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Rusai davė suomiam naujas taikos sąlygas
Amerikiečių bombos per klaidą krito 

ant Šveicarijos miesto; užmušė 36
Šveicarija protestuoja U. S. vyriausybei

LONDONAS, bal. 1. —

Amerikos Liberator bom
beriai atakavo industrinius 
ir susisiekimo taikinius 
pietvakarinėj Vokietijoj. 
Kiti jų per klaidą numetė 
bombų ant Šveicarijos 
Scbaffhausen miesto, Vo
kietijos pasieny, užmušda
mi tarp 36 ir 50 asmenų ir 
padarydami didelius nuosto
lius.

Amerikos armijos rapor
tas sakė kai kurios bom
bos krito ant Šveicarų teri
torijos dėl navigacijos sun
kumų, susidariusių dėl blo
go oro ir didelių debesų. 
Pranešimas neminėjo nei a- 
pylinkės nei taikinių, šešiom 
lika mūsų lėktuvų negrįžo 
iš atakos. Amerikiečiai nu

mušė bent penkis priešo 
lėktuvus.

Kiti daliniai atakavo na
cių aerodromus Bremene ir 
Hanovery, ir apšaudė 16 
traukinių bei sužalojo ke
lis laivelius.

Schaffhausen yra arti 
Constance ežero, prie Vo
kieti jos-šycicari jos sienos. 
Skers ežero yra Friedrich- 
shafen, kurį sąjungininkai 
kelis kart atakavo.

šveicarų radio raportai 
sakė didelė dalis Scheffhau- 
seno sunaikinta. Pagal vė
liausias žinias, Šveicarija į- 
sakė savo pasiuntiniui Ame
rikai padaryti Stiprų pro
testą. Manoma Amerikos 
vyriausybė atsiprašys > už 
bombavimą ir užmokės už 
padarytus nuostolius.

SESI PROPELERIAI VARO NAUJĄ NACIŲ LĖKTUVĄ 

‘ ' fe Nebereikalauja Hangoe pusiausalio
Nežinia ko norės dėl nacių kariuomenės

STOKHOLMAS, bal. 2 — 
Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad naujose taikos są
lygose, kurias Rusija įtei
kė Dr. Juho K. Paasikivi, 
nebe reikalaujama Hangoe 
pusiausalio ir Viipuri mies
to. Sakoma Dr. Paasikivi, 
kuris nuo trečiadienio yra 
Maskvoje, išgavęs tas pa
lengvintas sąlygas po to, 
kaip Suomija atmetė pir
mąjį Rusijos taikos pasiū
lų imą.

Suomijos parlamentas su
šauktas posėdžiui pirmadie-

Radio persiųsta iš Londono į New Yorkąj šita yra pirmoji nuotrauka rodanti naują- ny įįkiau8ytį “svarbaus vy- 
jį vokiečių šešių motorų milžinišką Wicking lėktuvą, kurį pastatė Blum & Voss. riausybės pareiškimo.”

(Acme-Dnugas Telephoto)

U. S. lėktuvai atakavo 
tris Truk salas

U. S. LAIVYNO ŠTABAS, 
Pearl Harbor, bal. 2. —
Adm. Cbester Nimitz

pranešė, kad armijos bom- 
beriii atakavo Truk sala9 
penktą kartą per 72 valan
das. Šį kartą ataka buvo 
daroma nakties metu ket
virtadieny. Bombos sukėlė 
gaisrus ant Dublon, Mone 
ir Eteri salų, ir išaižė aero
dromą bei sunaikino karei
vines.

Amerikiečiai užtiko tik 
du japonų naktinius naikin
tuvus, kurie nieko negalė
jo padaryi. Iš fakto, kad 
japonai siunčia naktinius 
lėktuvus priešintis mūsų 
bomberiams, daroma išva
dų, kad mūsų naktinės ata
kos padaro didelius nuosto
lius japonams.

Truk bazė dabar spau
džiama tų pačių lakūnų, ku
rie taip pasekmingai vei
kė Marshalluose ir Naujoj 
Gvinėjoj.

Partizanai supliekia 
vokiečius Bosnijoje

LONDONAS, bal. 2. —
Maršalas Josip Broz prane
šė, kad jugoslavai partiza
nai atmušė vokiečių bandy
mus įsiveržti atgal į išlais
vintą teritoriją rytinėj Bos
nijoj. Raportas sakė k(>voe 
dar tęsiasi, bet naciai labai 
nukenčia ir yra stumiami 
atgal per Drina upę.

NUMUŠĖ SUVIRS 30 
JAPONU LĖKTUVU

GEN. STILWELL STA
BAS Indijoje, bal. ž. — Są- 
JRingjninkai kariai džiau
gėsi matydami, kaip sąjun-______________
gininkų lėktuvai pirmadie- j , B .
ny numušė 26 japonų lėk- NerillldS PdleSilflOje; 
tuvus virš Assam džiung-1 v j. . ■ inu , persove 2 policininkus

Pirmadieny ir antradieny 
numušta suvirš 30 japonų 
lėktuvų. Iš 38 lėktuvui, ku
rie bandė atakuoti Chabua-

JERUZALfi, Palestina, 
bal. 1. — Britas ir žydas 
policistai buvo peršauti 
Haifąje vakar rytą. Jaučia-

Ledo* apylinkę, sąjunginin- ma, kad bus ir daugiau pa-

Nors sakoma rusai nebe- 
reikalaus Viipuri ir Han
goe, jie reikalauja užmo
kesčio iš Suomijos. Keli 

Aliantai sustabdė kitą dalinį š. Burmoįe suomiai pareiškė mintį, kad 
Helsinki vyriausybė gal lai-

JAPONAI ARTINASI PRIE IMPHAL

koma. jog Suomijos kabi
netas posėdžiavo vakar 
naktį;, apsvarstymui naujų
jų Rusijos taikos sąlygų.

Čia nežinoma kaip nau
jos sąlygos numato nacių 
kariuomenių Suomijoje rei
kalą. Dėl tos rusų sąlygos 
pirmosios rusų-suomių de
rybos nutrūko. Manoma gal 
bus reikalaujama nacius tik 
izoliuoti, o ne internuoti.

Raportai iš Helsinkio sa
kė visuomenė nežino apie 
naujuosius išsivystymus.

Hangoe pusiausaly ran
dasi laivų bazė. Viipuri, 
Karelijos perėjoj, buvo Ru
sijos/ užimta po sutartimi, 
kuria baigta 1939-’40 karas.

Oficialiai pranešta, kad 
Kusta A. Wilkuna, Suomi
jos informacijos biuro vir
šininkas, atsistatydino. Jo 
vielą užėmė Gen. Kakoni,NEW DELHI, Indija, ba-1 sakė kalnuose į rytus nuo . , . I .. _» , * ..J . . kys rusų reikalauj amas su-i artimas maršalo Manner-land. 2. — Savo cfensyvoje 

iš šiaurryčių, japonai Indi
joje pasivarė iki 12 mylių 
nuo Imphal. Pietrytinės 
Azijos komandos praneši
mas sakė sąjungininkai su

Kohima, 60 mylių į šiaurę mas perdaug didelėmis. Sa- heim draugas.nuo Imphal, indėnai kariai 
smarkiai kaunasi prieš kitą >■ , .
Jap;nų dalini. Nacių partizanai veikia

Berlyno radio. perduoda- Įj^
_ mas Tokyo pranešimą, sa

stabdė kitą Jįapooų dalinį kė britai ketvirtadieny ava-i STOKHOLMAS, bal. 2. 
šiaurinėje Burnoje, ir da- • kuavo Imphal. Vokiečiai dabar sako jie -tk-
bar suduoda jiems didelius 
smūgius.

Ukhrul apylinkėje, 32 
mylias į šiaurryčius nuo

Aliantai užėmė kaina 
netoli

Planas išlaisvintos
Prancūzijos valdymui

ALŽYRAS, bal. 2. — 
Prancūzų tautinio išlaisvi
nimo komitetas vakar pas
kelbė savo anksčiau suda
rytą planą išlaisvintų Pran
cūzijos teritorijų adminis
travimui. Manoma sąjungi
ninkai, kurie nustatys val
dymo aparatus išlaisvintom 
teritorijom, neužgirs pran
cūzų plano. 1 ’

Sakoma tie planai buvo 
priimti prieš dvi savaites, 
ir tuo būdu atsako į Prez. 
Rooeevelto pareiškimą, kad

SĄJUNGININKŲ STA
BAS Neapoly, bal. 2. — Va? 

kar pranešta, kad penktos 
armQ.cs kariai, atakuoda
mi po artilerijos apsauga,

ri savo partizanus, kurie 
veikia užpakaly rusų linijų, 

nų užmušta kovo 29 d., kuo- Aftonbladsuo koresponden-
met Gen. Stilwell lydimi Berlyne pranešė, kad į pasivarė pirmyn vieną my- 

įa. partizanų kariavimas, prieš j lią ir užėmė 5,500 pėdų auk-

Kiniečių pranešimas iš 
Chungking sakė 5,000 japo-

Imphal, japonai pasivarė) amerikiečiai-kiniečiai 
pirmyn, nepranešama kiek, j riai žygiavo per Hukwawng 
savo žygiuose į Manipur
laukų kelią virš Imphal.

Sąjungininkų biuletenis

kurį naciai turėjo kovoti
klonį, varydamiesi įi svar- P61* vis^ rusW karą, dabar 
biąją priešo Myitkyina ba- atsuktas prieš rusų kariuo- 
zę menę “į vakaras nuo čer-
--------------------------------- • kasy ir į rytus nuo Pripet

kai nrmuBS 13 bomberių ir. naSių jvykių kadangi nuo |fa|ij0S komUIHStamS )3U IT karallUS gOTO
noiVmliMvni eina riionnfl laiaralima hnfn t * <13 naikintuvų.

Amerikiečiai prarado tris
savo lėktuvus.

upės.”
šios dienos įsigalioja britų* *' * _ . 14 j ■ ■ h i
įstatymas, kuris draudžia NEAPOLIS, Italija, bal. ?°XV^1*_UŽ karal,a118 atsls Zy03l Į PdleSfNliį 
žydų imigraciją Palestinon

RUSAI KARIAI JAU MATO ODESSAw»/
Įsilaužė į Tarno polį ir Kovelį, Lenkijoje
IŠ MASKVOS — Rusai

•išėmė dar 50 kaimų pakely 
į Odessa, ir dabar jau. ma
to patį Odessa miestą.

16 LONDONO — Berlyno 
radio pripažino, kad rusai 
įsilaužė į Tamopolį ir Ko
velį, Lenkijoje.

LONDONAS, bal. 2. —

Maskvos pranešimas sakė 
rusų kariuomenės vakar da- 
sivarė iki 24 mylias nuo 
Odepsa uosto. Pasak rusui, 
jie išmušė ašies daHnius 
rytiniam Tiligul krante, į 
šiaurryčius1 nuo Odessoe.

Maskva sakė vienam sek
tory visas rumunų dalinys 
pabėgo nuo vokiečių ir 
‘‘perėjo įi rusų kariuome
nę,” o kiti rumunų daliniai 
taipgi pasiduoda kitose a- 
pylinkėse,' kuomet rusai nu
kerta paskutinius kelius jų

Rusijoj į Kišinev ir Tiras- 
pol pusę, rusai pasivarė 17 
mylių ir prisiartino prie ge
ležinkelių centro, kurį zia- 
ciai turi išlaikyti, jeigu no
ri išgelbėti savo kariuome
nes iš Odessa apylinkės.

Berlyno radio praneši
mas sakė rusų daliniai prta*- 
silaužė iki Totorių perėjos 
vedančios per Karpatų kal
nus į Čekoslovakijos terito
riją, kurią Hitleris “pado* 
vanojo” Vengrijai.

Lenkijoje, rusai užėmė 
Podgand’s, 27 mylias į piet
vakarius nuo apsupto Tar- 
nopolio ir 65 mylias į piet 
ryčius nuo Lvovo.

* Turkijos Ankara,

2. — Italijos komunistai , tatydinim*- 
pakeitė gavo linija, vakar . Italijo-
pareikšdami savo norą ka- j?' ^>a!m*ro. *■ ^a
, » tik grįžęs is Maskvos, sake
laboruoti ara ••nauja karine Kgrgliug Viktoras Emanu. 
vyriausybe,’’ kuriai vado- e|ig ne ,
vantų Maršalas Pietro B.-, titucija „ kurią |jma
doglio, ir sakėsi jau nebe- pakeigti jw

ščio Marrone kalną, 15 my
lių į šiaurryčius nuo Cassi- 
no, tuo dalinai ištiesdami 
sąjungininkų liniją virš Ca
ssino miesto.

Apart Marrone kalno užė
mimo, tie patys kariai taip 
gi puolė Pizzone ir San Mi- 
chele miestus, dvi mylias į 
šiaurryčius.

Neuzel&ndiečiai kariai 
Cassino mieste atmušė dvi 
naujas nacių atakas, ir są-

aukščiausias autoritetas iš- j pabėgimui į Rumuniją. 
Išlavintoj r.ancūsVjoj bus žygiuodami pietuoana 
Gen. Eiaenhower. , Beaaarabijotfe ir vakarinėj

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
16 PEARL HARBOR — 

U. S. lėktuvai penktadieny 
atakavo Dublon salą, Truk 

atolyje. Kitas dalinys ir vėl 

puolė Ponape salą

16 BERNO — Nacių vai-

SUNAIKINO 82 JAPONŲ LĖKTUVUS
p t » t v

Laivai bombardavo Greenwich salas

ISTANBUL, Turkija, bal.
1. — Motorinis laivas Mil- 
ka, vežąs 246 žydus pabė
gėlius iš Rumunijos ir Bul
garijos, atplaukė į Istanbu-
lį ketvirtadienio naktį." Ke- jungininkų didžiosios ka- 
leiviai vakar traukiniu iš- nuolės apšaudė apgriautą 
vyko ji Palestiną. ' Benediktinų vienuolyną Ca-
--------------------------------------ssino kabio viršuje.

$marki vokiečių ataka 
ant britų pozicijų Anzio 
fronte taipgi buvo atmušta. 
Vėliausias raportas sako

kami skraidymui. sąjungininkai pasitraukė at-
Sąjungininkų lėktuvai P° smarkios nacių ata-

paataromis dienomis nuo- Aprilia sektory.

SĄJUNGININKŲ STA
BAS pietvakarių Pacifike, 
bal. 2. — Gen. MacArthur

dom&s Romos radio sakė bomberių skvadronai ore ir 

sąjungininkų lėktuvai ata- ant žemės sunaikino 82 ja- 

kavo Romos priemiesčius. ponų lėktuvus, atakose ant

16 NEAPOLIO — 5-tos japonų tvirtovių HoUandi- 
armijos kariai iš naujai už- joje, olandų Naujoj Gvinė-
imto Marrone kalno pasiva

rė pirmyn ir užėmė Castel 

N*»iovo.

16 NEAPOLIO — Amė-

radio rikoa bomberiai iš Vldurže- 
sakė mūšiai vyksta Jaaay mio skrido per Alpių kalnus 
gatvėse. Jaaay yra Rumuni- Ir puolė bei beri ngų fabri- 
joa geležinkelių mieatas 7 , iras A^stržlofe.
mylias į vakarus nuo Prut 16 LONDONO — Maskva 

upės, kur rusai laiko 85 pranešė, kad kiniečių ka- 
mylių sektorį rytiniam rluomenė perė’o per Mon 
krante. Vichy radio taipgi i golijos respublikos sieną

sakė rusų “spaudimas ant 
Jassy yra rimtas.”

joj, ir Truk, Carcline saly
ne.

• »

Didelis bomberių dalinys 
penktadieny nnąikino 57 
priešo bomberius ir naikin
tuvus ant žemės Hollandi- 
joje, ir numušė 14 priešo 
lėktuvų orinėse kovose 
Naujoj atakoj ant Truk nu
mušta 11 priešo lėktuvų.

Po atakos Gen. MacAr-

lat puolė Hollandią, Aitape 
ir Wewak. Atakoje ant Hol- 
landia trečiadieny, 108 
priešo lėktuvai sunaikinti 
ant žemės, ir 10 jų numušta.

Amerikos karo laivų da
linys antradieny bombarda-

Aš untos armijos fronte, 
anot pranešimo, vyksta tik 
patroliavimas ir artilerijos 
dvikovos.

Sėkminga konferencija
CHICAGO, bal. 2 d.- 

vo Greenwich salas, taipgi Federacijos sušaukto j Kon-

6io žygio reikšmingumas thur sakė tik trečdalis prie-
dar neaiškus. šo lėktuvų Hol landi joje tin-

žinomas kaipo Kapingama- 
rangi salas, 335 mylias į 
šiaurryčius nuo Kavieng, 
New Ireland. Japonai turė
jo vandeninių lėktuvų bazę 
ir oro pranašavimo stotį 
tose salose. Naikintuvų ata
ka buvo sukoncentruota ant 
Nunakitru ir Noru salų. 
Anot pranešimo, šoviniai 
padarė didelius nuostolius.

ferencijoj dalyvavo 138 ka- 
'aHkų organizacijų atstovai 
ir apie tiek pat svečių. Pir
mininkavo V. Petrauskas, 
sekr. V. Rėkus.

Priimta eilė rezoliucijų 
Lietuvos ir mūsų visuome
nės reikalais. Išklausyta 
kun. dr. A. Jagmino ir I. 
Juozėnaitės turiningos pas
kaitos.
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LB5TOVIJŲ VIENYBE LAIMES LIETUVIAM ATSTOVYBĘ — VALDŽIOJE WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the ttne 

Furniture

šaltuose kraštuose. AŠ no
riu nupirkti didelius namus, 
gražiais medžiais papuoštoj 
vietoj. Mano tikslas yra pa
gelbėti senesniems žmonėms 
pasinaudoti California sau
lutės'spinduliais, kad senat-, 
’vqj sušildžius savoi senus 
kailius, išvarius iš k&Ulų reu
matizmą, o iš krūtinės du- 
enilį ir kitus senatvės hega- 
lavimus. Yra daug tokių, 
kurie atvažiuoja iš kitų ko
lonijų-; kiti ragavę ir Flo
ridos oro ir saulutės, bet at
vyksta į California ir norė
tų čia baigti 83vo žemišką 
kelionę, tiktai yra daug ne
patogumų dėl apsigyvenimo. 
Viešbutyje gyventi brangru. 
pas privačius žmones dar 
sunkiau surasti butą, mano 
klebonija, kad ir didelė, bet 
visų: negaliu priimti. Pasi
turintieji senukai perki na
mus, kad tiktai galėtų čia 
gyventi. Karlais išeina ge
rai tas biznis, jei gauna di
desnes patalpas ir turi pa
jamų. Bet gali taip atsitik
ti, kad nupirksi namą ir vi
sus pinigas į' jį sukiši,* o 
gal, darbą negalėsi dirbti 
tada tas namas tavęs heiš- 
maitins^ jei namas nėra di
delis. Galima, nupirkti dide
lį namą sveikoj vietoj, ku
riame galėtų sutilpti bent 
10-15 asmenų ir pavadinti 
“Lietuvių Poilsio Namas — 
Lithuanian Ręst Home”. 

\
Prel. J. Maciejauskas

Juozapiniv i
atgarsiai

ŠV. Juozapo šventės pro
ga norėjome bendrai paval
gyti pietus ir pagerbti tuos 
parapijomis, kurie turi var
dą visos Katalikų Bažnyčios 
globėjo, o ypatingai norė
jome pagerbti parapijos ko
miteto pirmininką Juozą 
Strongį, kurio jaunesnioji 
duktė taip pat tą p&itį var
dą nešioja.

Pietus paruošė dvi vieš
nios: Susana Morkūnienė iš 
Cleveland ir Elzbieta Nor- 
tovičienė, So. Boston, Mass. 
Prie pietų prisidėjo ir pa
rapijos šeimininkė, Monika 
Slaterienė.

(X) Demoeratie
Ui Prezidentą

g] HENRY I. SANBUBKy
Ui TowU Cierk 

ra JOSEPH J. JANDA
Ui Collector

(X) EDWARD VV. CHODL 
Ui Supervisor

Į^TED J. ZAREMBA 
Ui Assessor

[Xl ANTHONY B. PETBU8 
— LIETUVIS —
Ui Trustee

[3 S. E. WAWRZYNIAR

Rępubličdri

Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MARI

For appointment call — 
REPUB1.IT S0A1

Balsuokit Cicero GERU Miestu Grįžtantiems Iš Karo Mflsų Sfinams ir Dukterims

Cicero Rinkimai Antrad., Bal. (April) 4 d. 1944
BALSAVIMO VIETOS ATDAROS NUO 6 RYTO IKI 5 PP.

IDARCUTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

ftA nTH LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

ko sargas, buvo užmuštas Illinois keleivin e traukinio, 
praeitą penktadienį, kai au- Hofstra buvo vienas auto- 
tomobilis, kurį jis vairavo, mobilyje, važiavo į rytui 
buvo sutrenktas į šiaurę ei- 144th st. Jo lavonas buve 
nančio

žuvo karo fabriko 
sargas

Richard Hafstra, 30 metų, 
241 W. lllth st., karo fabri-

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
vakare.V EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

Chieago ir Easterh

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

ĮEITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITftS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOęiĄTlON
PETRAS P. KEZON

Sekretorius ir Iždininkas

EXTRAI EXTRAI
' PIRKITE KARO BONUS

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. OROvehlU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

TeL CANai 6122
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 lr nuo 7 Iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 VVest Marguette Read

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Asliland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Offiee TeL TARds 4787 
Namų TeL PROspect 1990

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVI V 
nrtAtroA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
8ekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tet RjBPublic 7868

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savu Raštinę į 
brighton Park 

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Tik viena-peAr aklų -visam gyveni
mai. Saugokite jas leisdami lScg- 
zamihuotl jas modernlBklausla 
metodą, kurių regSj mo mokslas 
gali suteikti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte pradu

rta visą akių itempimų.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tb Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakara
Ofiso Tel. VlRginia 0036 

Rezidencijos Tri.: BEVeriy 8244
Haas 2ė metų praktikavimas 

jutą garantavimas 
Optometrically Akių Specialistas

Palehgvina akių Įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą aklų karttj, atitai- 
m trumparegyste ir tollregyste 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da^ 
romas su elektra parodančia ma
žiausiai klaidas. Spefcialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. 
VALANDOS: bUo 10 ryto iki I v. 
vak. Seredomis nuo pietų, s Ne

dalioj pagal sutartj. 
Daugely ataitUrimų akys atttaiw

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avebue

Kampas lB-tos
Telefonas: CANAL OflM, Chk-ago

QI«TSO VALANDOS:
Kasdien »:I0 a. m. iki t;to ji. m. 

Trečiad. ir leitad. »:t0 a. m. 
Iki 7:00 p. m. 

Pažadink juos! TeL YABds 9146Budriko Radio Va'andos:
W.H.F.C 1420 Kilocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare.
tV.C.F.L,, 1QOO Kilocycles —

NedSUoj, 0:00 vai. Vakare.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
OflM vaL: 1—1 fr 4-8:90 p.H 

Ttefladlenlab pagal sutarti

•YBTTMAR IR CMtlntROAS^
IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street 
▼at: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVE

DR. G. SERNER
LIETUVI8 AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimai
Tel.: Yards 1829 '

Priteikė Ašiniu*. 
Kreivos Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 so. HalstED st.

* Kampos 34th Štriret 
Valandos rilio 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
dfteo vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:39 

756 West 35th atree'4712 South Ashland Ay.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kUrie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (eolor 
blindneas), kreipkitės prie manęs.
Apsiimu išgydyti. 
MKrtmuKag'JMoainMOtt

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS Ifc OfilftDRGAS

6155 So. Kedzie Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

(2-troe lubos)
Ofiso Triėtenss: YARda 0554

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tri.: MlDvray 3B80 

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS

I

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIMNO

IŠKEISKtTE juo9 j
Karti Štampas Jflsų Elektros Krautuvėje

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

PfrMbrii dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šj Pavasarini 91 Metų

IŠPARDAVIMĄ

VALANDOS: -

nuo 2—4 ir buo 7—0 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Laikas Jau pažadinti tuos Jflsų sustingusius elektri
nius jrankiusili apsnūdimo uikamphiose, stalhyčiuo- 
sc, ir pastogrfisc. Jau laikas juos PAKEISTI J k ARO 
ŠTAMPAS Jflsų elėlrtrbs prietalslų krautuvėje.

Daug karo darbininkų nori tų atliekamų elektros 
Įrankių — jie yra reikalingi, nes dirbtuvės yra uUl- 
ėmusloa su karintais darbais.

I
Nesvarbu ar tie Įrankiai veikla ar ne. Jflflų vietos 
krautuvininkai Juos sutaisys.

I&krstyktte savo stubns Šiandien Ir paieškokite tų 
nevartojamų prosų, tosterių. Skalbimo rrtuflinų ir 
kitų elektros Įrankių.

VlRginia 1886

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Dflae Tri. LAFayette 9210 
Rea Tri. LAFšyetto 0094 

Jeigu NeatAiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:80 iki 9:30 vak. 
fieštad. 8 nL Bri 9:30 vak. 

8ekmadieniais pagal susitarimą.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Areher Avenne

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariu*

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
savings

{Mb and
—- LOAN ASSOCIATION 

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

Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pree. and Mgr.

INCORPORATED
3241 So Halsted Street 

Tel. CALumet 7237
DANTISTAS

1446 S. 4flth Court, Cleero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

tr Penktadieniais 
▼ai; 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M.

1147 S. Halsted St, Cbieagi 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

/ fr fteštadlenials 
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

COMMONfTEALTU EDISON COMPANT

PASTABA: Common vvealth Edison Kom 
panlja neperka vartotų elektros Į reti almi 
vėl pardavimui, bet maloniai pagelbėt 
Chlcagda Krautuvininkams Siame patrlotl 
nia m likelUmo Plane.

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

J. W. GoeM

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

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

REPUB1.IT


?•
l z.
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CLASSIFIED AND "HELP WA N T E D" A D S PIETŲ PACIFIKE

f “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

-'DRATTOAS** HKT.P VFASTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TA RANOolpb MS8-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS
Har Maapower OrnnmtnMoo m 

aatymal refkalanja kad danei 
maa darbininku tari Įsigyti Pa 
Muosavlmo Rašte (atatement o* 
avallablUty) nuo dabartlnėa dar 
bo Istaivoa — ar nuo War Man 
power Oommisslon —• pirm pra 
dedant dirbti kitoje įstaigoje 
Persltikrinkit ar Jlls galit gauti 
Ir ar jnma reikalinga paliuosn- 
rimo raštas. Ma sutaupysit san 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELS.

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

640 W. LAKE ST. . HAT. 7241

GENERAL GARAGE 
VYRO

Kaipo naktimis sargas.
Turi mokėti vairuoti trokus. 
Ml’LVnni T, RUOŠ. MOTOR

SERVICE
1912 S. Jourdan Ct. Canal 7590

HENRY DISSTON & SONS

VYRŲ . 

REIKIA
TOmvrTTVAs naPRAMS
PATVPiun KPPPIKIA 

GER A MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI 

ATSISAUKIT

111 N. JEFFERSON ST.i
LANGU PLOVftJŲ 
Patvrlmo nereikia 

Gers mokestis. Ats’fiauktte 
Tlmekeeper’s Oflsan 

ET>GEW»TER BEACH HOTEL 
KS40 Sburtdfin Bd

Vyrų
SU AR BE PATYRIMO

PRIE PORCELAIN ENAMELING 
SPRAVERS IR PAGELBINIKŲ
48 vai. j savaitę. Gera mokestis 

ir puikios darbo sąlygos.

CHICAGO PORCELAIN 
ENAMELING CO.

2014 N. MAJOR

4 ACETYT.ENE WELDERIŲ 
3 ARC WELDERIU 

2 ALUMINUM GAS WELDERIŲ

BULAW VVELDING CO. 
2415 W. BELMONT

HELP WANTKD — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HEI.P VVANTED — MOTERYS

PAGHBEKIT MAITINTI SAVO SŪNUS
DIRBKIT PRIE KARO DARBŲ

TAIP. MES DIRBAM ILGAS VALANDAS, 
BET TAIPGI IR MCSŲ VAIKAI

’ ★ < ★ ★

Pradėsit už $66 į Sav. už 72 Vai. 

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

, ★

PUNCH PRESS OPERATORIŲ. — 
Aukščiausia pradinė mokesti.. Už
tenkamai viršlaikio. Geros darbo 
sąlygos. II.LINOIS METAL SPEC
IALTIES. 162 W. lako 8t.

DŽENITORIŲ 
ORDERIŲ PILDYTOJŲ 
SHOVELERS

RECEIVING KLERKŲ 
STOCK VYRŲ 
RANDERS

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOU8E
- PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT \Į

2924 W. 51st St
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.
, į! •

Central 

Steel & Wire Co.
ŠVARIOS DARBO SĄLYGOS 

VALGIS KAŠTO KAINA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk SL

BOOK BINDER - GILDERS
APTAISYMUI BIBLIJŲ 

IR MALDŲ KNYGŲ 
RAUDONAI PAAUKSAVIMO 

PASTOVUS DARBAI 
BINDERY RANDASI 
NEW YORK CITY 

ATSISAUKIT

BENZIGER BROS 
225 W. VVashington St. 

Matykrt Mr. Matzinger

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

TEL. SPAULDING 9200

HELP VVANTED — MOTERYS

MERGINU 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES
DARBAMS

' amžius 18 na so
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 00c i valanda su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

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

ATSIŠAUKIT
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm šeitad.
6:80 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

FREIGHT HANDLERS
CHECKERS

šiftai 5 ryto ir 2 pp.
77 Hc j valandą 

Viršlaikis po 8 vai. dieną 

ATSIŠAUKIT PIRMADIENĮ

SILVER FLEET 
MOTOR EXPRESS 

34th and Justine

Reikia

Operatorkųt
Prie Odinių Darbų

Reikia turėti nors kiek patyrimo 
prie jėgbs siuvimo mašinų.

PASTOVŪS DARBAI 
GERA MOKESTIS

CHARLES F. CLARK, 
INC.

1403 W. Congress

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, S87.B0 J mėnes] 
Pilnam ar daliniam laikui 

KrelpkltSs prie Housekeeper.
IDGEWATER BEACH HOTEL 

534# Sheridan Rd.

MERGINŲ•
Išnešioti paketus 

Del Dental supply įstaigos 
Atsišaukit Room 1010

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

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
KARO NAMŲ PROJEKTUI 

$1.10 Į VALANDĄ
Laikas ir pusė už fiefitadienlus 

Darbas Ilgam laikui.
Gera transportacija. Atsišaukite

ĮSOth ST. & COTTAGE GROVE 
AVĖ.

Iš bambuko medžio vietos gyventojų padarytomis val
telėmis ir tiktai vietos gyventojams žinomais keliais Rau
donasis Kryžius gabena medikamentus ir kitokias reik
menis mūs kariuomenei kovojančiai su'japonais. Pasi
raitojęs kelnes yra D. S. Mathevvs, Raud. Kryžiaus super- 
vaizeris Pietų Pacifiko salose.

ŽINIOS Iš GRAND RAPIDS, MICH.

REIKIA AT.TTMTNTTM 
CASTTNGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
R AND BLASTERS

GRPVnRRS SAW VYRU 
PAPR DARBTNTNKU

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Abrlšauklt darbo dlenomi. nuo 8 rvtr 
iki 6 pp. arba šeštad Iki 12 pietų

2742 W. Sfith PLACE
Atslnešklt gimimo rekordu, ar 

pilietybė. įrodymus.

DARBININKU REIKIA
BILE KURIO AMŽIAUS

M VALANDOS Į SAVAITE
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų

PAGELBfiKIT SUMUŠTI AŠĮ!
MES GAMINAM KARIUOMENEI IR LAIVYNUI 

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA TRANSPORTACIJA — PO KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT EMPLOYMENT OFISAN

SHERMAN-KLOVE CO.
3531 West 47th Street

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ >
★ For Sale!
★ For Rent 1
★ For Help I
★ For Service!
★ For RaauHr I 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithnanian Daily Netvapaper 
— ESTBLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Moteriai Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipai Reikia - PATYRUSIU
HORIZONTAL BORING MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LA YOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREVV MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL TR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

★
MERIT DIRBTUVE

Jvertlntman dirbtuvėje duoda jums progos pridirbti 
greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.★

PROSYTOJŲ
Patyrusių ar ne.

Merginų ar Moterų
Norinčios išmokti

Gera mokestis 

ATLAS CLEANERS 
2218 W. Belmont

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

KABO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 
Amžins 20 ibi 50 metų. 

Dienos, vakarais ar. naktinėmis 
valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON 8T. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad.
8:80 ryto Bd 5 pp.

MERGINŲ
MOTERŲ
Dienomis

Vakarais
Ir Naktiniam šiftam

PATYRIMO NEREIKIA
ATSIŠAUKIT

ARtfOLD SCHWIHH & 
COMPANY

1718 N. KILDARE A VE.
CAP. 3000

RENDUOJASI

RENDAI KAMBARYS 
Kambarys ant rendos Cicero apy

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

šaukite telefonu: CICERO 594#

Gabamn
taip

inrnvivra itarnotna veHnemu tiMąiim muvotv ■■■■*■.
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie aavo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

Merginų
LAVINTIS SUPERVMOBT 

DARBAMS 
DIENINIAM ŠIFTUI 

LENGVIŠVABU8 
DIRBTUVES DARBAI 

PILNA MOKESTIS LAIKE 
MOKINIMO 

PASTOVUS DARBAI

Gardner & Co.
2309 Archer Avė.

(Prie Canal, 500 Mest)

EDEN RUOŠIAMAS 
PREMJERO VIETAI

LONDONAS, bal. 2 d.— 
Čia eiafcoma Anthony Eden 
by kada atsistatydins iš už
sienių reikalų sekretoriaus 
vietos, o London News- 
Chronicle komentavo, kad 
“kaip dalykai dabar stovi 
yra beveik tikra, jog jis bua 
sekantis ministrų pirminin
kas.”

Tokios kalbos eina jau 
suvirš savaitę laiko. Mano
ma Eden visą savo laiką 
pašvęs pariiamento vado
vavimui. Jis tas pareiga* 
eina ir dabar.

MŪSŲ SKAIČIUS 
AUGA

Jauni tėvai. Lt. Gerald ir 
Alena Barto praneša, kad 
praeitą savaitę jie tapo tė-; 
vai sūnaus, kuriam davė 
vardą Robert-James. Jauna 
motina, buvusi Alena Bart-j 
niek. Lt. Gerald Barto pas
taruoju laiku buvo N. Ca
rolina. Gavęs žinią, siegalė- 
jo namo parvykti if pasi
džiaugti, bet turėjo rengtis 
vykti į užjūrį. Stasys Barto 
ir jo žmona Alena, grandpa 
ir grandma džiaugiasi nau
ju anūku. Jų šeimoj dabar 
yra keturi anūkai.

Marines. Praeitą savaitę 
iš Union Station išvyko 27 
jaunos moterys bei mergi
nos į Camp Le Jeune, Ne*/

Cigariečių pinigai i
I

pavogti
Butelyje buvo keturi dole

riai smulkių pinigų, kurie 
buvo surinkti nupirkti karei
viams cigariečių. Tie pinigai 
buvo pavogti iš Coney Island 
užkandžių krautuvės, 890 
Broadvvay, Gary. Savininkas

Sūnaus mirtis

atnešė $20/000
Frank’iui R. Redmon’ui, 

farmeriui gyvenusiam neto
li .Nokomis, Montgomery 
kauntėje, praeitą penktadie
nį buvo paskirta $20,000 iš 
New York Central geležin
kelio už jo sūnaus Loren, 17 
metu amžiaus, mirtį. įvyku
sią 1942 metais, rugpiūčio 2 
dieną. Loreną Redman’ą 
New York Central geritasis 
traukinys užmušė.

Potvynis
Sužeidimai

DRDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Ga rasite tokį darbą, kurį 
norite lr pajėgsite dirbti.

PIRKITE KARO BONUS!

Jungtinių Amerikos Vals
tybių iidirbystėą fabrikuose 
50,000 darbininkų nebūna 
darbe kiekvieną dieną dėl 
accidentų (nelaimingų įvy
kių)' < t '

Pietuose praeitą ketvirta
dienį pakilo upės ir potvynis 
sukėlė nemažai nuostolių.
Sakoma, kad mažiausia pen
ki asmenys paskendo potvy
nio metu. Potvynis liečia
Georgia, Alabama, Missis- Prancūziškai 
sippi ir šiaurės Louisiana

Areštavo
Nevv York. — Bal. 2. — 

buvo suimtas dvidešimt še
šių metų amžiaus vyras, ku
ris įtartas, kad nužudė ka
reivio žmona, Los Angeles, 
liepos mėnesį, 1943 m.

Daugiau kaip 40 milijonų 
žmonių kalba prancūziškai 
už Prancūzijos ribų.

Vežimas
Vežimas, kuris veža armi

jos 155 mm. patranką, sve
ria 18 tonų.

River, N. C. Visos naujos 
narės Marine Corps Wo- 
mens Reserve ir visos suda
rė “Grand Rapids Platoon”. 
Tarp jų buvo ir lietuvaitė iš 
mūs parapijos, Lucy Beldai- 
tė, nuo Quarry Avė., taipgi 
lietuvaitė Carroll (Esther) 
Zimmerman.

Korespondente

POLITIKA
CICERO

e.
M

A. B. PETKUS
Lietuvis Kandidatas až

TOWN ASSESSOR

Gerbiamieji Ciceros 
Piliečiai

Noria padaryti svarbų atsišau
kimą i Ciceros Lietuvius ir todėl 
aš rašau jums šį laišką.

Pirmiausiai leiskite man pasvei
kinti Jus ir Jūsų artimuosius ir 
linkėti Jums viso gero.

Kaip žinote aš esu kandidatas 
i Cicero Miesto Assesorins, in- 
dorsnotas per Demokratų parti
ja ir su jūsų pagelba buvau na- 
minuotas ir aš tikiu, kad su Jfisų 
narama aš ir būsiu išrinktas rin
kimo dienoje Balandžio 4-tą die
na. Gerbiamieji, aš sutikau kan
di duot i šiai vietai todėl, kad. man 
rodso atėjo jau laikas, kad Lie
tuviai turėtų pasirodyti Cicero 
Valdžioje.

Aš Šią vietą norėČiaū pasiekti 
ne dėl savo garbės, bet dėl visų 
Lietuvių gerovės. Nors aš gimęs 
ir augęs Amerikoje ir nors dar 
IJetuVos nematęs, bet man visa
dos rūpėjo Lietuva, Lietuvių tau
tos vaido kėlimas ir visa tai, kas 
yra svarbu kiekvienam Amerikos 
Lietuviui.

Jūs galėsite mane lengviausiai 
Išrinkti rinkimo dienoje Bal. 4-tą 
diena balsuodami tiesiog Demok
ratiškai, nes taip balsuodami kan
didatai. kurie yra sykiu su manim 
gaus jūsų baisą. Reiškia remki
me tuos, kurie mus remia.

Todėl aš kretoluosiu i Jus, pra
šau, kad jūs balsuotumėte tiesiog 
demokratiškai su vienu kryželiu 
prie žodžio DEMOCRATIC. Ir iš 
tikros širdies aš stengsiuosi būti 
naudingas organikai ioms ir viso
kiuose Jūsų reikaluose.

Iš anksto tariu jums nuoširdų 
ačiū, Ir lauksiu progos jums atsi
lyginti už Jūsų paramą.

Su pagarba,

ANTANAS PETKUS

MELSKITfiS U2 TAIKĄ
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Bendradarbiams lr korespondentams raitų nerraSiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčlama tam tikslui p'ašto ženklų. Redakcija 
pasitaiko sau teisę taisyti h- trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
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korespondencijos lalkraštin nededamos.

Entered as second-Claa* Matter Mareli 31, 1916 at Chicago, Ui. 
Under the Act of March 3, 1879.

Aktualieji tarptautiniai klausimai
IR VĖL APSIVERTO RAGOŽIUM

“Lietuviai” komunistai liaupsena Stalinui, o Stalinas 
svaido jiems visokius kaulus. Kai kurie kaulai yra la
bai gardūs, o kai kurie kiti labai kartūs. Vienas iš kar- 
tcsniųjų ir aviežiųjų kaulų yra Stalino susidraugavi
mas su Italijos karalium ir jo premieru Badoglio Tik 
vakar “lietuviai” komunistai revoluucionieriškai rėkė, 
“Salin Badoglio ir karalius”, o šiandien vergiškai de
klamuoja, kad “Sovietai pripažino Italijos valdžią,” 
kad “Badoglio valdžia kariauja aliantų eilėse prieš Vo
kietiją; ji geriau tai galės daryti turėdama diploma
tinius ryšius su kitomis aliantų valdžiomis.”

Kitos aliantų valdžios dar nėra Badoglio valdžios pri- 
pažinusios; Badoglio valdžia Stalino pripažinimu (ko
vo 14 d.) yra padrasėjus, bet karo pastangų nėra padi
dinus. Amerika jos dar nėra pripažinus. Amerika ir 
Anglija kalba apie jos pakeitimą, kuomet bus užimta 
Rcsaa. Jei taip, tai ji nebus pripažinta, o jei pripažins, 
tai jos nekeis, nes draugiškos valdžios, draugiškų val
džių nešalina.

Amerikos komunistai dar vieną kartą apvirto rago
žium. Bloga tiems, kurie seka ae savas, bet svetimas 
valdžias. Jie durnai atrodo ir tiem*, kurių valstybėje 
jie gyvena, ir* tiems, kurių tautiečiais jie garsinasi. 
KODĖL BADOGLIO PRIPAŽINTAS

Badoglio valdžia Italijoje yra difctatoriuė. Nei Ame
rika, nei Anglija jos nepripažino. Ją pripažino tik Sta
linas. -

Stalino susidraugavimas su Badoglio gali reikšti du 
dalyku: Stalinas norėjo parodyti kitiems diktatoriams, 
kad iš diktatoriaus daugiau galima gauti negu iš de- 
mok ratinių valstybių vadų, arba užbėgti kelią demo- 
kratinieme elementams sudaryti demokratinę vyriau
sybę Italijoje.

Reikia žinoti, kad vice-komisaras Višinskis, kuris kaip 
Lietuvoje Dekanozovas, vadovavo Latvijos “sovietiza- 
vimui”, ir yra dabar aliantų advisory komisijos nariu 
Italijoje. Jis žino kaip žmonės Italijoje galvoja ir prie 
ko jie ruošiasi. Savo žinias ir patarimus, aišku, jis siun
čia Maskvon, o Maskva, išdirbu* planą, siekia tikslo, 
kuris žinomas tik jai.

Stalino etgėsis, suprantama, aliantų pozicijos nestip
rina ir pokarinius planus tamsina.
KAS DARYTINA DEMOKRATIJOMS

Stalino nesiskaitymas sru žmonių teisėmis ir jo duo
tais pažadais verste verčia demokratines valstybes keis
ti taktiką ir imtis realesnių žygių, kad išvengti tiro
nijos, kuri yra kuriama Europoje.

Hitleris nori Europą sunacinti, o Stalinas sukoenu- 
nlstinti. Ir viena ir kita sistema yra pagrįsta jėga ir 
žvėriškumu. O kur vadovauja jėga be žmoniškumo, ten 
yra tironija ir despotiškumas — žmonėms kančios ir 
vergija. Kad šito išvengti įr su baisiuoju karu tironiją 
užbaigti ir žmonišką, teisingumu pagrįstą, tvarką Eu
ropon įvesti, Pre'z. Roosevellas ir premieras Churchillaa 
paskelbė žmoniškumo deklaraciją — Atlantiko Čarterį. 
Tą čarterį priėmė savo vairu visos Jungtinės Tautos 
ir užgyrė jį visos neutraliosios valstybės. Tas čarteris 
buvo ir yra pavergtoms tautoms inspiracija ir kovo
jimo akstinu — ateities santvarkos pagrindu. To č&r- 
terio Humindžiojimas, kaip jis jau buvo kai kur sumin
džiotas, išmuštu iš maŽĮįjįj ir laisvę mylinčiųjų tautų* —• —w .. « -s* — • —
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pasitikę j imą sąjungininkais ir nustumtų juos į despe
racijų ir gal net į pasidavimą esamam pavergėjui, taip 
kaip yra padarius ar daro Suomija.
AMERIKOS NUSTATYMAS

Jungtinės ir joms pritariančio* valstybės (United and 
Associated Nations) turėtų sušaukti savo konferenci
ją ir priimti aiškų pokarinės santvarkos planą, kuris 
būtų akstinu ir jėga kare ir garantija bei apsauga po 
karo.

Šitas karas vedamas agresoriam* nugalėti ir teisin
gai bei pastoviai taikai sudaryti. Pastovios taikos, aiš
ku, negalės būti, jeigu taika bus pagrįsta vien jėga — 
be teisingumo ir žmoniškumo.

Amerikos nusistatymas yra sureziumuotas Preziden
to. Roosevelto štai kaip: “The right of every natlon, 
^Bffge or small, mušt be respected and guarded as jea- 
lously as are the rights of every indlviduai wtth** our 
own Repubtie. Tise doetrine that the strong shall domi
nate the weak is the doetrine of our enemy — and we 
rejpct lt”

Šitą nusistatymą, aišku, kiekviena taiką mylinti tau
ta su mietu noru priims. Jį reikia pradėti vykdyti ne 
tik žodžiais, bet ir darbais. Kartu su Amerikos vyrais 
ir ginklais turi eiti ir Amerikos principai. Jie yra rea
lūs ir teisingi. • ' A — žvalgaitis

★
Dėl Cicerai rinkimų

šį antradienį Cicero miesto gyventojai renka savo 
valdžią. Rinkimų kampanija buvo gana karšta. Abi di
džiosios politinės partijos smarkiai agitavo už savo 
kandidatus. Balsuotojams dabar gerai jau žinomos vi
sų kandidatų kvalifikacijos. Iš jų tenka pasirinkti ge
riausius. Žymią balsuotojų dalį Cicero  je sudaro lietu
viai, kurie kaskart aktyviai ima dalyvauti to miesto po
litiniame gyvenime. Svarbu, kad šį kartą visi lietuviai 
balsuotų ir savo solidarumą parodytų. Nuo to daug pa
reis jų ateities veikla.

★
Gautomis žiniomis, tarp Suomijos ir Rusijos vyriau

sybių vėl prasidėjo pertraktacijos taikos reikalais. Vie
nas švedų laikraštis praneša, kad Maskvoje yra veda
mi pasitarimai.

GAVĖNIOS
MINTYS

, Keto Vysk. P. Bačyn, MAC.

Pirmadienis,
balandžio 3 d.

Paskutinė Kristaus vaka
rienė šiame pasaulyje turi 
būti įskaityta į pačius di
džiausius žmonių istorijos 
įvykius. Ji užbaigė Didžiau
siojo Mokytojo mokytojavi
mą. Joje Dievo Sūnus GaU- 
liejos žvejams, Savo parink
tiesiems bendradarbiams, 
mazgojo kojas. Joje Mozės 
įsakytojo Velykų avinėlio 
valgė Tas, Kurį tas avinė
lis pranašiškai vaizdavo per 
pusantro tūkstančio metų. 
Joje pirmą kartą duona ir 
vynas virto Dievo Sūnaus 
Kūnu ir Krauju. Joje įvyko 
pirmutinė šv. Komunija šia
me pasaulyje. Tojp pačioje 
vakarienėje apaštalai gavo 
kunigystės pilnybę. Tai bu
vo. pirmutinis pasaulyje žmo 
nių įšventinimas kunigais ir 
vyskupais. Ta Vakarienė y- 
ra pabaiga Senojo Įstaty
mo ir pradžia Naujojo. Stam 
busis istorijos mokslininkas 
profesorius G.. Scbuuuerer 
V. Jėzų vadina tuo tašku, 
tos kuriuo keičiasi pasaulio 
istorija (Wendepunkt der 
WeRgeschiehte>. 2iųr. Peri- 
odisierung der Weltgeschi- 
ohte. Mes galime rodyti ir 
dieną, kurioje tas pasikeiti
mas įvyko: tai buvo 13 mė
nesio Nizan dienos vakaras. 
Perdaug tirštas tas vakaras, 
kad mes galėtume į tris mi- 
nutas sutalpinti nors kokias 
pastabas apie visų tų įvy
kių daugiau negu visuotiną 
reikšmę. Likusiąją mums 
minutą dvasia pergyvenki
me tame bute, kur toji Va
karienę įvyko.

Ji jau buvo baigta. Jėzus 
bet gi paėmę duonos ir ta
rė: Imkite ir valgykite. Ūž
tas yra mano Kūnas (Lk. 
22, 19). Apaštalai nė nepa
sijuto, kaip jie visi atsisto
jo. Su didžiausia pagarba 
(jie priėmė iš savo Mokyto
jo rankų Jo Kūną, turinti, 
duonos pavidalą, o Dievo 
Kūno. esmę ir maistingumą. 
Jiems jį su valgių*. V. Jėzų* 
toki* pat bądu jiems įteikė 
Savo Kraują, kuris taip pat

APŽVALGA Į
Renka svarbia medžiaga

Jaunas lietuvis K. V. Baltramaitis, savo laiku lankęs 
Marianapolio kolegiją, dirbęs New Yorko generalinia
me Lietuvos konsulate, prieš karą lankęsis Lietuvoj 
lituanistikai studijuoti, šalia savo sunkaus darbo fabri
ke, randa laiko ataidėti rinkimui bibliografinių žinių 
ir kitos svarbios medžiagos, turinčios ryšio su lietuvių 
kultūriniu gyvenimu. Jisai yra surinkęs medžiagos, nu
šviečiančios darbus ir gyvenimą arti 1,000. žymiųjų lie
tuvių

★
Veiklūs katalikai

(LKFSB) Portugalijos katalikai neseniai šventė 10 
m. sukaktį nuo pradžios organizuoto katalikų akcijos 
veikimo Portugalijoje. Ta proga, kaip praneša mūsų 
korespondentas iš Portugalijos, mons. dr. Avelipo Gon- 
ealvea patiekė duomenis "apie veikimo rezultatu*: Kat. 
Akcija Portugalijoje dabar turi 3,390 organizuotas sek
cijas su 70,000 narių, turi 18 perijodinių laikraščių, ku
rie į metus pasiekia 804,050 egzempliorių Suruošti ka
talikų akcijos kongresai, šeimos ir socialinės savaitės, 
mokslo savaitė, suorganizuotas katalikų radijas, kino 
sekretoriatas, pravedama kino filmų kritiką, veikia so
cialinis sekretoriatas. Portugalijoje rengiamės specia
lios darbininkų kelionės į jų nacionalinę šventovę (kaip 
Prancūzijos Liurdas) — Fatlmą. Portugalu Katalikų 
Akcijos vadovas pareiškė, kad jie dirbą pagal šūkį Pi
jaus XI: “Kaskart daugiau ir kaskart geriau”.

*■ ' ■ .v Į

Lenkį-rusiį ginčas
Sandara rašo:

“Atrodo, jog lenkų-rusų konfliktą* dei sienų ne
rems nenorams turės būti atidėtas iki karo pabaigos,1 
ne* nei viena, nei kita pusė nėr* linkusi prie kom
promisų. Lenkų valdžia, savo paskutiniam atsakyme, 
siūlė nubrėžti laikiną demarkacijos liniją, Vilnių ir 
Lvovą paliekant lenkų pusėje. J rytus nuo tos Unijos 
būtų sovietų administracija, į vakarus nuo jo* — 
loukų

Atmesdama tą propoziciją^ Maskva parodė, kad ji 
yra nu«istačiusi atsiekti savo. nepaisant ką sakys 
kiti. Kai kurie mano, jog griežtas bolševikų nusista
tymas yra surištas su galimumu atskiros taikos su 
Vokietija”

NUSKANDINĘS NACIŲ 
SUBMARIN4

Pirmadienis, bal. 3 d., 1944

AMERIKIEČIAI ATAKUOJA JAPONUS NETOLI 
PHILIPPINES

Didelės Amerikos jūrų ir oro jėgos daužo japonų bazę 
Palau saloje, kuri guli tiktai už 460 mylių nuo Philippines 
salų. Pranešama, kad japonai nesukelia opozicijos. (Acme- 
Draugas telephoto)

turėjo vyno išvaizdą, bet 
Dievo Kraujo esmę ir mais
tingumą. Apaštalai prisimi
nę duonų padauginimo ste
buklą ir įvykusį po to ne
susipratimą dėl Kūno vai 
gymo ir Kraujo gėrimo. Da
bar jų abejonės išnyko, jų 
dvasios pakilo į aukštybes 
kurių buvo nežinojusios.

Klausytojau! man pabai
gus kalbėti, atsiversk 'šv. 
Jono Evangelijos 13 persky
rimą ir, pradėjęs 21-ju pos
mu, skaityk iki 17-jo per
skyrimo pabaigai.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

Nukirstas Rumunijos-
Turkijos susisiekimai
LONDONAS, bal. 2. — 

London Daily Telegraph at
spaude pranešimą iš Anka
ra. kuris sakė telefoninis 
susisiekimas tarpe Turkijos 
sostinės įr Bųcha ręsto, Ru
munijos sostinės, “nutrauk
tas.” •

Pranešimas sako mano-^ 
ma, kad Buchareste įvestas 
karinis stovia, numalšinti 
paniką, kurią rusų greitas 
žygiavimas sukėlė gyvento
juose.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER...........$9 80
STOKER COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.....................$11.25
PETROLEUM COKE ...s..........$12.50

Extra Course
 

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su

springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir
padarytas I* 
kaip nąujas.

Cooch

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO h- KOVO mis

Trlefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231* WEST ROOSEVELT ROAD

V? «' - -*• ■■■ . ' 11

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
aš pigesni nuošimti — bs 

PAS •

Kapitonas F. J. Walker, 
komeądantaa vieno patrulio 
laivo, kuris užtikęs Atlante 
narių submariną po neilgos 
kovos jį nuskandino. (Acme- 
Draugas telephoto)

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. .. «*«—•
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PRANEŠIMAS
Cicero. — Dr-atė Visų 

Šventųjų Moterų ir Vyrų 
rengia bunco ir kortomis 
lošimą balandžio 3 d., para
pijos salėj. Pradžia 6:30 Vai. 
vak. Įžanga 30c su taksais.

Rašt. E. W. Mikutis

NULIŪDIMO VALANDOJEatidėti seimą ilgesniam lai
kui, jeigu jvyktų reikalas, 
bet dabar seimas yra būti
na*.

Donna Kaminskas, 
Chicago apskr. rašt.

Chicago apskritis 
reikalauja Mine MAGDALENA ALABURDlENE

Moteris velionio A. Alaburdo* kuris mirt 3 mėnesius atgal.
Gyveno 0606 Bo. Washtenavr Ave.
Mirt Kovo 81 d., 1944, 6:10 Vai. vak., sulaukus pusės amt.
Gimus Lietuvoje. Kilo U Mariampolės apskr., Skraudžių 

parap., Galglnų kaimo.
Amerikoje iSgyveno 40 metų.
Pa^ko dideliam!“ nuliūdime dukterį Albiną lr jos vyrą Dh 

J. P. Pošką, sūnų Adolfą Alaburdą ir jo moterį Laura, anū
ką Jbriuka Pošką, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko brolienę Magdaleną Degutienę, daug brolie
nių ir seserėčių.~ •

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Ave. » /

Laiddiuvės įvyks aiitradienį. Bal. 4 d., 1944, iš koplyčios 
8:80 vai; ryto bus atlydėta į Gimimo Svč. Panelės Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Pt> pamaldų bUs nulydėta į 6v. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai k^tečiame visus gimūies, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Duktė, Sžnusi Žentas, Marti, Anūkas ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, 'Tel. Grovehiil

Kreipkitės Į -

ANTHONY B. PETKUSMoterų Sąjungos Chicago 
apskrities susirinkime, ko
vo 15 cL, atstovių atsilankė 
iš šešių kuopų.

Iš raportų pasirodo kuopų 
stovis geras. Ūpas pakilus.

Pasireiškia nepasitenkini
mai, būtent:

1. Centro valdybos pasi
aiškinimas naiujos konstitu
cijos reikale. Pasireiškia, 
kad per tris metus negavo 
tinkamo žmogaus tam dar
bui atlikti ir iki šiai dienai
konstitucija dar neišversta.

2. Pašalpos klausimas. 
Dėl naujų nartų aplikacijų 
ir ligonių Lankytojų blanki). 
Naujų ženklelių nepadary-

namuose, visos ■ turt savo 
šeimynas, tačiau ■ randa lai
ko lavintis mene it sykiu 
praleidžia daug smagių va
landų susėjusios su savo 
draugėmis. “ Tetesiikė ’*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stovio! prieinamas.

Mnrųuette Park. — Tėvų 
Marijanų Bendradarbių dr- 
jos 9 skyriaus laikytas su- 
eirinkimas kovo 10 d., buvo 
skaitlingas. Be to, dar pri
sirašė keturi nauji nartai. 
Ona Endrikienė, Sfilomija 
ir Konstantas Kučinskai k 
Elena Tunkienė.

Pirm. Ona Kazragienė pa 
darė pranešimą iš buvusios 
vakarienės vasario 20 d 
skyriaus naudai. Sėkmės 
tikrai gražios. Pelno liko 
|60. Be to, per vakarienę 
gauta trys garbės nAriau 
kurie įmokėjo po šimtinę, 
būtent Žužaha Bublauskie^ 
nė, Salomija ir Napoleonas 
Šaučiūnai ir Vaitkai.

Pirm. Ona Kazragienė pra 
nešė, kad pirmas piknikas 
bal. 30 d. Vytauto parke 
bus Tėvų Marijonų Bendra 
darbių dr-jos. Skyrius pa 
žadėjo duoti daug darbinin
kui pikniko dienoje. Dauge
lis jau dabar pažadėjo pa 
galbą ten, kur bus reikalin 
ga-

Vargdienių Seserų Gildos 
antras metinis seimas įvyks 
balandžio 30 d., Aušros Var
tų parapijos svetainėje. Be 

' skyriaus atstovų, daug Ir 
šiaip narių pasižadėjo daly- 

1 vauti.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk

Skaitytas kvietimas Ame- karionėje, kuri įvyks Pak
rikos L. Ri Kat. Pėdefatcijcs. madienio vakare, balandžio 
Chicago apskrities į) seimą į 2 d>, parapijos salėje. Lillian 
bal. 2 d., SV. Jurgio patapi- Renecke mokina juokingą 
jos svetainėje. Atstovai iš- vaidinimą. Narės susiieško- 
rinkti: M. Varkalienė, P. jo senų senovės dainų, ku-
Dubittkkienė, 0. Ėndrikienė P^ik8 jauniems ir ee- 
r- a ' niems.

Teresietės taip pat daly
vaus programoj parapijos 
30 metų jubiliejaus puotoje, 
kuri įvyks bal. 16 d.

Girtinas jų darbas. Nors 
visos turi užsiėmimo savo

MAS jums ■R&SKSSĮH
KAINAS!
Turime didelį

ir gerą pasi- MIHHH
rinkimą Muzikališkų Inatrumen 
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius 
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomai 
Plunksnas, ir Muzikalius In 

Istrumėhths. Paslhaudokite!

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

eniški, Vertingi iiiiimHiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiimiiiHtiiniinniT/aiins ai -
PAMINKLAI ..........

MAUZOLEJAI

Pagalios paaiškėjo
Brighton — Jau ke

linta savaitė, kaip kas tre
čiadienio vakarą iš mokyk
los kambarių girdėtis mu
zika ir (Minos. Kas gi tai 
galėtų būti? Ugi, tai Šv. Te
resės choras rengiasi daly
vauti programoj ŠV. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
dr-jos 6 skyriaus vajaus va-

JEWGLRY — WATCHMAKEft 
— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Mumis

fcBEIPKITflS PRIE MUS 
TIESIOG n StJTAUPV- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ. Iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii

PBRSONaUZSLD MKMORIABS AT kO JLX)DIT1ONAL COSTI 
PARTIOTIAH PEOPLE PREEER PACHANKIS PRODUOTIONS 

DISTRIBUTOR8 QT THB FJLMOU8 KONTKUDO ORAlUTB
Moat BeautUnl—Most Btadurtuą' BtHĮmt—Bee* In tat World.

BUY U. B. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 

lannuTže prce —

j C J SUVIRS 200 PAMINKLŲ
randasi pas mus jūsų 
PASIRINKIMUL
Geriausfo Materiolo tr Darbo.

k,5l/ (fl į į Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri-
I Į į f 1 davė daugeliui mūsų Lietuviams

į|l * 4 A 4 klientams pilną patenkinimą.

ii ()n*aw ** inrbfcnvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

TlVAMs marijonams
DIDYSIS OfbM b Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 

(Netoli Grand Ava.)

JOHN W. PACHANKIS
Akim Republikonų 
Laiškas Ciceros 
Lietuviams

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 
Member bf the Lithuanian ūhsmber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 IeL REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9-6 vai

valdininkus 4-riems metams.
1948 metais Jfis davėte Repub- 

Ukonams 5060 balsų daugumą. 
Jūsų MHIlktiejl reokbllkotiaf daug 
atliko per vienas metas, bet be- 
rtlrtkrstAi vlfc Išlaiko viršų.

Malonėkite Išreikšti panašų pa
sitikėjimą RtopriMItUMUttis, kaip 
darėte praeitais metais. Kai Jūs 
išrinksite tUpttbtlko«us pasibaigs 
Itonrnkratų diktatore. Tada Cice
ro dos gerai ir teisingai valdo
mas.

Cicero Lietuviai, Jfis esate tei
singi, darbštūs ir UupflS piliečiai. 
Jfis esate namų ssVlrtbikai. Jfis 
kovojote prieš perdidelins mokės-ŠA jyktissn 'ClM“ Is llv I“Tr4Ill jęOiTllIN

nes JOS žinota, kad Jūsų nuosavy
bės yra krauju ir prakaltu pirk
tas.

Jfis JMntč, kad Citatojė reikta 

pereminos valdžioje ir mes žino
me. kad Jfis prisidėsite prie vi- 
sMhb KėbNbtiknnų Minėjimo ry

toj, Bal. 4 d., 1944 m., rinkimuose.

JERRY DOLEZAL

LAIDOTI DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN PU NCR A L HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

pMOnE MM liti ROOSEVELT STBEET

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną if Naktj
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

PasTabA :—Vakar aprašyme 
apie Frank Christansoną buvo sa
kyta, kad Kandidatas Chrklenso- 
naa MleMn j Attiksiu* vieną Retn-

fcatą. TT RMh BŪT: Įpareigojo 
vieną lleluvf gydytoją Mokyklų 
sveikatos pertikrinintojn ir vie
šą ItetuvĮ advokatą Į vandenie 
departamentą. REDAK.

Čionai tas pats Čalis Čap
linas, kurs Visti Nepanašus 
į anuomet judamuose pa
veiksluose, kai savo kome
dijomis imliomis žmonių jud 
kino ir buvo vienas Holly- 
wood garsenybių, šiandie 
jis teisme. Amer. jungtinių) 
Valstybių ginėjui kamantr- 
nėj-ant dėl santykių su vie
na mergiha.
(AcnAe-braugas telephoto)

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAmoruviv įstaigos /

John F. Eudoikis L BUKAUSKAS
I0M1 RO. MKftttAN AVE. Pbaae PULLMAN M61

Kančia — . tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENA Mt NAKTĮ ANTANAS M. PHILLIPS

8307 LITUANICA AVE. Phoae YAfl

PERSKAITĘ “DRAUGĄ* 
DUOKITE JĮ KITIEMS

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE P

Pe Jų RIDIKAS
REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

emt Lengvų Mėnesinių I6mok
PANAUDOKITE PROGĄ DAftARTnnm *1 

NUOŠIMČIO RATOMB

Teiephuud Yards i4»4390*84 8. California 
Avenue

' Lafayette 0727tArtOTE FlNANTštNlAt XKrBIKt.ArSOl»n! EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—81

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

TAUPYKITE fttOžų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo jta> 
mi ir ligi 16)000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR tYtttAUStA LlttuVlŲ FINANStNS (STAIGA

kdmHim Veltui visose 
Chicagos Dalyse LACHAWICZ IR SUNAI

*14 WBST tord PLACE Phonm: CANAL 2515

10768 B. MCfilUAN AVE. COMMODORE 5166
PULLMAN 1270

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSC
TEL. CALUMET 4118 Jm. M. Mozeris, Sec»y. 3236 RO
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Britai ir japonai priėmė Vatikano pagal
bą dėl internuotųjų ,

Popiežius rūpinasi su nukentėjusiais 
nuo karo audrų

Iš Londono pranešama, belaisvius ir internuotu? Ja- 
kad Didžiosios Britanijos ir ponijoje, bet negalėjo aplan- 
Japonijos valdžios priėmė kyti pietų apylinkėje kem- 
Vatikano patarnavimus dėl pių (belaisvių ir internuotų
persiuntimo pašalpos civi
liams gyventojams, kurie 
yra internuoti.

Valstybės ministeris Ri
chard Law pasakė parlamen
te, kad pagal pranešimo iš 
Vatikano, susitarimas prin
cipe buvo pasiektas dėl išda
linimo pašalpos per Vatika
ną britų civiliams gyvento
jams, kurie yra internuoti 
Maniloje, Olandų Rytų Indi
joje ir Pilipinuose, ir taip 
pat japonams internuotiems 
britų imperijoje. Fondas bu
vo pasiųstas Apaštališkam 
delegatui į Tokyo tam reika
lui, bet užsienių reikalų mi
nisteris laukia pilno prane
šimo. i

Toliau pasakė, kad japonų 
pareigūnai reikalauja, kad 
pinigai tiesioginiai būtų mo
kami japonų gubernatoriams 
tose teritorijose, kur pagal
ba teikiama.

Mr. Law pasakė parlamen
te, kad arkivyskupas Paul 
Marella, apaštališkas delega
tas Japonijai, aplankęs kelis

Nukentėjęs dėl kavos 
laimėjo $25,000

Harold E. Winter, 38 me
tų amžiaus, 426 Surf st., ku
ris nukentėjo kojos nulauži
mu, kai kilo ginčas su pada
vėju dėl antro puoduko ka
vos, saušio 27 d., 1943 m., 
praeitą ketvirtadienį laimė
jo $25,000 atlyginimo už 
nuostolius, šį sprendimą iš
nešė jury akivaizdoje teisė-

nuvyko į Rockfordą po ves
tuvių. Viešbutyje vyras už
migo.

Kai jaunavedis pabudo po 
jo Peter H. Schvvaba, tri*ų valandU vėliau, jo žmo- 
perior teisme. Byla buvo iš- “ buT° dinguai' Ir nuo to 
kelta prieš Berghoff ręsto- Llaiko ^°® nebelnatg- * 
raną, 17 W. Adams st., ku- Į Kaip “U norite» labai len6' 
riame padavėju tarnavo vapSdifikai kai kas žiūri t
James W. Leake, 4554 She- motery,^®s gyvenimą. Rei-
ridan rd. kia daugiau rimtumo turėti

________ moterystės reikaluose.

A R Krvžiu^^ krauJ4 per Pirkite tose krautuvėse, 
t U Uje,',tem8 “Vininkai. akelbiad

n U ^KAS PERMAINAI"

BALSUOKIT TIESIOG REPOBLICAN
Democra+ic Republican

' V»f Už Preddentą
[X] JOSEPH 8. KKAL 

Ui Towa Clerk 
[x] JOHN a STOFFEL 

Ui Collector
g] JERRY DOLEZAL

[X] LEO KASPERSKi 
Ui AfMCMor

[X] FRANK J. CHRI8TEN8ON 
JJi Trmtee

. [x] JERRY F. JUSTIN

1 • _ £ . BOSŲ VALDYMĄ-—Gelbėkit Mokyklas

Anh-ad., Bai. (April) 4 d., 1944

« O

Gelbėkit

Cicero
VIETOS ATDAROS 6 RYTO IKI

asmenų stovyklas).
Apie tai rašo “The Re

gister”, balandžio 2 d., 1944 
m.

Karo departamentas pra
eitą penktadienį pranešė 556 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingo Azijos, Centro Pacifi
ko ir Europos apylinkių ka-

frontuose.
Dingusiųjų karo frontuose 

karių skaičiuje 32 vyrai yra 
iš Illinois valrtijos, 23 iš In
diana, 9 iš Jowa, 11 iš Mi
chigan ir 12 iš Wisconsin.

Po trijų valandų dingo 
žmonat *

Vienas vyras, 44 metų am
žiaus, nuvyko į Chicagos 
teismą, ir pareiškė, kad jo 
moteris buvo gera žmona 
laike jų Vedybinio gyvenimo.

Teisėjas paklausė: “Kaip 
ilgai turėjai vedybinį gyve
nimą?”

“Tris valandas” — atsakė 
vyras.

Pasirodo štai kaip buvo. 
Tas vyras vedė mergaitę, 24 
metų amžiaus, birželio
mėnesį, ir po to jie'Fay Nettler, 1819 S. Ridge. A U z • ’ _

‘Drauge’

nrirMT? A 5TTCJ nPATTOAC!

DŽICRL GERIAUSIAI APYSAKAI IŠRINKTI

Šiomis dienomis Amerikoj baigės Amerikos Katalikų 
Spaudos Sąjungos paskelbtas konkursas geriausiai trum
pai apysakai parašyti. Konkurse dalyvavo virš šimtas 
geriausių Amerikos katalikų raiytojų-novelistų. Konkur
so džiūrę sudaro žiūrint iš kairės į dešinę: James O. 
Supple, redaktorius religinio skyriaus Chicago Sun; Ma
ry Catherine Rose, žinių redaktorė Near World; ir Maureen 
Daly, kolumnistė Chicago Tribūne. (NCWC-Draugas)

Keistas įvykis restorane

Palikta višta su virštukais tartoje
Vištas matyti ant restora

no stalo paprastas dalykas, 
ypač šiom dienom, bet gyvas 
vištas rasti restorane visai 
kitas reikalas.

Va kokia istorija įvyko:
Prieš keletą dienų karei

vis suvalgė užkandį (sand- 
wich) Phil’s restorane, 203
W. Madison et., ir paprašė, 
kad restorano vedėjas Nate 
Desnet, 27 metų, pasaugotų 
jo terbę (bagažą) keletą va
landų. Kareivis pareiškė:

“Aš einu miesto apžiūrėti 
prieš išvykstant į ftytus.”

“Padėk kampe”, — tarė 
Nate.

Po pusvalandžio vėliau at
vyko į restoraną kostumerė

way ave., kuri pare’škė, kad 
ji girdi vištų balsą. Nate pa
sakė, kad visos jo vištos jau 
sukapotos ir išvirtos.

Laivyno nuostoliai Į
Laivyno departamentas 

praeitą penktadienį paskel
bė Jungtinių Amerikos Val
stybių jūrininkų (navy, ma
rine corps, coast guard) są
rašą, kuriame pažymėta, kad 
38 jūrininkai mirė, 115 buvo 
sužeisti, 55 dingę.

Bet pagaliau ir jis išgirdo 
vištos balsą ir vištukų bal
selius. Nu, kas čia dabar? 
Jis atidaro terbę (bagažą). 
Ten buvo alkana višta, šeši 
vištukai, ir unimormuota ke
purė.

Višta palietė snapu Nates 
ranką, kai jis davė jai mais
to. Kareivis negrįžo iki pe
reito penktadienio, Nate su
valgė vištą, viščiukus atida
vė kostumerių vaikams, kai
po Velykų žaislą.'

Sulaikė
•

Dvidešimt keturių metų 
amžiaus vyras buvo sulaiky
tas. Jis kaltinamas, kad bu
vo užpuolęs 15 metų amžiaus 
mergaitę.

♦ * *

Prisipažino

Du jaunuoliai, abu turį po 
17 metų amžiaps; prisipaži
no, kad apiplėšė du kitus 
jaunuolius, iš jų pagrobė tris 
dolerius, vartojant peilį už
puolime. Nusikaltėliai pa
siųsti dviem savaitėm į 
Bridawell.

* y •

Apvogė

Iš Bradford’a restorano, 
631 Jackson blvd., vagys pa
vogė maisto, cigariečių, ci
garų ir kramtomos gumos 
už $60.

i ♦ * ♦
Apiplėšė kavinę

J Keturi nervuoti plėšikai 
gėrė kavą kavinėje, 625 So. 
St Lomią ave., anksti praei- 

, tą penktadienį ir jie paėmė 
$62 iš restorano savininko ir 
dviejų kostumerių.

1892—1893 metais buvo 
šalčiausia žiema, kaip yra 
atmenama, daugely pasaulio 
vietų.

Gražus akademikių žygis
y S *'' ■ ''

Opera nugalėjo šokius
Gyvename karo laiką. Ka

ro metu įvyksta daug mir
čių ir kraujo. Visa tai vei
kia į žmogaus dvasią. Todėl 
nenuostabu, kad šv. Kazi
miero Akademijos studentės 
atsisakė nuo metinių “Prom”' 
šokių, ir balandžio 18 dieną, 
1944 metų, vyksta į Chicago 
Civic operos namus, kur bus 
perstatoma opera “La Tra
viata”.

Šv. Kazimiero Akademijos 
mergaitės šiais metais nuta
rė apseiti be formalių meti
nių “Prom” šokių, kurie bū
na kiekvienais metais ruo
šiama ketvirtos klasės mer
gaičių. Ši nepaprasta aka
demikių planuose permaina 
sužavėjo mokyklų vedėjas.

Šiais metais šv. Kazimie
ro Akademijos mergaitės 
metinę šokių šventę praleis 
Chicago Civic Opera House 
prie “La Traviata” skambios 
ir grakščios muzikos.

Geras dalykas gražūs šo
kiai, bet šauni opera duoda 
daugiau dvasiai maisto, duo
da daugiau jėgos kilniems 
jausmams. —X.

PLĖŠIKAI NESNAUDŽIA

Žaibo greičiu 
veikia

Š
Du troko vairuotojai pra

eitą penktadienį buvo užpul
ti dviejų plėšikų penkiolikos 
minučių laikotarpyje, Alba
ny Park apylinkėje. Plėšikai 
paėmė keturis pakietus iš 
troko, kurį vairavo Davė 
Smogolski, 3910 N. Sawyer 
ave., Consolidated Deliveries, 
Ine., vairuotojas. Jis buvo 
užpultas, kai sustojo išnešio
jimui prie 4716 N. Lawndale 
ave.

Plėšikai paėmė $110 iš 
William J. Millon, 3929 Irr- 
ing Park rd., jis yra North 
Chicago Loundry Co. vai
ruotojas. Millon buvo užpul
tas, kai sustojo priešakyje 
3222 N. Mamlin ave. Plėšikai 
pabėgo su automobiliu.

Kai pažadėjo...
Viena mergaitė, 25 metų 

amžiaus, iš Kentucky kalnų, 
buvo rasta kalta teisme, kad 
ji įkando vienam vyrui, vie
name Chicagos taverne, Ma
dison gatvėje. Jai buvo pa
skirta bandymo laikas (pro- 
bacija), kai ji pažadėjo dau
giau taip nedaryti.

DABAR Tn Geriamtas talka* Pirkti 
Namą Materijolą UI Dar 

Atrykite I mAa? Jardą Ir 
ką Ir aaUtą rM) LKNTV—MILLW0RŠ 
— STOGŲ B NAMŲ MATERIJOLĄ - 
dSl ganią. porGą. vUką, aklepą Ir fletą 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAI*

APROKAVIMAS IR
TEIKIAMAS DYKAI! 
8TANLET LITVINAS.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Sužeisti kareiviai 
karo frontuose

Karo departamentas pra
eitą penktadienį paskelbė 
420 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardžių, 
kurie buvo sužeisti Azijos 
Centro Pacifiko, Europos, 
Viduržemio ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose. t

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 26 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, 12 iš In
diana, 10 iš Iowa, 18 iš Mi
chigan, 13 iš Wisconsin.

Įvairios ^Įdomios

ŽINIOS> • • •

Gręsė pavojus
cukraus derliui

Svetimas vabalėlis grąsi
no simaikinti milijoną tonų 
cukraus pasėlių Havajuose 
per metus. Tas vabaliukas 
vadinasi leafhopper, kuria 
yra žirnio didumo; jis buvo 
atgabentas iš Australijos ar 
Fiji. Tas vabaliukas iščiul
pia iš cukraus augalo sunką. 
Havajų mokslininkai surado 
natūralų vabaliukui priešą, 
tuo priešu buvo vapsva, ku
ri suėdė tojo vabaliuko kiau
šinius ir pašalino pavojų 
cukraus derliui.

$20,000 už dviejų
centų štampą

’ Kadangi retai sutinkama 
dviejų centų Havajų stampa 
(pašto ženklas), išleista 
1851 metais, todėl mokama 
$20000 kataloginė kaina), ir 
už vartotą štampą mokama 
$15,000. Havajiška stampa 
pasirodė po keturių metų, 
kai buvo išleista pirmoji 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių stampa, ir po vienuolikos 
metų pasirodymo pasaulyje 
pirmos stampos, britų “black
penny” stampos.

• • • *

Cukrus
Kad panaikinus anglų cuk

raus blokadą, Napoleonas 
pradėjo auginti cukrinius 
burokus (runkelius). Ir da
bar pusė pasaulio aptarnau
ja cukraus gamyba iŠ buro
kų.

Pirmadienis, bai. 3 d.. 1944

/mus
X . A. a. Magdalenai Ala- 

burdieliei mirus, DKK reiš
kia nuoširdžios užuojautos 
Albinai Alaburdaitei-Poškie- 
nei, netekus brangios moti
nos.

X Prąnag Gužausikas, Dė
dės Šamo kareivis, detroi- 
tdetis, lankosi Chicagoje pas 
dėdę ir pažįstamus. Jis da
lyvavo karo frontuose Afri
koje ir Italijoj, matė garsų
jį Neapolį. Pranas yra ge
ras patriotas katalikas. 
Prieš karą atvykęs iš Lie
tuvos. Paliuosuotas mėne
siui poilsio. Chicagoje, sako, 
gerokai šalta.

X Marijona Gerdžiūnienė, 
seniau gyvenusi Ciceroj, da
bar gyvenanti adresu 2943 
W. Fullerton Ave., jau dau
giau kaip trys savaitės ser
ga. Ji priklauso Moterų Są
jungos 2 kuopai, Cicero.

X M. Daonytė, Ciceros 
jaunimo veivėja ir L. Vyčių 
Chicago apskrities pirm., iš
rinkta pirmininke komisijos 
liepos 4-tai dienai (Kof L 
Day) ruošti. Šių metų tradi
cinio Chicago vyčių išvažia
vimo pelnas bus skiriamas 
į tris dalis: namo fondui, 
kuriame dabar randasi $550, 
užprenumeravimui “Vyties’ ’ 
visiems Chicago vyčiams ka
riuomenėj ir apskrities bė
gantiems reikalams.

X Juozas Mačiulis, “Drau 
go” skaitytojas, 3140 S. E- 
merald Ave., jau kelinta sa
vaitė, kaip serga Nemažai 
iškentėjęs dėl širdies ligos 
ir plaučių uždegimo, dabar 
jau sveiksta. Jį slaugo žmo
na Aleksandra, kuri irgi y- 
ra lietuviškos spaudos my
lėtoja ir daugelio draugijų 
narė. Ligonis dėkingas lan
kytojams.

X Povilas Baltinis yra 
paskirtas į vieną Spring
field, Ma, ligoninę mokytis 
medicinos dalykų. Pasiseki
mo! Povilas buvo Ateitinin
kų dr-vės pirmininku.

X Pranas Petružis, 2505 
W. 69 St., šiomis dienomis 
sugrįžo iš Alezian Brothers 
ligoninės, kurioje buvo jam 
padaryti sėkminga opera
cija.

X Liet Vykių 14 kp., Ci
ceroj, dabartiniu laiku vie
na gyviausių Chicago apy
linkėje. Kas mėnuo po su
sirinkimo surengia kauliu
kais žeidimą, kurin sutrau
kia daug jaunimo. Pusę pel
no skiria užprenumeravimui 
“Vyties” kuopos nariams 
kariuomenėj. Pavyzdys ki
toms kuopoms.

X Petras Vasiliauskas, 
gyvenąs 521 West 42 Place. 
tėvas keturių vaikų, balan
džio 3 d. atsisveikina su šei
ma ir vyksta į kariuomenę. 
Jis yra brolvaikis žinomos 
Town of Lake veikėjos J. 
Čepulienės.

X Sv. Kryžiaus parapijon 
salėj kasdien pradžios mo
kyklų vaikams duodami šilti 
pietūs. Back of the Yards 
Council ofisą įsteigė prie 47 
ir Ashland gatvių.




