-taško rudieji ženkleliai
(mėsai-riebalams) anksčiau 
buvo vartojami “grąžai”, 
bet 1-taško žalieji ženkleliai 
iki ši-ol nebuvo autorizuoti 
“grąžos” išdavimui. Yra pa
geidautina leisti jų vartoji
mą šiame trijų savaičių per
einamam periode , kadangi 
kitokiu atveju naujieji ženk
lai nebūtų gerai išdalinti kai

liai D8, fe8 ir F8 galios nuo 
kovo 12 iki gegužės 20. Ru
dieji ženkleliai Y ir Z Karo 
Racionavimo Trečioje Kny
gelėje galios iki kovo 20 d. 
Raudonieji nauji ženkleliai 
ir rudieji 1-taško ženkleliai 
gali būti naudojami “grą-
zai

---- r

Stephanie Novicky 
(Navickaitė)

Stefanija Novickaitė, iš

Vėl kilo nesusipratimai
Nuo šių metų pradžios ėjo 

smarkūs ginčai tarp Chica
gos Park distrikto preziden
to Robert * J. Dunham ir 
Back Yards tarybos.

Praeitą ketvirtadienį tarp 
Robert J. Dunham ir Back 
Yards tarybos įvyko taika, 
tarpininkaujant Chicagos 
vyskupui Bemard J. Sheil. 

i Chicagos Park distrikto
žalieji ženkleliai K L ir M Melrose Park, yra žymi pia- prezidentas Dunham pripaži-

ir rudieji ženkleliai Y ir Z 
palaikys savo senąj.ą — 8, 6, 
2 ir 1 taško vertę.

Naujieji ženklai bus duo
dami “grąžai” už mėlynuo
sius, žaliuosius, raudonuo
sius ir ruduosius racionavi
mo ženklus tiktai, kada bus 
perkama jai?. Nedaugiau 
kaip devyni naujieji ženklai 
gali būti išduodami kaipo 
“grąža” vienoje transakcijo
je.

Kadangi tiek žaliųjų, tiek

nistė, kuri skambins pianu no naudingą veiklą Back 
koncerte kovo 18 dieną, Yards tarybos ir leidžia vėl
1944 metais, Cordon Club 
patalpose, 410 So. Michigan

naudotis Davis Sąuare Park 
patalpomis ir kitais dalykais

pina mokyklos vaikus pi
giais valgiais. Pastaruoju 
laiku Back Yards taryba bu- 
vo parūpinusi kitoje vietoje 
patalpas mokyklų vaikams.
Kai Dunham pagyrė Back 

Yards tarnybos veiklą, tada 
Dunham ir J. B. Meegan, 
Back Yards tarybos sekre
torių?, padavė viens kitam 
ranką.

Bet? praėjus penkioms va- > 
landoms vėl kilo nesusiprati
mai tarp Dunham ir Back 
Yards tarybos.

ave. Novickaitė yra Howard Back Yards tarybai.
Wells studentė. Back Yards taryba aprū-

Visi dalyvaukite

Didelis mitingas Ciceroje

Misijos Visų šventųjų 
parapijoje

Visų šventųjų lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, Roselan
de, kovo 13 dieną, 7:30 vai. 
vakare, prasideda misijos, 
kurias ves kunigą? Juvena
lis Liauba, pranciškonas, žy
mus pamokslininkas.

Pamokslai bus sakomi va
karais 7:30 valandą, o rytais

Mergaitės vardas įra
šytas laiveliuose

SEATTLE. — Kai kurios 
mergaitės, gal būt, naudoja 
nepaprastus būdus, kad įtei
kus savo telefono numerius 
srailorams, bet Barbara Nel- 
son visas jas “subitino”, 
Miss Nelson įbrėžė savo var
dą ir adresą ant kiekvieno 
guminio laivelio (life raft), 
kai ji dirbo pakavimo sky
riuje. Sand Point Navai Air 
Station, Seattle. Mergaitė 
pareiškė, kad jai kilo mintis 
įrašyti savo vardą ir adresą

kuriose apylinkėse. Todėl rud«’» *£nkI«»'J galiojimas 
išsibaigia kovo 20, tai pakurtam laikui ir kai kuriose 

apylinkėse “grąžai” yra rei
kalingi vieno taško rudieji ir 
žalieji ženkleliai.

Laike šio trijų savaičių 
laikotarpio, pereinant nuo 
seno? ios racionavimo pro
gramos prie suprastintos 
naujosios ženklų programos, 
bus vartojami du setai ženk
lų konservuotam maistui ir 
du setai mėsai-riebalams. 
MĖLYNI ŽENKLELIAI

Mėlynieji 10-taškų ženkle
liai A8, B8. C8, D8 ir E8
Karo Racionavimo Ketvirto
je Knygelėje gali būti nau-

prastųjų naujųjų ženklų pla
nas pilnai įsigalios kovo 21 
dieną. -

žaliųjų 1-taško ženklelių 

vartojimas “grąžai” yra vie
nas iš svarbiausių pakeiti
mų. įvestų ryšium siu nau
juoju planu, prasidedančiu 
vasario 27. Kiti pakeitimai 
yra padaryti tiktai suderini
mui racionavimo planui su 
naujaisiais ženkleliais.

Pirmadienį, kovo 13 dieną, 
7 vai. vakare, Ciceroje, III. 
Šv. Antano lietuvių parapi
jos salėje įvyks Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, Šv. An
tano parapijos skyriaus, di
delis mitingas. Mitingas 
šaukiamas Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus karo fondo 
vajaus reikalu.

Mitingo metu bus parody
ta įdomių dalykų iš Raudo
nojo Kryžiaus veiklos, taip 
pat bus programoje ir juda
mieji paveikslai (movies). ■

Mitingo metu kalbės kun. 
K. Barauskas “Draugo” re

dakcijos narys, ir Mrs. Dauž
vardis, Lietuvos konsulo 
žmona. Kalbės taip pat iš 
Raudonojo Kryžiaus parei
gūnai. Kalbos bus įdomios ir 
trumpos, o programa labai 
įvairi. Todėl maloniai prašo
ma visų ' dalyvauti Cicero 
Raudonojo Kryžiaus mitin
ge. šis mitingas nori pagel
bėti mūsų kariams ir išvar
gintoms tautoms nuo bai
saus karo, taigi taip pat ir 
Lietuvai.

Sušelpkime nukentė
jusius nuo karo audru.

Chicagos arkivyskupijos > 
bažnyčiose kovo 19 dieną 
bus renkamos aukos tų as
menų reikalams, kurie yra 
nukentėję, nuo karo. Dalis 

! surinktųjų pinigų yra siun
čiama popiežiui, kad jis iš
dalintų žmonėms, kurie yra 
ištikti karo nelaimių. Popie
žius gausiai šelpia nukentė- * 
juslus nuo karo, todėl ir mes 
prisidėkime savo centais, 
kad popiežius galėtų dar la
biau sušelpti nukentėjusius 
nuo karo nelaimių.

8 valandą. Sv. Mišios bus 
laikomos šiomis valandomis: į įvairumo jūrose. To viso pa-

life raftuose, kad lunnin- , . , ,«_ x ji, doiami konservuotam mais-kams suteiktų dz augsmo ir . .

5:30, 7 ir 8 vai. iš ryto. 
Misijos baigsis kovo

dieną.
19

sekos buvo geros. Ji pareiš
kė, kad gavusi daug įdomių 
laiškų.

Gaisras stiklu kom
panijoje

Praeitą ketvirtadienį Au
gust W. Hornig kompanijo
je, 2448 Fulerton ave., stik
lų išdirbystėje dėl techniškų 
instrumentų, kilo gaisras. 
Sakoma, kad gaisras sukėlė 
$8,000 nuostolių. 50 darbi
ninkų ugnis išvarė į gatvę.

Maldos už popiežių
Chicagos arkivyskupijoje 

kovo 12 dieną bus minima 
popiežiaus Pijaus XII karū
nacija. Arkivyskupas Sa
muel Stritch tuo reikalu Iš
leido raštą ir prašo, kad sek
madienį žmonės melstų?! už 
popiežių Pijų XII, ir kad Ro
mos šventovės nenukentėtų 
nuo karo audrų.

tui nuo vasario 27 d. iki ge
gužės 20 d žaliųjų ženklelių 
K, L ir M toje pačioje racio
navimo knygelėje gali būti 
naudojami konservuotam 
maistui pirktis nuo vakario 
27 iki kovo 20 d. Mėlynieji 
nauji ženklai ir žalieji 1-taš- 
ko Ženkleliai gali būti nau
dojami “grąžai” duoti. 
RAUDONI ŽENKLELIAI

Raudonieji ženkleliai A8, 
B8 ir C8 Karo Racionavimo 
Ketvirtojoje Knygelėje ga
lios mėsai ir riebalams pirk
tis nuo vasario 27 iki gegu
žės 20 d. Raudonieji ženkle-

Amerikos kariuomenės slaugės už didelius pasižymėji
mus Anzio frontu, Italijoj, per evokavimą sužeistųjų ka
reiviui tuo metu, kai vokiečių lakūnai puolė amerikiečių 
karo lauko ligoninę, apdovanotos Sidabrinės žvaigždės 
ordinu. Kairėje Lt. Rita Rourke iš Chicago. (Acme-Drau
gas telephoto)

_

368 kariai žuvo pen
kiuose frontuose

Karo departamentas pra
eitą ketvirtadienį paskelbė 
368 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie žuvo Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 20 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, 7 iš In
diana 5 iš Iowa, 11 iš Michi- 
gan ir 1 iš Wisconsin.

Nori autobuso
Evergreen Parko kaimas 

nori, kad 87-toje gatvėje, iš 
Damen į Crawford avės., ei
tų autobusas. Prašymas bus 
svarstomas balandžio 14 die
ną.

Kuro aliejus
Trečiojo periodo kuponai -< 

geri iki kovo 13 dienos im- 
| tinai.

Ketvirtojo periodo kupo
nai dabar galioja iki rugsė
jo 30 dienos imtinai.

PUIKUS
PARENGIMAS
lietuvių senelių

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

St Agnės salėj,
3916 Archer Ave.

Programą išpildys 
“Margučio” artistų grupė. 

Visus nuoširdžiai kviečia—
LABDARIAI

IHHI




