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NACIAI ROMOJ ŽUDO ITALUS
Japonai vėl bandė pralaužti 

amerikiečių linijas Bougainville
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS lių dviejuose aliantų aero- 

pietvakarių Pacifike, kovo dromuose ir sužeidė kelis 
27.—Japonai, kariai Soloano- karius.

Sąjungininkui bomber i a i 
ir amerikiečių naikintuvai, 
padėdami mūsų kariams,

nuošė, dėl sąjungininkų lai
mėjimų Bismark jūroje izo
liuoti. ir savo aukštosios 
komandos apleisti, užmokė
jo dar 300 karių kainą nau
jam, nenusisekusiam bandy
me pralaužti sąjungininkų 
linijas Empress Augusta 
įlankoje.

Torokina sektory japonai 
ketvirtadieny įsilaužė į ame 
rikiečių linijas, bet buvo at
mušti ir sąjungininkai at- 
steigė savo linijas. Mūšiuo
se 4 amerikiečiai buvo už
mušti, 47 buvo sužeisti ir 
vienas dingo, bet japonai 
prarado 300 savo karių.

Pirm negu pradėjo ataką, 
japonai apšaudė sąjunginin
kų pozicijos savo artilerija. 
Jų šoviniai padarė nuosto-

Numušė 4 japonu
lėktuvus virš Ponape
PEARL HARĖOR, kovo 

27.—Šiandien pranešta, kad 
Amerikos lėktuvai šeštadie
ny atakavo Ponape atolį. 
Penkiolika japonų lėktuvų 
pakilo jiems priešintis, ir 
amerikiečiai keturis, o gal 
ir penkis, jų numušė. Visi 
mūsų lėktuvai saugiai grįžo.

Laivyno pranešimas taip 
gi sakė naujos atakos pa
darytos ant japonų pozicijų 
ueišvardintose Marshall sa
lose.

OPA veikla teisėta: _ 
aukščiausias teismas

WASHINGTON, kovo 27. 
— Aukščiausias Te i s m a s 
šiandien paraikė kainų kon
trolės akto teisėtumą. Jo 
nutarimas sakė Kongresas 
turi galią kontroliuoti kai
nas, kad išvengti infliacijos, 
ir tą galią gali pavesti kai
nų administracijai.

Byla kilo iš to, kad OPA 
nenorėjo priimti Georgia 
valstybės teismo ^sakymo, 
kuriuo viena moteris gavo 
leidimą neatsiklausus OPA 
pakelti nuomą už butą. OPA 
tuomet apeliavo tą nuospren 
dį į aukščiausiąjį teismą

KALENDOPIUS
Kovo 28 d.: Šv. Jonas Ko- 

pist runas; senovės: B ra don a 
ir širdvalda.

Kovo 29 d.: šv. Jonas tr 
BaracMns; senovės: Eikis 
ir Gygojh.

ORAS

Dalinai ūkanota, 
didelės atmainos.

Nebus

Kaina 3c Chicago, Illinois, Antradienis, Kovo (March) 28 d., 1944 m. Price 3c Vol. XXVIII

JAU SUŠAUDĖ SUVIRS 500 ĮKAITU
Tuo atkeršijo už bomba nužudytus nacius

bambardavo priešo pozici
jas ir sukėlė gaisrus jo san
dėliuose. į '

Admiralty salyne, ameri
kiečiai kariai baigia išmuš
ti japonus, užsilikusius po 
Lorengau užėmimo, ir penk 
tadieny be opozicijos oku
pavo Ndrova ir Amo sale
les, prie Manus pietrytinio 
kranto.

Amerikos naikintuvai at
suko savo kanuoles j Pityilu 
salą, į šiaurvakarius nuo 
Lorengau, ir į Seadler uos
to šiaurinį krantą, kur su
naikino visus pastatus ir 
nuskandino tris uosto laive
lius.

Mokės kasėjams nuo 
'vartų iki variu'

WASHINGTON, kovo 27. 
— Aukščiausias Te i s m a s 
šiandien nutarė, kad algų ir 
valandų aktas reikalauja 
mokėti metalų rūdos kasė
jams algą nuo to laiko, kaip 
įeina per vartus į kasyklas 
iki kol išeina per vartus 
Pirmiau būdavo mokama tik 
nuo to laiko, kaip darbinin
kas pasiekdavo savo čtarby- 
vietę kasykloje.

Nors ši byla buvo užvel
ta Alabama geležies rūdos 
kasyklų darbininkų, ji akai-
tosi laimėjimas ir John L.
Lewisui, United Mine Work sutinka didelę opoziciją, 
ers unijos prezidentui, kuria' Anot britų radio, prieša- 
reikalauja tokios pat sąly- kiniai sąjungininkų daliniai 
gos angliakasiam. Į ui japonų linijų šiaurryti-

. ne? Burmoj, ir į kiniečiai-
Pirkite Karo Bonus amonkieca. randasi 30 my- 

• lių vieni nuo kitų.

RUSAI UZEME KAMENETS PODOLSK
Randasi tik 15 mylių nuo Čemovitzo
LONDONAS, kovo 27.— Ukrainos armija vielom

Maršalas Stalinas pranešė, įsilaužė į priešo laikomą te-
tad Gen. Žukovo lydima ritoriją. Tos armijos karto?
pirma Ukrainos armija ūžė- stumia nacius atgal 53 my-
mė Kamenets Podolsk. nacių iįų pločio frontu pagal Prui
tvirtovę prie Dniester upės, Upę.
i Šiaurryčius nuo Cerncvit-,___ . '' 1 ..,! Dėl ruaų žygių greitumo,

_______ nacių garnizonam Tarnopioly
MASKVA, kovo 27—Ma- ir Kameneta Podolske busi- 

n«na. jog rusų ofenzyvos dar0 desperattfka pad«.a 
priešakiniai daliniai keliose Tart’0Po‘i« randart pietryti-
vietose liarj persikas per nej Lenkl>°’- 0 K"nen«‘»-
vieiose n» J persmeie per pietryčius, Ukrsi-
Prut upę, Rumunijoje. Rusų
tankai ir kanuolės priveža- no^

mi prie upės krantų didžią- Militariniai obzeivatoriai 
jam puolimui. Patrankos spėja, kad naciai negalė® 
jau dabar šaudo į nacių po- sulaikyti rusų prie Prut 
zicijas Rumunijoje. upės taip, kaip negalėjo juos

Vėliausi raportai intimuo sulaikyti prie Dniester ir 
ja, jog Gen. Konev antroji Bug upių.

BOMBOS PRALAUŽIA LEDUS YELLOWSTONE UPftJE
'T'— -H.................. ..j/- M’.

Ledo šmotai skraido (rodyklė), kuomet viena iš trylikos 250 svarų suvėlinto sprogi
mo bombų sprogsta po krūvą ledų YHUvvstme upėje, prie Milės City, Mont. Viena 
}3-17 ^skraidanti tvirtovė”- iš armijos Rapid City, S. D. bazės skrido per audrą, 

kad pralaužti ledus ir išgelbėti miestą nuo visiško užliejimo. Pasileidęs ledas tuo
met bėgo upe 15 mylių į valandą greitumu. (Acme-Draugas Telephoto.)

Japonai žygiuoja j 
svarbu vieškelį

NEW DELHI, kovo 27.— 
Šiandien pranešama, jog ja
ponai žygiuoja į Kohima 
upę, 60 mylių nuo Manipur- 
India plento. Iš to matosi, 
kad jie nqri apeiti ir apsup
ti visą tą apylinkę. .Tas ma
nevras sudaro didelį pavojų 
sąjungininkams.

Tiesioginė ataka, supa ra - 
ližuojanti britų linijas cen
trinėje Burmoje, duotų prie
šui progos grąsinti Bengal- 
Assam geležinkelį, kas su
darytų sunkumų Gen. Stil- 
well jėgoms.

Raportas sakė aršios ko
vos vyksta Ukhrul apylin
kėje, kur priešo spaudimas

POPIEŽIUS IS NAUJO PRAŠĖ 
NESUNAIKINTI ROMOS MIESTO

NEW YORK, kovo 26—r turi būti atakuojamas. Są-
Berno radio pranešimas sa
kė šventasis Tėvas padarė 
naują atsišaukimą į sąjun
gininkus ir vokiečius Itali
joje, kuriame jis pareiškė 
viltį, kad jie paskaitys Ro
mą'atviru miestu.

BOSTONAS, kovo 27. —
Amerikos katalikų vadai 
Šiandien siūlė planą neutra
lių kraštų diplomatams nu
statyti Romos statusą kaipo 
atvirą miestą, kad tuo iš
saugojus pasaulio kataliky 
bės centrą nuo sunaikinimo.

Naciai prieš kelis mėne
sius paskelbė, kad Rome 
esanti atviras miestas—tai 
yra, nevartojamas militari-
niems tikslams, ir todėl ne- reikės, mirs.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS U.S. Commando kariai 
išlipo Italijoj: naciaiIŠ PIETŲ PACIFIKO. — 

Maj. Gen. Griswold aps kai t- 

liuoja, kad japonai savo ne

vykusiose atakose Bougain

ville saloje prarado bent 

6,000 savo karių.

•
IŠ INDIJOS — Gen. S*AI- 

w»ll vadovaujami amerikie

čiai ir kiniečiai kariai išmu

ša japonus vienam Burnos 

klony.

Indijon jsiveržimiems ja

ponams j pagalbą atėjo ja 

tankai. Pripažįstama, kad jų 

invazija suderu rimtą padė

ti-

IŠ LONDONO — Čia pa

reiškiama visokių nuomonių 

dM Ministrų Pirm i n i n k o 

Churchill vakar sakytos ra 

dio kalbos. Daugumoje pa

reiškiama nusiminimas dėl 

jo kalbos paprastumo.

jungininkų vadai nepasitikė 
jo tuo nacių pareiškimu ir 
sakė amžinasis miestas yra 
nacių operacijų centras.

Pagal tą planą, Šveicari
jos o gal net ir Švedijos bei 
Portugalijos diplomatai, ap
lankytų Romą patikrinti ar 
naciai ištikrųjų iškėlė savo 
kariuomenes ir militariniua 
įtaisymus iš to miesto, ar 
ne. Jeigu taip, tai jie ten 
pasiliktų užlaikyti Romos 
statusą

Popiežius Pijus XII via 
dar tebegyvena Vatikane. 
Nors katalikai prašo Jo 
Šventenybę išsikelti į sau
gesnę vietą, šventasis Tėvas 
sakė jo vieta esanti Vatika
ne, kur jis gyvens, ir, jei

LONDONAS, kovo 27. — 
Vokiečių aukštoji komanda 
sakė du Amerikos “Com-• e
mando” karininkai ir 13 ka
rių padarė išlipdinimą j 
šiaurvakarius nuo La Spe- 
zia laivų bazės, Geno a įlan
koje, 200 mylių virš Romos, 
bet buvo išmušti.

Nėra jokio sąjungininkų 
patvirtinimo tam raportui.

LONDONAS, kovo 27 — 
Nederlandų žinių agentūra 
Aneta pranešė, Kad marša
las Erwin Rommel, nacių 
invazijos atmušimo virši
ninkas, įsteigė savo štabą 
Bredoje, okupuotoj Olandi
joj, netoli Rhine upės žio
čių, ir apie 28 mylias į piet
ryčius nuo Roterdamo.

ŠVEICARIJOS-ITALIJOS 
PASIENY, kovo 27.—Švei
carų agentūros pranešimas 
iš Romos sakė vokiečiai Ita
lijos sostinėje sušaudė su
virš 500 italų įkaitų ir tūk
stančius italų suareštavo, 
atkeršijimui už 32 nacių 
nužudymą parado metu ko
vo 23 d. Anot raporto, na
ciai buvo užmušti bombos 
sprogime beparoduojant Ra- 
sella gatve, paminėjimui 25 
metų fašizmo įpikūrimo su
kakties.

Naciai tuoj sakė, kad už 
kiekvieną nužudytą vokietį 
sušaudysią 10 italų.

Pranešimas iš Chiasso sa
kė užmuštųjų tarpe buvęs 
ir Premjero Badoglio sūnus. 
Kiti raportai sakė naciai 
suėmė Theon de Re vėl, bu
vusį Italijos finansų minis- 
terį, maršalą Pietro Cavig- 
lia, ir kelis buvusius senato
rius.

Atakavo vokiečiu 
aerodromus Francijoj
LONDONAS, kovo 27. — 

Dideli Amerikos ketumi oto- 
rinių lėktuvų daliniai dienos 
metu šiandien puolė nacių 
aerodromus Prancūzijoje, ir 
taip vadinamą “invazijos 
krantą,” kur, manoma, na
ciai įsteigė savo rakiecinių 
kanuolių pozicijas. Pagal 
vėliausius raportus, tas ata
kas išnešė 500-750 bombe
rių ir apie 1,000 naikintuvų. 
Grįžę lakūnai sakė jie puo
lė bent penkis aerodromus.

Britų aviacijos ministeri
ja pranešė, kad RAF lėktu
vai vakar naktį numetė 2.- 
000 tonų bombų ant Fssen 
miesto, kur randasi didieji 
Krupp ginklų fabrikai Pra
nešta taipgi, kad tuo pat 
metu buvo pulta Hanover 
ir kiti taikiniai Vokietijoje, 
Courtęai geležinkelių cen
tras Belgijoje, ir numesta 
ra'nų priešo valdomuose van 
rtonyse. Devyni britų lėktu
vai negrįžo iš naktinių ata
kų.

Graikai suorganizavo 
partizanu taryba

CAIRO, kovo 27. — Čia 
gautas pranešimas sako slėp 
tuvėje kalnuose laikytos de
rybas privedė prie sudary
mo penkių asmenų politinės 
komisijos ugdymui plates
nės koalicinės vyriausybės 
Graikijoje.

Nepasakoma, kuri grupė 
vadovavo deryboms, bet ma
noma tai buvo E.A.M., di
džiausia partizanų organiza 
cija, kuri turi apie 30,000 
narių ir pasekėjų.

Maršalas Badoglio sakė 
jis neturįs jokių žinių, kad 
(jo sūnus būtų buvęs sušau
dytas.

Nacių komtroliuo j a m a s 
Romos radio sakė juodmar- 
škiniai užmušę 100 partiza
nų kautynėse Piedmont klo
ny, kur patriotai bando pra
simušti iki Turino.

Kiti raportai sakė naciai 
nuteisė septynis jaunuolius 
mirti už tai, kad neatsiliepė 
į mobilizacijos paskelbimą. 
Pranešama taipgi aipie suki-' 
limus šiaurinėje Italijoje.

Berno pranešimas Stok- 
holmui sakė Vatikanas smar 
kiai protestavęs vokiečiams 
Romoje už įkaitų sušaudy
mą. Anot pranešimo, Vati
kanas įspėjęs vokiečius, kad 
įkaitų sušaudymas tik padi
dina nerimą ir okupacijos 
sunkumus. Raportas sakė 
manoma, kad protestas ne
padarė jokios įtakos ant na
cių.
------------------
Artilerijos dvikovos 

už Cassino miestu
SĄJUNGININKŲ STABAS 

Neapoly, kovo 27.—Sąjun
gininkų ofensyva Cassino 
mieste, nacių opozicijos su
laikyta nuo objekto, virto į 
artilerijos dvikovą, kurioje 
didesnis skaičius sąjunginių 
kų kanuolių bando išmušti 
nacių pozicijas pietvakari
niam miesto kampe.

Štabo pranešimas sakė 
sąjungininkų artilerija pra
dėjo sistematišką šaudymą, 
kuriuo norima sunaikinti 
Continental ir Dės Roses 
viešbučius, kuriuos svariai 
pavertė į tvirtoves.

Mūsų artilerijai apsikei
čiant šūviais su nacių mor- 
tarais, įvyko didelis sprogi
mas. Manoma, kad artileri
jos šovinys pataikė į priešo 
amunicijos krovinį. Vienin- 
tėlis karių veikimas Cassi
no fronte buvo patroliavi- 
mas.

Karių žygiavimo centras 
dabar yra Anzio frontas, 
kur sąjungininkai kariai at
mušė du mažus nacių dali
nius, kurie bandė pralaužti 
sąjungininkų linijos centrą.

Nori atšaukti savo 
nestreikavimo pažada
DETROIT, kovo 27.—Jess 

Ferrazza, United Automo
bile Workers lokalo 212 
(CIO) unijos prezidentas, 
sakė 2,000 lokalo narių, ku
rie dirba Briggs Manufac- 
turing Co. fabrike, vienbal
siai nutarė prašyti Interna
tional uniją atšaukti savo 
padarytą pažadą nestreikuo 
ti karo metu.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
Didelis vakares 
su vaidinimu

“Leitenantas Antanas*’, 
tokiu vardu vaidinimas j- 
vyks balandžio 23 d., 7 vai. 
vak., Sv. Andriejaus para
pijos salėj. Vaidina Šv. Ka
zimiero parapijos Vyčių 3 
kuopa, kuri sėkmingai du 
kartus vaidino savo parapi
joj. Dabar šis vakaras bus 
pakartotas kaimyninėj pa
rapijoj. Prašome is anksto 
įsigyti bilietų, nes gali ne 
tekti. Bilietų kaina 50c. Vi
su parengimu rūpinasi Šv. 
Andriejaus parapijos komi
tetas, nes ir pelnas skiria
mas Šv. Andriejaus parapi 
jl&L.

-U• « .

žasties jo sesera Onos Do- 
bravalskienės mirties. Jis 
norėtų kiekvienam atskirai 
padėkoti, bet sveikata nelei
džia.

A. a. Ona Dohravalskiena 
yra sesers (vienuolės 1 Ge
novaitės sesuo, o sesers Ro
manas motina.

Kun. J. Cepukaitis yra 
Šv. Andriejaus lietuvių par. 
klebonas, Philadelphia, Pa 
Šia proga ir “Draugo” re 
dikcija, reiškia jam užuo
jautą.

Sėkmingai veikia Karo 
Bonų Komitetas Šv. Kaži 
miero parapijoj. Jis jau iš
pardavė už $75,000 karo bo
nų ir už keliolika tūkstan
čių ženklų. Kovo 20 turėjo 
aavo susirinkimą jas Bar- 
čius, 336 Eerp St., kur ma
loniai praėjo visas susirin
ksimas ir Barčienė labai gra
žiai pavaišino visas komi
teto nares. Pažymėtina, kad 
Barčienė labai daug veikia 
visuose parapijos ir visuo
menės darbuose, sveikinti
na. Kitas susirinkimas bus 
kitur.

Padėka
Šv. Kazimiero parapijos 

Akademijos Rėmėjų Dr-jos 
skyrius kovo 5 dieną suren
gė kortų žaidimą, kuris pa
sisekė labai gražiai ir davė 
$417.46 gryno pelno. Todėl 
nuoširdžiai dėkojame rengė
joms, aukotorjams ir visiems 
darbininkams bei rėmėjams 
taip pelningo parengimo.
Negalėdamos asmenis k a i
kiekvienam ir kiekvienai pa-jL *• u ■ • 
dėkoti, savo gilų dėkingu- DTOllS pUlkilNnlldS - 
mą reiškiame viešai. LlCtUVOj^

Mes visuomet atsiminsi-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SUDOSI, KAD NEPATEKTI Į NELAISVĘ

v • • A -.U.- M i—V'<

Nauji faktai apie GPU 1 
žiaurumus Lietuvoje i

(LKFSB) Lietuviai labai 
nekenčia okupantų nacių ir 
em jais kovoja, bet lietuviai 
taipgi nenori nė naujos bol-i 
ševikų okupacijos, kuri pa
liko labai kruvinus atmini
mus. Jungt. Amerikos Vai 
stybės pasiekė žinios apie 
žiaurius bolševikų tardymus 
Kretingos vienuolyne. - čia 
raudonoji GPU kai kuriems 
tardomiesiems nuplėšė odą 
nuo rankų ir galvos, šutino 
eu verdančiu vandeniu ir 
išrovė kai kuriems tardo
miesiems pluoštus plaukų. 
GPU tardymo būdai ne kuo 
skiriasi nuo nacių Gestapo.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Gverything ln th* Una ot 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative

SHOVVROOMS LN 
MERCHANDISE MART

For appointment call - 
BEPUBUf 6051

Japonai skaito labai negarbingu daiktu kare patekti į 
priešo nelaisvę. Pamatę, kad nėra kitokio išėjimo, pasi
daro sau galą durtuvais perskrosdami vidurius. Šioj nuo
traukoj matome visą eilę japonų lavonų Los Negros as
loje. Amerikiečiams apsupus, visi nusižudė. (Acme-Drau
gas teiephoto)

VMilK STU III O
l‘J4^ VVest 35* Street

****

riAPGUTI^T
VIENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIO 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933 M.

Kun. Rėklaičio Uždraustas alkoholio 
pardavinėjimas

me savo geradarius savo 
nuolatinėse maldose. Kiek
vienas mūsų rėmėjų daly
vauja visuose mūsų maldų 
ir gerų darbų nuopelnuose. 
Tai buvo tikrai gražios už
uojautos ir tikro bendradar
biavimo pareiškimas. Juk 
šiemet yra 25 metų jubilie
jus, kaip Šv. Kazimiero A- 
kademijoe Rėmėjų Dr-ja

Kun. J. J. čepuka^tig, ku- pradėjo veikti ir pagelbėti 
ris Šiuo Jaiku gyveni Flo- apaštalauti lietuvių tarpe, 
ridoj ir taiso savo sveikatą, £»ar sykį ačiū.
dėkoja visiems, kurie pn-Į

Dėkoja pareišku- 
siems užuojautą

siuntė jam užuojautą tele
gramomis ir laiškais iš prie-

Kančia, — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.

Šv. Kazimiero Seserys

Uudrtko Itariiu Valamlo-:
VV.H.F.O 1420 Kllocyclea —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.CF.L„ 1000 Kllocyclea —

- Nedelioj, 9:80 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parior Šatu, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Mfnkžtų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėliu ir Lovelių.

Didelė mobiliza
cija Lietuvoje

(LKFSB) Švedų spaudi 
vasario mėnesyje pranešė, 
kad Lietuvoje vykdoma di 
dėlė mobilizacija, pašaukta 
net 20-ties amžiaus grupių 
vyrai karinėn tarnybon. Ne
paklausiusieji mobilizacijos 
įsakymo būsią atiduoti ka
ro teismui ir sušaudyti, taip 
skelbiama oficia’iniams o- 
kupacinės valdžios praneši 
me.

HATURALC IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

Lietuvoje?
(LKFSB) Gavome žinių, (LKFSB) “Aftontidning- 

kad generalinio štabo pulk. en’’ praneša, kid okupacinė 
valdžia Baltijos valstybėse 
uždraudė alkoholinių gėri
mų, pardavinėjimą. Galimas 
dalykas, kad vokiečiai nori 
kuo daugiausiai turėti ka
riniams reikalams.

Rėklaitis, kun. Rėklaičio hro 
lis, šių metų pradžioje lan
kėsi Vilniuje, kur sausio 11 
d. dalyvavo vadovaujančių 
asmenų susirinkime. įdomu, 
kad šią žinią paduodant Lie
tuvos laikraščiuose kai ku
rios eilutes nacių cenzūros 
buvo išbrauktos. Matyt, kad 
redakcijoje ten psąma ir to

kių žmonių, kurių pažiūros 
labai nesutampa su nacių, 
tik jie cenzūros pažaboti

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė
■-------- *--------

.OFFICE OF COUNTY CLERK»’ » * , -T;- . " ■
OF COOK COUNTY, ILLINOIS

STATE OF ILLINOIS )
) SS.

COUNTY OF COOK )

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį 

ir gerą pasi- 
' rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

ąį J*,.,

J. P. VARKALA
V ALSIUOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Ave.

' Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

▼arda. Ir
adresas

Lieta vtikaa 
Žyduką.

remsite
SENĄ

LIETUVIŲ
DBJLUOĄ

A• • r
0

WHFC - U5B kilos.
SEKMADIENIAIS — aoo 1 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — noo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. W estem Ave.. Chicago. IU.
Telefonas — GROvehIU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Nao 2 Ud 4 Ir nuo 6 Ud 8 vaL vak.

NedėUonda pagal sutarti > 
Offlee TeL YABds 4787 '
Namų TeL FBOspeet 1980 * r-

Tek CANai 6122

DR. BIEŽIS

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasariai SI Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK.
INCORPORATED

3241 S». Hslstvd Street 
Tel. CALurnet 7237

VARTOJAMAS NAUJAS FIASTlC MA- 
TSRIOrjkS NATtTKAI.S(» UUM 
SPALVOM DANTŲ PUIITUMA.

NAUJOSKvauca Velvatone DANTŲ
PLMITUS

$12.50
IKI $39.56 UŽ KIEK VIEN 4

N.KIdurHtt Ra ahsa>«. Natūrai*, apal- 
««& Nueinate. VUaJ ftalr ttaamoa dantq 
pteHna. ParmilomM oryataf elaar pialtoa.

ktnlmaa narnntuata,, ktatarlalaa laimi pe.
palarnarlmaa. ApakalAteTlma, aaMeL "

Darome p'Mtaa 
SAirfae tm a - y

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

17>4 8. AsMeml tart FV Mon. MBt

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

Utarnikais, Ketvergais Ir Suba- 
tomis iki 0:30 vai. vakare.

, mm • IM ». kMMaN. m • UU 4. 
KALBAMB IjaTUVMKAJ

JUMS W 2Bth st. 2n<1 Fl. Law 3BOA 
10 N. Ih-arbnm Bm. BOS, SM M4B
Vldurmlmeio rai. B— t. Aatradianl Ir 

kat.lrtadlm) B ne I Iki T.

___

Pagal nustatymus Article 7, Sec
tion 18, Primary Election- Illinois į 
Teisių, aš šiuomi certifikuoju kad 
spalva popieros vartojimui pri-! 
mary balotų respektyvĮškų parti-j' 
jų dėl Primary Rinkimų, kurie! 
įvyks County of Cook, išlauko 
miestų Beraryn, Chicago, Chica
go Heights ir Harvey, Cicero 
miesto tr miesteliuose Elmwood 
Park, Morton Grove, Skokie, Suna- 
mit ir Stickney, antradieni, Ba
landžio (April) U d., 1944 na, 
bus sekančiai:

DEMOKRATŲ PARTIJOS ŽALIA 

REPUBLIKONŲ PART. RUSVA

LIUDIJANT TAME, aš šiuo
mi padedu savo ranka para
šą ir prispaudžiu antspaudą 
County ei Cook, šią 27 d.

* Kovo, 1944 A. D.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6954

(SEAL)

MICHAEL J. FLYNH 
County CIerk of

- Cook County, Illinois

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų MorgiČių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Ave.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Ras. 0958 So. Tahnan Ave.
Bea. TeL GROvehUl 0617 
Offlee Tel. HEMIock 4848 ą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 Ud 4 Ir auo 7 iki 9 vakare 
Trečiad, ir Nedėliomis susitarus

2423 VVest Marųuette Road

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
Ttk viena pora aklų vtaam syvMt- 
■aul. Haugoklte jaa teisdami tfteg- 
z&mlnuotl jas moderaUUdaitata 
metodą, kurtų regėjimo mokslai 
gali suteikti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų Įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. i 1 Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos 
Telefonas: CANAL 0523, Chleaso 

OFISO VALANDOS:
Kaadfen S;itt a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečlad. Ir šaktad. 9:80 a. m.
• ' tkl 1.00 p. m.

TeL Y ARds 2246

DR. C, VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne' 
arti 47th Street 

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

Oflso Tel. VIRglnia 0036~

Rezidencijos T£L: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4157 Archer Avenne 
Oflso vaL: 1—8 Ir •—8:80 P.M. 

Trsčiadieplais pagal sutartį

TeL Y ARds 5821
Bea.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DB. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis

_ Ištaiso.
r

'Ar

Oflso Ir Akinki Dirbtuvė 
J 8401 80. HALSTED ST. ■ ,v 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 IM 4; nuo A iki 8

Sekmadienyje pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 
SeknuuL, Trečiad. Ir Šeštadienio 

ofisas uždarytas. 
iA

3241 Vtfest 66th Place 
TeL REPnblic 7868 ,

TeL CANai 0257
Rez. Tek: PROspeet 66^?

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL Y ARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
•YDYTOJAS IB CHIRURGAS

nt AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street 

TaL: 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
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

TG. HKMiark 8700 
Rez. teL rROspect 6080 
Jei neatsRiepla, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 Se. Kedzie Avenne

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

Ofteo ToL .... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4264 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien auo 2:00 Ud 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOCIONA5
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cleero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 8. Hateted SU Chlcage 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

/ ir Aeitadieniaia 
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Oflso Telefonas: YAIkfc 0564 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDiray 2880

OFISO VALANDOS: L*1
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, auo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Oflae TeL LAFayetto 3210
Rez. Tel. LATayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— * r
Saukite: KEDzie 2868

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

fieštad. 6 vaL Ori 9:30 vak.
Sekmadieniais phgal susitarimą.

Žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.-41

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

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

•'' ___ ___
“DRAUGAS” HET,P WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »488-»lSi»

SVARBUS PRANEfiTMAS

War Manponer OamrnlMton na 
statymai relkalaujn kad daoKn* 
mas darbininko turi įsigyti Pa- 
llunsnvimo Railą (statement of 
avallabllity) nuo dabartinės dar
bo įstaigon — ar nuo U’ur Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrlnkit ar Jiis galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosa- 
Tlmo raštas. .Ida sutaupysit sau 
tr darbo įstaigoms dang laiko.

HEI.P VPANTRD — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.

McMaster Carr Supply Co.
640 W. I.AKE ST. IIAY. 7241

HEIJ- WANTED —- VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT I

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

Central

Steel & Wire Co.

HELT WAXTBP — VYRAI

SPRAYERS
Patyrusių prie rakandų. 

Pastovūs darbai. Gera mokestis.
STORKLINE FURNITURE 

CORP
4400 W. 26th St.

HELP WANTEP — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 187.50 J mėnea] 
Pilnam ar daliniam laikui 
KreipkltSs prie Houeekeeper

HDOBWATBR BEACH HOTEL 
SMS Sherldan Rd.

Žuvo septyni
Monroe, La.— Septyni vy

rai iš Seiman Field žuvo pra
eitą sekmadienj, kai sudužo 
jų lėktuvas.

Veiklūs Vakarų lietuviai
“Many Own Tlteir Homes

I.ANOTT rLOVRjŲ 
Tatyrlmo nereikta 

Gera mokestis. AtslSauklte 
Timekeeper’s Ofisan 

EDOEWATER BEACH HOTEL, 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie automatiškų filling 
mašinų ir prie visokių * 
mekaniškų darbų.

Gera Mokestis
PASTOVŪS DARBAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
AtslSaiUctt darbo dienomis nuo 8 ryto 
Iki 5 pp. arba šeštad. iki 12 pietų.

2742 W. 36th’PLACE
AtsineSkit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

GENERAL GARAGE 
VYRO

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

S KR VIC K
1912 S. Jourdan Ct. Canal 7580

INTERNAL GRINDERS 

PATYRUSIŲ

MILLING MACHINE OPR.

LATHE OPERATORIŲ 

MILLWRIGHT MAŠINISTŲ 

SHOP KLERKŲ

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

iki 7 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4736 W. DIVISION

Progos Sveikiems 
Senesnio Amžiaus

Vyrams
HEAT TREAT HELPERS 

ŠLAVĖJŲ
PAPR. DARBININKŲ 

DŽENITORIŲ
Visi darbai viduje 

Puikios darbo sąlygos 
Naujos moderniškos dirbtuvės 

60 vai. darbo savaitė 
70 vai. mokestis 

10% NAKTIMIS BONAI

FOOTE BROS.

Gear & Machine Corp.
5219 S. WESTERN BLVD.
HELP VVANTED — MOTERYS

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

DARBININKU REIKIA
BILE KURIO AMŽIAUS

54 VALANDOS Į SAVAITE
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų

PAGELBĖKIT SUMUŠTI ASJ!
MES GAMINAM KARIUOMENEI IR LAIVYNUI 

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA TRANSPORTACIJA — PO KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT EMPLOYMENT OFISAN

SHERMAN-KLOVE CO.

3531 West 47th Street

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

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 
Amžins 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHTNGTON ST. 

CHICAGO

Plrmad. visą dienų Penktad. 
8:20 ryto iki 5 pp.

OPERATORIŲ
PATYRUSIŲ

SINGLE NEEDLE
Prie sportswear, bluzių ir slacks. 

Uždarbis $1.00 j vai. 
Pastovūs darbai, atostogos, 

ir bonai. Atsišaukite j

KATŽENBERG & RIVKIN, 
INC.

237 S. Market St.
MERGINŲ

PRIE
BINDING

IR
LENGVŲ SHAPOS DARBŲ

Durand
Manufacturing Co.

939 W. 35th St.

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTBLISHF.D 1909 — 

CALL1 AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

SioiiK City, Iowa. — Daug 
skaitome kituose laikraš
čiuose, ką lietuviai daro, 
kad pagelbėti mūsų šaliai 
laimėti karą ir sykiu pagel
bėti Lietuvai atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę.

Mūsų kolonija nedidelė, 
tik apie 100 šeimų, tačiau 
nemhžai nuveikta. Lietuviai 
čia išpirko daugiau kaip už 
$100,000 karo bonų. Mote-

“Every family in the pa-, 
rish owna its own home ex- 
cepting only the recently 
married.

“At the present time, Rev. 
Father Cesna is compiling 
material for the parish 1943 
year book.

“The booklet will describe 
activities of the parish. The

rys vaikščiojo po namus ir year book for 1942 contain- 
pardavinėjo bonus. Jos taip- ed the narnės of 83 memb- 
gi dirba ir Raud. Kryžiui. ere of the parish in the

_____________ | armed forces. A hanner in
Štai koks aprašymas bu- the church carriea a star 

vo įdėtas į vietos anglų dien for each one in service and
raštj kovo 4 d.
“Members of St. Casimir’s 
Catholic Church Buy Over 
$100,000 in Bonds

a gold star for Lieut. Charles 
Hordzwich.’ ’

DRILL PRESS OPER 
MACHINE OPERATORIŲ 

BENCH OPERATORIŲ
Atsišaukit 8:30 iki 5 

Pirmad. ir Ketvirtad, 8:30 iki 7.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. Division

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

R E N D U O J A S I

RENDAI KAMBARYS
Kambarys ant rendos Cicero apy

linkėj. • 3 blokai nuo Westcrn Elec
tric Co., vienas blokas nuo gatve- 
karlų.. Dėl vyro ar merginos. Turi 
būti katalikas ir ne girtuoklis.

Saukite telefonu: CICERO 5949

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBI

TUOS GINKLUS
UNINKŲ
PAGAMINTI!

CICERO LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS IŠ 

VIEN REMIA ANT. B. PETKAUS
3 KANDIDATŪRĄ

Mūsų bažnyčioje laikomos 
šv. Mišios už Lietuvą ir kas- 

“Meeting recently in the dien viešai kalbama maldos, 
parish hall, members of St. kad ji vėl būtų laisva ir ne- 
Casimir’s Catholic church, priklausoma.
corner of Leech and Linn Ruošiame dovaną vyskupui 
streets, approved the pur- 
chase at once of a $1,000 
war bond from parish funds.

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuves Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Material Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers 

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIŲ
HORIZONTAI. BORTNG MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET I.ATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IftMOKINSIM

★____
MERTT DIRBTUVE

Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos IstdlrBU

MERGINU
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradini rata 80c J 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 Ae8tad.
3:30 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MERGINŲ
Išnešioti paketus 

Del Dental supply įstaigos 
Atsišaukit Room 1010

L. D. CAULK OO.

25 E. WASHINGTON 8T.

“a,ip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

Dirbtuvė* tvarkom. Oanteen prlrtato valgio* kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie avo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine, 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, IIL

PROSYTOJŲ
Patyrusių ar ne. 

Merginų ar Moterų 
Norinčios išmokti 

Gera mokestis
ATLAS CLEANERS 

2218 W. Belmont

Cicero Lietuvių kandidatas, dėl 
Assessor vietos, Antanas B. Pet
kus, tikrai ištrinko gerą obalsį: 
“Lietuvių Vienybė Laimės Lietu
viams Atstovybę.”

Iš pradžios, Lietuviai abejojo 
kas link Antano progos laimėti. 
Priežasčių buvo daug. Gal Anta
nas yra politikierių paskirtas kad 
suklaidinus Lietuvių balsus? Gal 
Antanas ir dar keletą kitų kandi
datų randasi dėl tos pačios vie
tos? Kain mes vieni Lietuviai ga
lėsime Išrinkti Antaną? Sie Ir ki
ti abejojimai tikrai buvo vietoje, 
nes mes Lietuviai atsimename 
praeitų balsavimų rezultatus. 
Taip, atsimename kaip politikie
riai matydami Lietuvių silpnybę 
vieningume, pasigailėdavo mūsų, 
ir duodavo ne vieną, bet ir tris 
Lietuvius kandidatus, su kitų tau
tų kandidatais, ant Liberty Board 
arba School Board. Koks tai bu
vo mums Lietuviams Išjuokimas, 
o gal ir ne. kaitė gal buvo su 
mumis Lietuviais kad mes netu
rėjome vienybės. Toki abejojimai 
ldio pirm Primary rinkimų ka
da dar buvo progos Antaną at
mesti iš kandidatų sąrašo.

šiandieną jau kitaip randasi. 
Mes Lietuviai pasimokinę iš pra
eitų metų balsavimo klaidų, jau 
šiandien esame gudresni ir net 
vieningumas jau atsirado. Dėlto 
ir Demokratų Partija matydama 
Ir atjausdama kad I.lėtiniai jau 
organizuojąs, duoda mums Lietu
vį kandidatą į aukštą vietą, dėl 
Assessor. O, ką daro Republiko- 
nii Partija? Lietuvių yra dauge
lis Republikonų, kurie irgi nori 
Lietuv} kandidatą, bet jfis Lietu
viai negalite turėti kandidatą ant 
Republikonų tikieto, dėlto, kad 
Republikonų didvyriai sako, “nė
ra gero Lietuvio”, o antra, “kad 
mfisų Republikonų kandidatai bus 
tie patys kaip ir praeituose rinki
muose, mes nemainysime, buvo
me taip pirmiau Ir bflslme taip 
dabar”. Labai galia Repnhlikonai, 
nes jfis padarėt didelę klaidą. 
Galėjote padėti Lietuv), nors ir 
ant T rus tee vietos. lietuvi kan
didatą neduodate, sakote nėra ge
ro Lietuvio žmogaus, bet jų bal
sų norite. Kaip manote mes Lie
tuviai 'Repnhlikonai jaučiame? 
Bet žinote ką Republlkonal? Jas 
turite irgi gerą obals|: "Time to 
Change” — “Laikas Permainyti.”

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Cbange”
Mes Lie 
publikonai paskoliname tą obalsį 
dėl mfisų lietuvių Tautos, ir Iš 
širdies tariama Ir tikime kad 
"laikas Permainyti” yra vietoje. 
Iš priežasties mes Lietuviai ne
turėjome ir buveine persekioti 
politikoje, bet mes ŠJ kartą tą 
permainysime, balsuodami už sar

tuviai Demokratai IrRe-

vo tikrą, gerą Lietuv), Antaną B. 
Petkų, neužmiršdami kad “Lietu
vių Vienybė Laimės Lietuviams 
Atstovybę.”

Kodėl šiandien mes Lietuviai 
esame taip užtikrinti .kad Lietu
vis laimės? Dėlto, kad: Patys 
Lietuvių Republikonų vadai sako 
kad Lietuviai balsuos už Lietuv) 
ir .io rėmėjus. Dėlto kad: mes Lie
tuviai gavome užtikrinimą per 
Kareiviu Dr-stės metin) Bunco 
Party, Liberty Hall, nuo Teisėjo 
(Judge) Sandusky, kad jų Čekų 
Tauta yra už mfisų Lietuv) 100%; 
taip pat užtikrinimas gautas nuo 
buvusio Congressman, Washing- 
ton, D. C., Anton Maciejewski; 
per Lietuvių Namų Savin. Kliu- 
bo, šv. Antano Parap. susirinki
mą, kad Lnkai padės inums Lie
tuviams irgi %. Dėlto kad: Rau
donos Rožės Kliūbas; Lietuvos 
Kareivių Dr-stė; šv. Antano Dr- 
stė; Šv. Vardo Jėzaus Dr-stė; Dr- 
stė Visu šventų. Moterų ir Vyrų; 
Dievo Motinos Sopulingos Dr-stė; 
Seserų Susivienijimo Dr-stė; šv. 
Antano Bendrovė; Lietuvių Namų 
Savininkų Kliūbas, šv. Antano 
Parap., Cicero Labdarių kuopa; 
Federacijos 12-tas Skr.; Katalikų 
Dukterų Klifibas; Kareivių Moti
nų Dr-stė; Lietuvių Namų Sa
vininkų ir Politikos Kliūbas; Lie
tuvių Kultūros Kliūbas ir Chica
gos Lietuvių Dr-stė (Cicero Sky
rius), prižadėjo remti Lietuvį per 
jojo atsišaukimą.

Dėlto kad: čekų ir lenkų susi
rinkimuose, jie užtikrina mums, 
kad dirbdami ifi vieno, mes Lie
tuviai laimėsime.

Mes vieni Lietuviai negalime 
Kbalsuoti savo žmogų, turime tu
rėti pagelba Čekų ir Lenkų, rem
dami jųjų kandidatus, o jie mfl
sų. Demokratai laimės Ciceroje, 
nes Primary Election jau davė 
Demokratams viršų 3,800 priefi 
950 balsus Renubllkonams. Kaip 
Petkus laimės fi) kartą, jis pada
rys pradžią Lietuviams Politiko
je, taip kad ateityje mes turėsi
me kandidatus ant Demokratų ir 
Republikonų tikietų. Itd tam lai
kui, mes visi Lietuviai tarime vie
ną Lietuv) Ir Demokratų Partiją 

Clcerletls 

(Skelb.)

“The members of tbe 
parish, numbering apout 100 
families, already have pur- 
chased war bonds totaling 
more than $100,000.

“The parishioners have 
been enthiusiasftic support- 
ers of the war bond drives 
and in numerous instancea 
both the husbands and their 
wives have been war bond 
purchasers.

“From the parish thus far 
has gone more than 10U boys 
into the armed forces, two 
Waves, a marine reserve and 
a nurse. One of the young 
men was killed in action in 
Africa, two are missing and 
one is a prisoner of the Ja- 
panese.
“Majority Lithuanians

“Rev. George M. Cesna, 
pastor for more than 21 
years, said that in the main 
most of his parishioners 
have come from Lithuania 
or are of Lithuanian des- 
cent.

“ ‘They hope and pray’, 
said Rev. Father Cesna, 
‘that the land of their fore 
fatherg may again be a free 
and independent nation af
ter this war. Our parish 
ioners štili have many re- 
latives in Lithuania. The 
Lithuanian language is in 
teresting and valuable as it 
is one of the oldest living 
languages related to Latin, 
Greek and Sandskrit.’

“The parish, organized in 
1914, has had a steady and 
consistent g r o w t h. The 
church wa8 built in 1915 at 
a cost of about $35,000. The 
rectory was built in 1935 at 
a cost of about $9,000. A- 
mong parish properties is a 
convent for the glisters, 413 
S. Linn Street, and lots to 
be used for the parish build
ing program in the future.

“In the parish are about 
150 naturalized citizens and 
plane have been ootnpleted 
for the formation of what

Balandžio 8 d. mūsų vys
kupas Edmund Heelan švęa 
25 metų vyskupystės jubi
liejų. Dėlto mūs parapija 
darbuojasi, kad sudarius la
bai gausų dvasinį bukietą, 
kuris bus įteiktas balandžio 
18 d. tam tikrose iškilmėse.

Jubiliatas yra labai pa
lankus lietuviams. Kuomet 
statėme naują kleboniją, ju
biliatas aukojo $1,000. Jis 
žada suteikti paramos $2,- 
500 jei parapija statytų sa
vo mokyklą. Be to, kas met 
parapijos piknikui ar baza
rui jis aukoja po $50. Pa
rapijonai tai labai įvertina. 
Klebonas rūpinasi, kad dva
sinis bukietas tikrai nuste
bintų visus. Tikimės taip ir 
bus.
Didžioji Savaitė

Nuo Verbų iki Velykų šv. 
Mišios bus sekančiai: pir
madienį, antradienį ir tre
čiadienį 8 vai. Ketvirtadie
nį, Penktadienį ir šeštadie
nį 6 vai. Išpažintys bus klau 
somos rytais prieš Mišias, 
vakarais po pamaldų ir šeš
tadienyje nuo 3 vai. popiet 
iki 10 vai. vakaro. Didįjį 
Penktadienį turėsime 3 va
landų pamaldas (nuo 12 pie
tų iki 3 vai. popiet) atmini
mui trijų valandų, per ku
rias Kristus kabojo ant kry
žiaus, kentėjo ir mirė. Kle
bonas ves pamaldas ir pa
mokslus sakys.
Velykos

Velykos© rezurekcija, pro 
cesija ir pirmos šv. Mišios 
prasidės 7 vai. ryto; antros 
— 10:30. Popiet 3 vai. bus 
palaiminimas šv. Sakramen
tu. Vakare 7:30 svetainėje 
bus velykinė programa, o 
ant galo šokiai.

Tuojau po Velykų orga
nizuojame Piliečių klubą. 
Prie jo galės priklausyti vi
sa. Koresp.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS wjh be known as The Citi- 

----------- I zens club. Meetinga will be
Kančia — tai didvyrių held in the hall of the 

mokykla. — Maironis. | church.

25 m. nuo mirties 
lietuvio patrijoto 
kun. Vizbaro

(LKFSB) “Vilties“ ben
dradarbis, šviesus lietuvis 
kun. Jonas Vizbaras, Liepo
jaus klebonas, mirė 1919 m. 
kovo 27 d., taigi šiemet su
eina 25 m. nuo mirties.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tat padaryti ir neprlsliiošlama tam ttkelut pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 

žwfr< ~korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų grąžome rašyti 
a mašinėle), paliekant didelius 

Jr vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoiųaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmenlškur 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-CIaaa Matter Marcb 31, 1916 at Chicago, III. 
Under tbe Act of March 3, 1879.

ChurchUo kalba

Dėmesio svarbiam reikalai
Šių dienų gyvenimas yra pilnas visokiausių) įvykių. 

Už dienos, kitos dar svarbesnių ir didesnių įvykių ga
lime sulaukti. Mes, lietuviai, kurie trokštame greitos 
Amerikos pergalės laimėjimo ir Lietuvos išlaisvinimo, 
turime būti gerai prisirengę, susiorganizavę. Mes tu
rime akylai budėti, kad kiekviena tinkama proga būtų 
išnaudota mūsų tikslų' ir siekimų realizavimui.

Amerikos Lietuvių Taryba gerai daro šaukdama visą 
eilę rajoninių konferencijų. Į tas konferencijas turės 
suvažiuoti visų mūsų organizacijų ir draugijų atsto
vai. Jie turės pravesti nutarimus, kuriuos vykdant į 
gyvenimą bus galima dar labiau įjudinti lietuvių visuo
menę Amerikos pergalei ir Lietuvos išlaisvinimui. Kon
ferencijų organizatoriai, be abejonės, pasistengs, kad 
nepasiliktų nė vienos patriotinės lietuvių draugijos, 
kuopos ar klūbo, neįtraukto į mūsų didjjji sąjūdį už 
tuos tikslus, kuriuos norime paremti ir realizuoti.

Atsižvelgdami į konferencijų svarbą, mes dar kartą 
norime paraginti mūsų organizacijų vadus ir veikėjus, 
kad atkreiptų į tai rimto dėmesio ir padirbėtų mūsų, 
Amerikos lietuvių, vieningumo sustiprinimui ir darbų, 
praplėtimui.

Rajonines konferencijas patariama šaukti gegužės 
mėn., nes tą mėnesį sueina 24 metai nuo susirinkimo 
Lietvvbs Steigiamojo Seimo ir 40 metų nuo iškovoji
mo spaudos Laisvės Lietuvoje.

APŽVALGA

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk. P. Budys, M I C.

Praėjusį sekmadienį pasakytoji Didžiosios Britani
jos tpremiero Winston Churchill kalba visų klausytojų 
nepatenkino. Mat, daug kas norėjo išgirsti jį kalbant 
ir tais klausimais, kuriuose paskutiniuoju laiku susi
darė neaiškumų, kuriuos vykdant nebesimato jungtinių 
tautų lyderių bendradarbiavimo.

Premieio ChurchilLo kalba, nors ir buvo transliuo
jama į kitus pasaulio kraštus, bet ji buvo sakoma la
biau Anglijos visuomenei negu visam pasauliui. Dides
nę savo kalbos dalį jis skyrė savo krašto vidaus rei
kalams. Iš to galima numatyti, kad anglų politikai la
bai rimtai rengiasi prie savo krašto pokarinio gyve
nimo.

> — - *

Churchillas, žinoma, kalbėjo ir apie karo eigą. Kal
bėjo optimistiškai. Netrukus būsiančios sukoncentruo
tos visos jungtinių tautų karo jėgos prieš narius. Jis 
nedaro sau iliuzijų, kad pergalę pasiekti bus lengva. 
Bet pergalė užtikrinta, nes sąjungininkų jėgos visais 
atžvilgiais stipresnės negu priešų. Kalbėdamos apie 
Japoniją, p. Churchillas priminė, kad ji rodanti žymų 
susilpnėjimą ir tasai faktas galįs sutrumpinti karo 
eigą.

★
U. S. nusistatymas nesikeičia

Jungtinių Valstybių kongreso narių grupė, kaip spau
da praneša, atlankiusi valstybės sekretorių Cordell Hull 
su tikslu pasikalbėti kai kuriais užsienių politikos klau
simais.

Tarp daugelio kitų dalykų buvęs paliestas ir Balti
jos valstybių ateities klausimas.

Sekr. Hull pareiškęs, kad Baltijos tautų klausimu 
valstybių departamento nusistatymas nėra pasikeitęs. 
1989 metais tas departamentas paskelbė raštą, kuria
me pabrėžiama, kad Jungtinės Valstybės agresijos ne
pripažįsta. šiuo žvilgsniu pasikeitimo nėra įvykę.

Tuo būdu yra pakartojama, kad mūsų vyriausybė 
tebestovi už Lietuvos, Latvijos ir Estijos atsteigimą 
laisvomis ir nepriklausomomis valstybėmis. Kitaip, ži
noma, ir negali būti. Juk ir Amerika į karą įstojo tam, 
kad sutriuškinti visus agresorius ir išlaisvinti visas 
tautas.

Vengrai kovoja
Ateinančios žinios iš galutinai narių (pavergtos Ven

grijos kalba apie tai, kad vengrų tauta okupantams 
priešinasi. Net kariuomenės kai kurie vienetai buvę iš
ėję į atvirą naciams pasipriešinimą. Nors tuo pasiprie
šinimu ir nebuvo įmanoma okupantus sulaikyti, tačiau 
tai tautoje uždegė ryžtingumą kitais keliais kovoti dėl 
savo teisių ) laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Visa
me krašte praplito atsišaukimai į tautą, daug kur su
siorganizavo partizanų būriai, kurie užsimojo taip ko
voti prieš vokiečius, kaip tr kitos nacių okupuotos tau
tos.

Ir, Žinoma, juo daugiau vengrai ir kiti kovos dė’. 
savo teisių, juo greičiau agresoriai bus nugalėti ir la
biau užtikrinta jų nepriklausoma ateitis,

★
Už kelių dienų baigsis Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

vajus. Todėl paskubinkime atiduoti savo metinę- atiką 
šiai organizacijai, kuri milžiniškos svarbos darbus dir-

F
Žodis parsidavėliams

“Darbininkas” pastebi?
“ Lietuvių komnacių spauda pravardžiavimui pa- 

triotingų lietuvių, kurie kovoja ir dirba, kad Jungt. 
Valstybės laimėtų pergalę ir Lietuva atgautų laisvę 
ir nepriklausomybę, sugalvojo naują Žodį, būtent,
* ‘kryžiokai ”,

Bet visiems nors kiek galvoj antienas žmonėms yra 
gerai žinoma, kad niekas tiek negarbiau “kryžiokų’' 
— nacių, kaip tie patys komunistų laikraščiai prieš 
1941 m. birželio 22 d. Prezidentas Rooseveltas ir ki
ti įžymūs mūsų šalies vadai buvo komunistų smar
kiausiai puolami už tai, kad jie ruošėsi ginti demo
kratiją nuo ašies budelių. Tuo laiku prie Vokietijos 
buvo prisidėjusi ir Sovietų Rusija “krauju sucemen
tuota’’ sutartimi.

Taigi komunistų nukaltas žodis “kryžiokai”, jiems 
patiems geriausiai atitinka.

Karolius Marksas, kurio teorija yra komunistams 
biblija, buvo Vokietijos socialistas. Freidrikas En- 
gels, kurte taip pat komunistams yra dievaičiu, bu
vo Vokietijos socialistas, Markso draugas. Hitleris 
ir kiti šių dienų Vokietijos nacių vadai buvo artimiau
si, kada Rusijos diktatorius Stalinas pasirašė sutar
tį su Hitleriu. Ir dabar, jeigu Vokietijos “kryžiokai“ 
nebūtų užpuolę Rusijos, komunistai visomis ketu
riomis šliaužiotg prie nacių ir juos garbintų, kaip 
garbina Marksą, Engelsą ir kitus.

Iš to visiems suprantama kam tarnauja lietuviai 
komunistai. Jie prakeikė Lietuvą, ir yra prisiekę au
koti ir dirbti, kad Lietuva būtų vergijoje tų, kurie 
žiauriausiomis priemonėmis' kankino ir žudė lietu
vius, ginančius savo tėvynę ir savo žmogiškas teises.

Pat netingieji lietuviai su išgamomis komunistais 
negali turėti ir neturi nieko bendra.’’
★

Visi jie tokie
“Amerika“ rašo: •

“Visoki rusai atbėgėliai, kurie kadaise Amerikoje 
išgelbėjo savo kailį, ištrūkę iš komunistų nasrų Ru- 
sijoje/šiandien čia varo lygiai tokią pat propagandą 
prieš Lietuvą ir kitas Baltijos šalis, kaip kad ir Mask
va, arba Amerikos komunistėliai. Kaip nuostabiai 
supuola tų lietuviškų komunistų pataikavimas Mask
vai su nuomone tų rusų, kurie kadaise bėgo nuo ko
munistų !

Buvęs Kerenskio vyriausybės narys P. A.. Soroki- 
nas, dabar esąs profesorium Harvarde, išleido knygą 
“Rusija ir Jungtinės Va tolybės“.

Tame savo veikale Sorokinas rašo kad Baltijos 
valstybių ir dalies Lenkijos atskyrimas nuo Rusijos 
ipo pereito karo “buvo ne tik didžiulė klaida, bst h* 
grubios išdavystės veiksmas.’’

Kad tai nebuvo kokia klaida ar išdavystė, cr rusų 
carų Lietuvai padarytos skriaudos atitaisymas, žino 
kiekvienas, kuriam istorijos dirva nėra svetima. Bet 
yra žmonių, kuriems nė Harvardo universitete ka
tedra nepadeda tiesos pažinti ir kurie Čia skelbiu 
agresijos politiką.

Taip Čia į vieną dūdą pučia tie, kurie seniau bėgo 
nuo komunistų, ir tie surusėję lietuviai, kurie savo 
tėviį žemg parduoda.’*______________________

Antradienis, 
kovo 28 diena

*• Gerbk savo tėvą ir mo
tiną” liepia V. Dievas vai
kams. Gavę iš tėvų gyvybę, 
iŠ jų vaikai turėtų gauti ir 
išminties mokslo, nes be jo 
gyvenimas nebūva laimin
gas. Vaikai ir tėvai vienaip 
turėtų išmanyti, kad Dešim
tis Dievo įsakymų yra su
glaustas, patogus atsiminti 
ir privalomas vykdinti iš
minties mokslas.

Kartais tėvai mokyte iš
mokina vaikus iš galvos pa
sakyti visus Dešimties Die
vo- Įsakymų žodžius, bet vi
sai nepratina vaikų vykdin
ti ketvirtąjį įsakymą. Pri- 
pažinte tėvai pripažįsta to 
įsakymo reikalą, tiktai dro
visi reikalauti iš vaikų pa
garbos sau. Jei ne jiems pa
tiems ta pagarba būtų reiš
kiama, tai jie uoliai į ją į- 
pratintų vaikus, bet dabar 
tėvai nenori būti savo gar
bės sargai ir pasitiki, kad 
vaikai patys susipras, arba 
mokykloje patirs, jog rei
kia gerbti tėvus. Tuom tar
pu mokyklai labiau rūpi 
sportas organizuoti negu 
Dešimtį Dievo Įsakymų vyk
dymą įgyvendinti. Vaikai 
taipgi nesusipranta. Taip vi
suomenė įgyja vieną vir
šaus šeimyninės doros pa
krikimą. Gimdytojai, nesibi
jokite išmokyti vaikus ir f» 
pratinti juos į Ketvirtojo Į- 
siakymo vykdymą.

Tik reikia, kad ir jūs pa
tys jį vykdytumėte. Vaikai 
veikiai supranta, kad doros 
taisyklės yra bendros se
niems ir jauniems. Mokinant 
vaikus Dievo Įsakymų rei
kia juos ir vykčfinti. Nega
na, kad vaikai vykdintų. Tė
vai turi Dievo klausyti ly
giai kaip ir vaikai. Nusi
skundžiama, kad mūsų švie
suolių šeimose tvarka esant 
retenybe. Tos šeimos retai 
kuri teipaiso Dešimties Die
vo Įsakymų.

NORI fSTATYTI VIETON 
FARLEY

Nevykdo tėvai Ketvirtojo 
Įsakymo, kuomet nepaiso ką 
vaikai skaito, kokiais pa
veikslėliais domisi. Tėvas ar 
motina vien tik sau nusiper
ka leidinių su nepadoriomis 
iliustracijomis. Vaikai jas 
peržiūri kada tėvai nemato. 
Tėvų pareiga žiūrėti kokia 
dvasia viešpatauja mokyk
loje, su kuomi draugauja 
moksleiviai: štinus ar duk
tė. Gavėnios laikas tvarky
mo* laikas. Įsižiūrėkime į sa
vo šeimos gyvenimą ir ap* 
saugokime jį nuo karčiųjų 
8upurtymų. Nesirūpinkime 
išradinėti naujų dėsnių. Tam 
sė laiko neturime. Pakaks 
pilnai išnaudoti ir suvarto
ti seną Ketvirtąjį Dievo Į* 
sakymą.

Buv. Estijos prezi
dentas apie Bal
tijos Federacija

(LKFSB) Augustas Rei, 
buvęs Estijos prezidentas, o 
dabar gyvenantis Stokhol
me, Švedijos spaudai duo
tame pasikalbėjime pareiš
kė, kad Estijos žmonės, pa
tyrę okupantų žiaurumus, 
nenori nei rusų, nei vokie
čių okupacijos, nei tos SSSR 
siūlomos autonomijos, kuri 
vistiek kraštui laisvės ne-*/ 
duos. Estija nori pilnos ne
priklausomybės. Būdama ne
didelė šalis, Estija yra pa
siryžusi artimai bendradar
biauti su kitomis Baltijos 
valstybėmis.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefoną* — PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER........... <Pg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP......................<|Į 25

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

J

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

SprintMulai 
Matracai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
įrifl^, f 

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

Studlo Couch

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO h- KOVO mėn

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

23U WEST BOO8EVELT BOAD

Thomas J. V. Oulien, kuri 
dalis Nevr York valstybės 
demokratų nori įstatyti par
tijos (toja valstybėje) pir
mininku vietoj iki šiol pir- 
mininkavuario F&rhey feį de
mokratų grupė yra vadina
ma sukilėliais. (Acme-Drau
gas teleghotoj

\ A > '• ■ k .i

• s.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni

PAS
— be homišino

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.........................Tel. CANaI 8R87

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
------------ -------------------------- —/r

---------- ta

DABAR Yra Gertanslas Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mūsų Jardą Ir apžiūrėkite sta
bų Ir aukštų rūšį LENTŲ—MILLWOHR 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLA — 
dėl garažų, porėtų, viširų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWLNAS,

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 0



WHITE SOX PRAKTIKUOJASI Uoliai pranešinėja
(LKFSBK Naciai gauck 

kiekvieną iodj Rusijos, A- 
merikos ar Britanijos atsa
kingų asmenų, kai jie pareis 
kia,. jog nebus reikalauja
ma Lietuvos laisvės, ar jog 
Baltijos kraštai bus prie 
Rusijos priskirti. Kartais 
tokius pareiškimus naciai 
skelbia savo kontroliuojamo
je spaudoje visiškai be ko
mentarų, jausdami, kaip ge
rai patarnauja naciams...

NUUODIMO VALANDOJE
Sis žūtbūtinių kovų lai

kas sujudino viaą žemės. ka* 
muolį. Vieni kariauja norė
dami kitus užgrobti, paverg- 
ti; kiti priversti kariauti už 1 
šventas žmonijos teises, ap- 1 
sigynimui nuo vergijos. Ne- 1 
rasti šalies, tautos bei pavie- į 
nio žmogaus, kurs daugiau < 
ar mažiau nebūt paliestas 
karo. į |

Visi laukia karo pabai- j 
gos, visi įdomauja pasauline j 
politika, visi laukia poka-i. 
rinių perversmų, laiminges
nes ateities.

O mes, lietuviai, ar visi ( 
rūpinamės Lietuvos likimu • 
ir jos ateitimi? Ar visi pa-p 
gal savo išgales atliekam 
tautiškas pareigas? Aišku, i 
kad ne.

Nenuilstanti katalikai ir 
kitos grupės deda pastan
gų, kad Lietuva vėl paliktų 
laisva, kad jos nieks kitas 
nevaldytų, kaip tik jie pa
tys.

Po karo Lietuvos atsta
tymas ir visokeriopa pagal
ba priklauso nuo mūsų, a- 
merikiečių. Vadinas, nuo mū 
sų, kurie prisidėjome prie 
iškovojimo laisvės Lietuvai 
po pirmojo pasaulinio karo, 
negailėjom savo sunkiai už
dirbtų dolerių ir triūso, sa
vo tėvynei ir broliams lais
vės trokšdami. Mūsų pastan 
gos mūsų doleriai nenuėjo 
niekais: Lietuva liko lais
va, garbinga, net pralenkė 
kitas tautas savo įžanga 
ir pavyzdingu valdymosi iki 
gaujos azijatiškų barbarų 
neuaplūdo. Tuos išvijus, da
bar nežmoniškai persekioja
mi hitleriškų teutonų.

Tie, kurie iki šiol dirbom 
ir dirbsim, pasakykim ačiū 
Dievui ir viens kitam, nes 
mūsų darbo, vaisiai yra kil
nūs, garbingi ir visai tau
tai naudingi. Tad, į darbą 
kol galim už mylimą šalį, 
o laimėjimas mūsų!

Dzūkelis

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. VVestem Ave^ Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PLATINKITE “DRAUGĄ

KŪNIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS uaNeužilgo prasidės amerikiečių mėgiamiausias sportas 
— baseball. Šioje nuotraukoje ‘ ‘ezibition’ ’ žaidimas tarp 
Chicago White Sox ir Detroit Tigers. Detroitiečiai lai
mėjo 5-3. (Acme-Draugas telephoto)

nZIS&AS IR FI.COKOSCOriC

X—RAY—
KRAUJO IK UUIN&LO 
TUtlNftJ IMAS—Viskas už 
Papjauti atikamavlnuM tokh> tttlrluė- 
Jlmo yra .10, lr mea gvarantuojfune 
Jm/llh pataoltžnlm* wba.J4a tumu sieko 
uvinakate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
FASMAKIMUI 

kkUMilkOS EIGOS 
rASKKMlNUAI GYDOMOS

VAII1CO8E GYSLOS, kolų ropos. Ir 
panažlal kojų ištinimai. Rhem,i»llsina 
SKILVIO SKAUSMAI. neviriktniniSA 
deKMtUU* fiUvlsde žautlo* ar uikletė- 
Jliaas.
KRAUJO LIGOS, all puo. nuvargusio, 
•pemia D kraujo uinuodlJUuus 1. prie
žasties kroniikų Ilsų Aukžto kraujo 
spaudimas.
ODOS LIGOS, niežėjimas. degančios 
eazeiua. psorlajsls ar spuogų. 
UHINAL1NŽAI SKAUSMAI. prostatl- 
tis, skaudžios ir nesmagumo KRONIA-

Prašome visų narių ausi- Cicero. — Lietuvių Namų
akti ir naujų atsivesti, nes Savininkų klubas rengia
artu. Komisija raportuos kauliukais ir kortomis loši-
buvusio parengimo. mą kovo 30 d., parapijos sa-
... _ . . lėj, 6:30 vai. vakare. Įžan-Artinas Federacijos kon- «" *ga 35c. Visus kviečiame da- rencujia, turime atstovus ®

nkti. Nep.nurtkiU.usi-

Cicero. — Di>«tė Visų 
Šventųjų Moterų ir Vyrų 
rengia bunco ir kortomis lo
šimą balandžio 3 d., parapi-1 
jos svet. Pradžia 6:30 vai. j 
vak. Įžanga 35c.

Pirm. Jonas Šileikis pa
taria nieko nevalgyti tą va
karą, nes vakarienei turėsi
me kugelio, kastinio, blynų, 
vieną burniukę ir keletą a- 
iaus. Dovanų bus gražių ir 

r beveik dėl kiekvieno.
Rašt. E. W. Mikutis

PETER TROOST MONUMRNT COMPANY
(įsteigta 1888 m.)

Meniški, Vertingi iiiiuuuuuiuumiiiihmimiiiuihiuhmiiiihm

MAUZOLEJAI

(LKFSB) Sausio mėn. pir 
moj pusėj rasta Kauno apy 
linkėse banditų nužudytos 
dvi lietuvaitės.

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyr. svarbus su
sirinkimas įvyks 28 d. kovo 
mokyklos kambary. Draugi
jų išrinkti atstovai būtinai 
dalyvankit. Turėsim svečių 
kalbėtojų. Valdyba

Pasitikėjime
Mumis

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄBridgeport. — LGF 1 sky

riaus susirinkimas įvyks ko
vo 28 d., parapijos salėj, 
7:30 vai. vak.

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

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbe.

iiaunuuuiuniumiiiiuiiiiiuiuitiiiiiiuiuii
pimaoriamzHD mbmorials at no iMmoNiL covrt 

PAKTICULAB rEOPLE FREFEB. PACHANKIS FBOOUOTION8 
DISTRIBUTORS OP THB PAMOU8 MONTELLO GRANITEMūsų MENO ŠEDEVRAI pri

davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 

KRElPSJTtB PROB —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:~ JHHH VENETIAN
■ Mūsų pastatytas MONUMENT CO.

TCYAM8 MARIJONAMS J
DIDYSIS Oftaaa ta Dirbtuvė: 521 N. VVESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Ava)

ONA YUŠKEVKIENfc 
(po tėvais Urbonhitė)

Mirė Kovo 25, 1944, 6:30 v. v., sulaukus senatvės. 
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskr., 

Gudelių par.. Kalnynų km. Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 2 dukteris Magdaleną 

ir jos vyrą Juozapą Luckus ir jų 2 dukteris Helen 
ir jos vyrą Joną Kelias ir jų dukterį Eieanor, ir 
Josephine ir jos vyrą Ben Katch (U. S. Navy) ir 
jų sūnų Jinųnie; antrą dukterį Helen ir jos vyrą 
James Kazakevičius, ir daug kitų giminių ir draugų 

Kūnas pašarvotas namuose: 1804 S. 50th Avė., 
tel. Cicero 652-J. Laidotuvės įvyks trečiad., Kovo 
29 d. Iš namų 8:30 vai. ryto bu3 atlydėta į Šv. An
tano par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Švento Kazimiero kapines. •
* Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Žentai, Anūkės, Pro-anūke, 
Pro-anūkas ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt. Antanas B. Petkus, tel. Cicero 2109.

MODERNI Bvtdtaft PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5619 South Troy Street 

TsL ESTebrook 3645 TeL BEPubhc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-8 vaL

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

IONE 9066 1117 ROOSEVELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Trūksta ištaigų 
darbininkų

(LKFSB) Lietuvos laik
raščiuose daug skelbimų, 
kur įvairios firmos ieško 
darbininkų. Atrodo, kad dau 
giausiai trūksta įstaigų (o 
fiso) darbininkų.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.,

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Mieste 
DalyseJohn F. Eudeikis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ L BUKAUSKAS

10821 SO. MICHIGAN AVR. Phone PULLMAN 9681Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

KREIPKTreS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908ADOMAS ŪSAS

Gyveno 3322 S. Wallace St.
Mirė kovo 2ft d., 1944, 8:30 vai. ryte, sulaukęs pusės ami.
Kilo iš Sakių apskr., Kristabadiio parap., Smilgių kaimo.
Amerikoje išgyveno 40 ncetų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Konstancijų (po pirmu 

vyru Zaksšenė), dukterį Anna, brolio sūnų Antaną Ūsą. jo 
žmoną Marijoną ir jų sūnų Joną, krikšto dukterį Blena Ūsas, 
giminaiti Antaną Gudauską, švogerką Domicėlę Bakas ir jos 
iJeimą, 2 švogerius — Joną Matonį ir Aleksandrą Matooį ir 
jo šeimą.

Velionis priklausė prie Tretininkų ir Apaštalystės Maldos 
draugijų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioj, 3354 R Halsted St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, kovo 30 d. iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas i Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė. Brolio Stovus, Krikšto Duktė, Dė
dė, ftvogerka, ftvogerinIr Giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. Ridikas, Tel. YARda 1419. 
PRAŠOME NESIŲSTI GfiUŲ.

J. LIULEVICIUS
4M8 8a CALIFORNIA AVĖ. Pkone LAF. S67J

4330-34 S. California 
Avenuo 

Lafayette 0727

P. J. RIDIKAS

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

L J. ZOLP
Phone YARDS 0781Kopros VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse MAŽETKA EVANAUSKAS
Mlfi LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

PETRAS
Sekretorius

DABARTINt 
DIVIDENTŲ 
RATA..............

Radio Programai WGES
_ (1390 k.)
Pirmadieniais ir Ketvirtad. 

~6 vai. vak. LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WERT 23rd PLACE 
19786 R MICHIGAN AVĖ

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5768 

PULUŠAN 1276
Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą'

\

MM ■ ..■? t. .• - * A * St. .. , ,
........ k
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Kas Girdėt*^ 
Chicagoje ♦

Buvo pagrobę
Du vyrai ir moteris pagro- JE 

bė Mrs. Evelyn Boyer, 44 
metų, 408 S. Kilbourn ave., 
praeito sekmadienio vakare, 
netoli Jackson blvd. ir Kil
bourn ave., ir iš jos paėmė 
rankinuką, kuriame buvo 
$38, jos ūdrų paltą už $1,000, 
laikrodį už $600 ir deimanto 
žiedą už $300. Kai Boyer bu
vo apaplėšta, tada ji buvo 
išmesta iš automobilio užpa
kalyje 4539 Jackson blvd. Ji 
pranešė policijai.

* * *
Apiplėšė

SOLISTĖ GENOVAITĖ 
GIEDRAITIENĖ

Balandžio 2 d. [pasirodys 
savo skambiu balsu išpil- 
dant Dubois kantatą “Sep
tyni žodžiai nuo kryžiaus“ 
Sv, Jurgio parap. salėje.

Armijos Diena balan
džio 6 diena

Lietuva bus laisva ir nepr'ikalusoma - 
pareiškė Chicagos mayoras Kelly

; • .♦ i. -O; • L

LIETUVIŲ VAIZBOS BUTO BANKETAS GERAI PASI
SEKĖ; NAUJA VALDYBA BUVO ĮPAREIGUOTA 
IR PASVEIKINTA

“Lietuva ir visos mažos' reigavo naują 1944 valdybą, 
tautos "bus išlaisvintos”, taip Buto naujas prezidentas yra 
kalbėjo Chicagos Mayoras Al. Kumskis, Dr. V. S. Na-

Trys negrai, du iš jų gink-/ 
luoti su peiliais, pagrobė $32 
ir $51 čekį ir kartūną ciga
riečių iš Owin Olinger, 739 
W. 59th st. Apiplėšimas įvy
ko fronte 741 Englewood 
ave. Apie tai jis pranešė po
licijai praeitą sekmadienį.

* Jf. *

Keturi
Keturi negrai apiplėšė 

Martin Warner, pasiuntinį, 
3703 W. Roosevelt rd. Iš jo 
paėmė $65 užpakalyje Fair 
krautuvės.

Chicagos mayoras Ed- 
ward J. Kelly išleido raštą, 
kuriuo balandžio 6-tą dieną 
paskelbė kaipo Armijos Die
ną Chicagoje. Tą dieną bus 
rengiamos atitinkamos pro
gramos. Mayoras Kelly ra
gina dalyvauti programose 
ir iškelti tą dieną Amerikos 
vėliavą prie visų viešų ir 
privačių gyvenamų namų.

Ed. J. Kelly laike banketo 
paminėti Lietuvių Vaizbos 
Buto 10 metų gyvevimo su
kaktį, Dariaus ir Girėno Le
gionierių salėje, praeitą sek
madienį, kovo 26 d.

Illinois Valstybės Lietuvių 
Vaizbos Buto banketas, kas
met sutraukiąs nemažai pub
likos, tikrai buvo nepapras
tas. Dalyvavo mayoras Ed. 
J. Kelly, teisėjai J. T. Žūtis, 
Donoghue, Victor Kula, kon
sulas Petras Daužvardis ir 
suvirš šimtas Chicagos 
stambiausių biznierių su jų 
šeimomis.

Teisėj aš Donoghue, Muni- 
cipal Co-urt, perstatė ir įpa-

res ir S. Balzekas yra vice
pirmininkai; o Dr. K. Dran
gelis yra sekretorius ir J. P.
Varkala kasierius.

Bankete svarbiausias kal
bas pasakė mayoras Ed. J.
Kelly ir konsulas Dr. Petras 
Daužvardis.

• Banketo programa buvo 
įvairi ir įspūdinga. Teko gir
dėti gerai prasilavinusio
smuikininko Raymond Lei- Wendell Willkie, kuris dar 
vos grojimas. Florence Le- buojaąSad busimoj1 respub-

MRS. W. WILLKIE 
DOVANA

vikas ir Pauline Balnaitis 
labai gražiai patenkino pub
liką akordijonų muzika. Bro
lių Vešotų grupė suvaidino 
kelias įdomias scenas.

Back of the Yards konferencijoje

Dalyvavo daug žymių asmenų

likonų partijos konvencijoj 
būtų išrinktas kandidatu į 
prezidentus, atvykus su pra
kalbomis į Walworth, Wis., 
važiuojant gatve jo automo
bilius suvažinėjo šunį. Su
žinojus tai Mrs. Willkie at
siuntė šį šuniuką, kuriam 
“nukentėjęs’ ’
Wendell. (Acme-Draugas te 
lephoto)

Liūdni įvykiai

To neturėtų būti
Vagystė*

Joseph Baxia, 5404 South 
Ashland ave., pranešė poli
cijai praeitą sekmadienį, kad 
jo automobilis buvo pavog
tas iš parkinimo aikštės, 220 
W. Randolph st.

Gaisras
Cigarietė sukėlė aparta

mento baismente, 6211 
Woodlawn ave., praeitą sek
madienį gaisrą. Nuostolių 
sukelta $10.

* * *

Ginčas
Frederick Milton, 25 metų, 

negras, 3753 So. Park Way, 
buvo mirtinai subadytas 
praeitą sekmadienį kilus 
ginčui taverne, 3633 State 
st. Policija sulaikė du ne
grus klausinėjimui.

Antradie.n’S. kovo *>& KM*

/ mus

Paskendo upėje, kai 
laivelis apsivertė

Frank J. Bichler, 18 metų 
amžiaus, 4438 N. McVicker 
ave., sūnus našlės Mrs. He- 

Jr., 15 len Bichler, praeitą sekma- 
metų, 319 May st., Calumet dienį paskendo Dės Plaines 
high school mokinys, buvo upėje, netoli Schiller Park, 
mirtinai sužeistas praeitą kai laivelis apsivertė. Du jo

Mirtis kelyje
Charles Schwarz

Praeitą pirmadienį šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
salėje (Town of Lake) jvy
ko Back of Yards Tarybos 
konferencija, kurią atidarė 
C. Y. O. orkestro bena9. 
Įžanginę kalbą pasakė vys
kupas Sheil.

A. R. Kryžiaus Chicagos 
skyriaus pirmininkas Kene-

Konferencijoje dalyvavo 
adug aldermanų, politikierių 
ir kitų žymių asmenų. Back 
of Yards Taryba patiekė ra
portą dėl kilusių ginčų su 
Chicago Park District pre
zidentu Dunham.

M-Konferencijoje dalyvavo 
apie 800 asmenų, kurie at
stovavo 100 organizacijų. 
Kun. klebonas Ą. Linkus at-

$5,000
Praeitą sekmadienį Teztile 

Corp., 820 S. Tripp ave., kilo 
davė vardą —'gaisras. Sakoma, kad ugnis 

sukėlė $5,000 nuostolių.

__ _ __ _ ~ „___ ___ ly kalbėjo Raudonojo Kry
sekmadienį, kai jis buvo su-1 draugai priplaukė krantą. ,žiaus vajaus reikalu. Back Į stovą vo konferencijoje šv. 
trenktas Vincennes ave. gat- Pakrančių sargyba ir poiici- of Yards Taryba vadovauja Kryžiaus Lietuvių parapiją.
vėkario. Nelaimė įvyko tarp 
92-tros ir 93-čios gatvės.

ja J. Bichler lavoną rado po toje apylinkėje R. Kryžiaus 
valandos vėliau. 'vajui.

. "JAU LAIKAS PERMAINAI"

BALSUOKIT TIESIOG
Democratic

*S

(X) Republican
Ui Prezidentą 

(Xl JOSEPH S. KRAL
Už Town Clerk

{X] JOHN C. STOFFEL '
Ui Collector .

[X] JERRY DOLEZAL 
Ui Supervtaor

Įx] LEO KASPERSKI 
Ui Asseosor

(X] FRANK J. CHRISTENSON 
Ui Trustee

Įx] JERRY F. JUSTIN

Cicero Rink
Miestą—SuiAIKTKn' BOSŲ VALDYMĄ—Gelbėkit Mokyklas

m imai Antrad., Bal. (April) 4 d., 1944
balsavimo vietos atdaros nuo 6 ryto iki 5 pp.

Nuvyko aplankyti kūdi
kio ligoninėn — sutiko 
n mirtį ».

Harold G. Boettger, 35 
metų, 3121 Moffett str., Chi
cago Metai Hose CoM May- 
wood, inspektorius, praeitą 
sekmadienį nuvyko į Šv. 
Onos ligoninę, 4900 Thomas 
str., ir laukė ligoninės lau
kiamajame kambaryje, kad 
pamatyti savo žmoną Alice 
ir dukrelę Pauliną Marthą, 
kuri gimė praeitą ketvirta
dienį. Jis neakntriai vaikš
čiojo laukiamajame kamba
ryje iš vieno galo į kitą. 
Staiga Harold Boettger par
krito ant grindų. Gydytojai 
atbėgo jam pagalbon, bet jis 
buvo miręs, greičiausia jį iš
tiko širdies ataka.

PAS«K DAROMOS ant pirmų morgicių i
« REMONTAVIMUI arba refinansavimui

cmt Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMS ’ 

NUOŠIMČIO RATOMS

Tikrins kainas
Kainų Administracijos ofi

sas nesenai tikrino Cihcago- 
je ir joa apylinkėje krautu
vės produktų kainas. Davi
niai rodo, kad iš 12,724 krau
tuvių tik 3,217 pilnai prisi
laikė valdžios - nuostatų. 
Ateinantį mėnesį Kainų Ad
ministracijos ofisas žada 
padaryti dar kartą patikri
nimą.

KEISTUTE ° ~ 47 S*krob‘<° Fatartavlmo! —
TEL. CALUMET 4 SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
— *• Mozeris. Sec’y. 3236 80. HALSTED ST.

_ TAPKITE FINAN8INIAI NEPRIKLAUSOMU
TAirpvKTTE mfisų ištaigoje. Jfisų indeliai rūpestingai globo Ja-
mi ir Ugi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 

Car- JOaų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.
SENIAUSIA ir ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA

Širdies ataka
Mrs. Ruth Montgomery, 

20 metų, 5510 Wayne ave., 
etatlstikė, mirė nuo širdies 
atakos praeitą sekmadienį 
savo name.

Laiminga mergytė
Mrs. Lois Decker, 1536 E. 

74th str., vežė dviejų metų 
savo dukrelę vežimėlyje 
Island gatve. Pravažiuojan
tis automobilis .palietė veži
mėlį taip smarkiai, kad mer
gaitė buvo išmesta iš veži
mėlio ir nublokšta 15 pėdų.

Maža mergytė nebuvo su 
žeista. Automobilio 
tojas buvo areštuotas

Mirė bažnyčioje
Oliver Purcell, 80 metų, 

4459 Monroe st., mirė nuo 
širdies atakos praeitą sek-

Ragina
Illinois valstijos guberna

torius Green išleido atsišau
kimą į Illinois gyventojus ir 
ragina rinkti atliekamą po
pierį karo reikalams.

Lesinant vištas
John Lindstedt, 69 metų, 

policijos magistratas Winth- 
vairuo- raP Harbor (Lake kauntės) 

mirė nuo širdies atakos pra
eitą sekmadienį, kai jis da
vė vištoms maistą savo na
me.

Nancy Nelson, 3 mėnesių 
amžiaus, 2952 So. Dearborn 

madienį, kai jis atsiklaupė st., negriukė, buvo rasta ne- 
melstis St. Mel’s bažnyčioje, gyva lopšyje praeitą aekma- 
22 N. Kildare ave. dienį.

Laminga nelaimė
Grand Rapids, Mich. — išmetė pro langą, pirm negu 
John Rickard, 48 metų troko kabina susiaižė kaip 

amžiaus, ir Edward Keck, 32 kiaušinio lukštas. Paskui ki- 
metų amžiaus, praeit, aek- lo gaijsrM jle 
madienį buvo reikalingi ligo- pr-.
ninėje gydymo, bet jie dar likelyje be sąmonės. Jie bu-

įsitikinę, kad Ui buvo lai- vo nume8ti ' Vietą- kur
grėsė jiems gaisro pavojus.

„ , . Rickard ir Keck nelaimė-Trokas, kuriame jie vežė .»• v
pusę tono cemento, neteko Je 8avo Lik įpjovimus ir nu- 
kontrolės ir susidaužė į du braižymus, bet išgelbėjo sa- 
medžius. Suaidaužimas juos vo gyvybes.

minga jų diena.

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 iž importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) 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

X Dievo Apvaizdos parn- 
pQos bažnyčioj šį vakarą 
baigias 40 vai. atlaidai. Miš
params giedoti į talką pa
rapijos chorui, kurį veda 
varg. K. Gaubis, suvažiuoja 
viai Chicagos lietuviai var
gonininkai.

X Moterų Sąjungos Chi
oago apskritis pastarame su 
sirinkime nutarė reikalaut, 
kad centro valdyba šauktų 
šįmet seimą Chicagoj. Per
nai seimas buvo atidėtas iš 
priežasties karo.

X Federacijos Chicago 
apskrities konferencijon, ba 
landžio 2 d., Moterų Są-gos 
Chicago apskrities atstovė
mis išrinko: K. Sriubienę, 
Kaminskienę, Daunorienę. 
Leščinskienę ir Aleliūnienę.

X Juozas Overlingas, ži
nomas lietuvis siuvėjos ir 
savininkas dviejų vietų nau
jiems drabužiams siūti ir 
seniems taisyti bei valyti: 
4602 S. Wood St. ir 4352 S. 
Rockwell St, dabar nesved- 
kuoja, tačiau, padedamas 
žmonos patarnauja kostume
riams.

X Eugenija ir Elena Var- 
kaliūtės, Marąuette Park 
veikėjos dukterys, dabar a- 
tostogauja Los Angeles, Cal. 
Joms taip patinka ten gy
venti, kad nemanančios grįž
ti į Chicago.

X Kun. Thomas Home, 
vienas Chicago arkidiecezi- 
jo® misionierių, praeitk sek
madienį pradėjo misijas (an
glų kalba) šv. Antano pa
rapijos bažnyčioj, Cicero.
* X Chicago vyčiai jau pra
dėjo daryti pianus šauniam 
pasisekimui būsimos K of L 
Day. Pelnas bus skiriamas 
organizacijos reikalams: pa
siuntimui dovanų) nariams 
kariuomenėj, užprenumera- 
vimui jiems laikraščių ir t. 
P-

X Kun. E. Abromavičius 
per religinį koncertą šv. Jur
gio parapijos salėj, balan
džio 2 d., kuomet bus pildo
ma kantata “Septyni pas
kutiniai Kristaus žodžiai 
nuo kryžiaus“, aiškins žodį: 
“Moteriškė, štai tavo sūnus. 
Sūnau, štai tavo motina“.

X Pvt. A. J. Krause iš 
Town of Lake rašo, kad dar 
vis tebėra užjūryje ir gy
dosi kpro ligoninėj. Jis la
bai norįs sugrįžti namo ir 
dar sykį pasimatyti su drau
gais, žinomais sportininkais 
Phil ir Ed Krause.

X Ristikas J. BonceviČius 
paprastai vadinamas “ dra- 
®4ežnu dzūku’ ’4 kurs buvo 
iššaukęs Karolį Požėlą, kad 
galutinai išrišus klausimą, 
kuris jų ristynių sporte tarp 
lietuvių turi būt žemesnis, 
po 22 minutų buvo Požėlos 
paguldytas. Po ristynių Po
žėla pareiškė, kad Bancevi- 
čius kaip buvo, taip ir pa
lieka jo draugas, .bet dau
giau lai nekviečia jo ristis 
Ristynės buvo Dariaus-Gi 
rėno salėj.




