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SOVIETAI ARTĖJA PRIE ČEKOSLOVAKIJOS
SĄJUNGININKAI PALEIDO KALNU 

POZICIJAS CASSINO FRONTE
Sako sustiprino savo Anzio poziciją

LONDONAS, kovo 29. - 
Nacių valdomas Paryžiaus 
radio sakė sąjungininkai 
pristatę daug daugiau re
zervų ir reikmenų Anzio 
frontan. Nėra jokių sąjun
gininkų patvirtinimo tam 
pranešimui.

NEAPOLIS, kovo 29. — 
Gen. Wilson štabas šian
dien pranešė, kad nakties 
metu kelias dienas atgal neu 
zelandiečiai ir indėnai ka
riai, kurie per kurį laiką

pristatyti reikmenis, nors 
jie didesnę dalį jų gaudavo.

Cassino mieste, nacių pat 
rankos Continental viešbuty 
ir netoli stovį tankai apšau
dė sąjungininkų pozicijas 
Castle kalne. Penktos armi
jos artilerija tuoj atsiliepė 
į nacių šaudymą,, ir taipgi 
šaudė į nacių patrolę, žy
giuojančią į rytus nuo vieš
bučio, ir privertė ją pasi
traukti.

Sąjungininkų ir nacių ar
tilerija į pietus ir šiaurę 
nuo Cassino nuolat apsišau-buvo sugauti Vienuolyno 

kalno rytiniam šone, pasek- do. Nacių ataka Terekke 
mingai pasitraukė ir susi
jungė su didžiuoju penktos 
armijos daliniu. Mūsų lėk • 
tuvai pristatydavo (jiems
maisto ir reikmenų parašu
tais, kadangi dėl nacių li
nijų nebuvo galima prie jįj 
prieiti.

Indėnai laikėsi “435” kal
ne, o neuzelandiečiai laikėsi 
“202” kalne. Buvo skaitoma 
nepraktiška parašutais jiem

apylinkėje buvo atremta. 
Žemutiniam Garig 1 i a n o

upės klony sąjungininkų ka 
nuolės nutildė keturis nacių 
|rulkosvaidžių lizdus į piet
vakarius nuo Mintumo.

Anzio fronte, penktos ar
mijos artilerija apdaužė na
cius, kurie koncentruojasi 3 
mylias į rytus nuo Ciątsma. 
veikiausiai naujai atakai. 
Išmušta du nacių tankai.

SĄJUNGININKŲ VADAI IŠBANDO NAUJUS ŠAUTUVUS

Sąjungininkų karo vadai, bslydint Ministrų Pirmininką Churchill Amerikos bazių 
peržvalgoje Anglijoje, išbando naująjį armijos šautuvą. Iš kairės į dešinę: Gen. Dwight 
D. Ei3enhower, Churchill, ir Lt. Gen. Omar Bradley.

(Signal Corps Radio Tel. Acme-Draugas)

Lėktuvai puolė penkias PRAŠO 4-F VYRŲ

Puolė geležinkelius UŽSIPUOLĖ ANT 
šiaurinėj Italijoj U.S. AMBASADORIAUS

NEW YORKAS, kovo 29. 
—Pranešimai iš Mante video 
sako Gen. Luis C. Perlinger, 

reikalų

Užėmė Kolomea miestą Lenkijoje
Kaujasi su naciais prie pat Černovįtz

LONDONAS, kovo 29. —Į laši geležinkelio, kuris yra
Maršalas Stalinas pranešė, 
kad rusai kariai pasivarė 11 
mylių arčiau Čekoslovakijos 
ir užėmė Kolomea miestą, 
Lenkijoje, kuris randasi tik 
30 mylių j šiaurryčius nuo 
Čekoslovakijos eienos. Pra
nešimas sakė rusų tankų ir 
pėstininkų daliniai užėmė tą 
miestą.

Pietryčiuose, kiti rusų da
liniai žygiuoja per pietinės 
Rusijos stepes iš užimto Ni
kolajevo į Odessa pusę.

Toliau vakaruose, Bessa- 
rabijoje, maršalo Konev ar
mijos daliniai randasi tik 8 
mylias nuo Odessa-Tiraspoi-

paskutinis nacių pabėgimo 
būdas.

Maršalo Malinovakio ar
mijos daliniai; kurie užėmė 
Nikolaįevą, skubiai žygiuo
ja keliais pagal Bug upę į 
Odessa, 75 mylias vakaruo- 
sna. Kiti daliniai varosi į 
piet'js iš pozicijų 60 iki 80 
mylių aukščiau.

Berlynas tvirtino, kad 
Konevo armija, išsitiesusi 
pagal Prut upės rytinį kran 
tą, persikėlė per tą upę pul
ti strateginį laši geležinke
lių centrą, bet rusai dar ne
patvirtino to nacių praneši
mo.

Teroras Norvegijoje; Rusai kviečia naciu 
naciai suėmė 700 talkininkus taikytis

NEAPOLIS, kovo 29. —
Sąjungininkų lėktuvai iš Vi 
duržemio bazių nakties me
tu puolė vokiečių laikomus Argentinos vidaus 
geležinkelius Milane, Turi
ne, ir kitur šiaurinėj Itali
joj. Kitos atakos buvo daro
mos ant Verona ir Mestre.
Bombos padarė labai dide
lius nuostolius.

japonu bazes Pacifike
GEN. MacARTHUR STA

BAS N. Gvinėjoj, kovo 29. 
—Gen. MacArthur praneši
mas sakė Amerikos lėktu
vai numetė 292 tonus bom
bų ant aerodromų, tiltų ir 
susisiekimų linijų Kavienge, 
Rabaule, Wewake, Hansa 
įlankoje, ir Baugainville.

Kaviengo bazės, NewBri- 
land saloj e t aerodromo pa
kilimo aikštės išaižytos. Ja
ponai dabar nebegalės jomis

ministeris, pasikalbėjime su 
grupe Argentinos laikrašti
ninkų, smarkiai užsipuolė Į naudotis, nore Kaviengaa
ant Jungtinių Amerikos Vai 
stybių Ambasadoriaus Nor
man Armocir.

buvo paskutinė bazė jų li
kusiems lėktuvams pieti
niam Pacifike.

Pranešimai sakė Perlin-- Japonai šešis kartus puo- 
ger neminėjo Armour o var- lė sąjungininkų linijas Em- 
du, bet aiškiai parodė, ką press Augusta įlankoje, Bou 
jis turėjo omenyje. Į gainville saloje, bet kaskart

Naciai atsiėmė salą 
DARBO, BATALIONO prie Kroatijos kranto

WASHINGTON, kovo 2’. LONDONAS, kovo 29.-- 
—Karo sekretoriaus pade- Slavų partizanų pranešimas 
jėjas Pattereon šiandien re
komendavo, kad neproduk
tyvūs 4-F vyrai būtų draf- 
tuojami į armijos rezervą, 
paskirstymui prie reikalin
gų civilinių darbų arba ar
mijos darbo batalionui. Jis 
spėjo, kad yra apie 3,500.- 
000 4-F vyrų tarpe 18 ir 37 
metų amžiaus.

Laivyno sekretoriaus pa
dėjėjas Bard, kuris taipgi 
kalbėjo į Costello komisiją, 
kuri investiguoja drafto ati
dėjimus, pareiškė maždaug 
tokias pat mintis, kaip Pat
tereon.

Jie abu siūlė, kad 4-F vy
rai, kurie būtų draftuoti

MASKVA, kovo 29.—Iš 
Izvestiiai tikusio vedamojo 
daroma išvadų, jog rusai 
neuždarė duris taikos dery
boms su Suomija ir kitom 
Vokietijos talkininkėm. Ve
damasis liepia toms valsty
bėms pasimokyti iš Italijos 
ir Vengrijos koks likimas 
laukia jų, jeigu Ir ~ toliau 
talkininkaus Vokietijai.

Editorialas sakė vienin
tėlė išeitis nacių satelitams 
yra nutraukimas santykių 
su Vokietija ir ginkluotas 
priešinimasis nacių kariuo
menėms.

Izvestia vardu suminėjo 
Suomiją, Rumuniją ir Bul
gariją, ir įspėjo, kad “lai
kas greit išsibaigs.”

STOKHOLMAS, kovo 29. 
—Naciai tęsia savo terorą 
Norvegijoje, ir suima vis 
daugiau norvegų partizanų. 
Per praeitą mėnesį naciai 
suėmė 700 norvegų, kurie 
buvo skaitomi rinktiniausi 
patriotai ir inteligentai, su
kišo juos į kalėjimus, ir, 
anot pranešimų, nežmoniš
kai juos kankina./

Šie masiniai areštai daro
mi vykdymui plano nervų 
karui laukiant invazijos. 
Per keturis metus vokiečių 
Gestapo darė planus ir su
sižymėjo patriotų vadus, 
kuriuos pirmiausiai arešįuo 
tų. Sakoma apie dešimts 
nuošimčių suimtų asmenų 
bus skaitomi įkaitais ir įvy
kus sabotažui arba sąjungi
ninkų invazijai bus tuojsu-

DETROIT, kovo 29.—Po-' šaudytL
Dėl to teroro vis didesnis 

skaičius pabėgėlių perbėga 
į Švediją. Kasdien 40 iki 50 
norvegų randa prieglaudą 
šioji neutralėj valstybėj.

sakė naciai atsiėmė Rab 
salą, prie Kroatijos kranto, 
apie 30 mylių į pietus nuo 
Fiunte. Biuletenis nepadavė 
smulkesnių žinių apie kovas 
už salą, bet sakė naciai Jab- 
lanica apylinkėje organizuo 
jasi ofensyvai prieš parti
zanus.

Rytinėj Bosnijoj sniegas 
užklojo kovų frontus.

Policija ieško 14 metu 
mergaitės užmušėjo

licija suėmė 20 metų vyrą 
apklausinėjimui apie Joyce

Ministeris neva atakavęs buvo atmušti. Bent pusė 400i d’slto, kad nedirba kariniuo- Raalston mirtį. Keturioli-
Amerikos ir Anglijos karo japonų, kurie perkirto vie- 
tikslus, ir pranašavęs, kad linę tvorą ir laužėsi į ame- 
dabar kariaujančios šalys j riklečių linijas, buvo už- 
susiungs kovoti rusus. ! mušti.

NACIAI IS BAIMES ZUDE ITALUS

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Vokie

čių radio pranešė, kad Sta
linas serga, ir gali by kada 
sukniubti. Anot jų raporto,
Stalinas sukritęs vieną nak

tį vasario mėnesy. Nėra jo

kio patvirtinimą

IŠ PEARL rfARBOR. —
U.S. lėktuvai bombavo Pa- 
kin salą ir keturis Marshall
^s^ispanijos — Tūks- Sąjungininkai renka žinias apie žudynes 
tančiai nacių oport.mistų, BERNAS> kovo 29.-ūia; tojus, kad by koks suki- 
kurie sekdavo nacių armUą, 8pėjanv% kad naciai sušau-j Ūmas bus numalšintas įve

dė kelis šimtus italų Romo- riimu karinio stovio, ir sakėskuba per Karpatų kalnus, 
norėdami pabėgti nuo artė
jančių rusų.

IŠ LONDONO — Prane
šama, kad britų “Comman- 
do” ir amerikiečių “Rang- 
er” daliniai padeda Jugos- 
lavijoo partizanams.

je tikslu eliminuoti visus 
anti-fašistus, kurie trukdo 
jų karo pastangom. Kadan-) 
gi naciai nedaug anti-fašis-1 
tų italų buvo suėmę, mano-

Romos likimas priklausy
siąs nuo pačių gyventojų.

KALENDORIUS
Kovo 30 d.: ftv. Jonas 

Klimakas; senovės: Baniu
lis ir Siūtė. .

Kovo 31 d.: Septynių So
pulių ftv. P. Mar.; senovės: 
Ginutis ir Hsė.

NEAPOLIS, kovo 29. — 
Sąjungininkai ir italai bar-

ma juos IfidavėTtaiai fafiią-į ao gauti «“iaa
tai. Sušaudymą, tašiau. |-apie "“^įvykusi italų
vykdę pstys naciai. i Rom<”' mie’te

I Tokios žinios labai sunkiai
Sušaudymas įvykdytas at j gaunamos, 

keršyti už tai, kad fašizmo) eta spausdinami raportai 
įsteigimo sukakties metu rra iš New Yorko ar Lon-

se darbuose, būtų paskirti 
specialiuose darbo vienetuo- 

1 se, ir kad jie negautų bonu- 
sų »ir kompensacijos. Po 
jų siūlomu planu, tie vyrai 
gautų armijos ar laivyno 
algas.

Pattereon patiekė planą, 
kuriuo draf t board3i įves
dintų 4-F vyrus ir įsakytų 
jiems imtis darbo reikalin
goj karo pramonėj. Jie pa
silaikytų civi’inį statusą ir 
gautų civilių algas. Anot 
Pattereon, manoma jog dau 
guma vy~ų gavę tokias in
strukcijas jas pildytų.

kos metų mergaitė buvo ra3 
ta užmušta.

Japonai Indijoje veržiasi pirmyn
Dėl spaudimo britai turėjo pasitraukti

patriotas italas metęs bom- Jono ir bendrai cituoja Sve-

NEW DELHI, kovo 29.—
Raportai sako britų kariai 
traukiasi atgal 15 mylių už 
Indijos sienos dėl didelio 
japonų spaudimo iš Somra 
kalnų į Imphal pusę. Imphal 
yra Manipur valstybės sos
tinė ir sąjungininkų reikme
nų centras.

I Štabo komunikatas sakė 
pirmas didysis mūšis Indi
joje. vyksta pagal vakarinį 
kraštą Somra apylinkės, ties 
Ukhnl. Japonai, nežiūrint 
didelių nuostolių, smarkiai 
atakuoja, ir komunikatas 
pripažino, kad britai “užė-

į Imphal, truputį) suvirš 30 
myliųi į pietvakarius.

Svarbiausias japonų ke- 
turšakis invazijos žygis šiuo 
laiku centruojąs i- UkhruT 
sektory, bet sąjungininkų 
pranešimas sakė japonai 
šiaurėje tebežygiuoja, ma- 

| tomai į Kohima ir Manipur 
' klonio vieškelio pusę.

Raportas sako didelės
lėktuvų kovos vyksta virš v v_
šiaurinės ir centrinės Bur- Gavo 1-A, užmušė 
mos, kur sąjungininkai la

Vokiečiai priešinosi 
Amerikos bomberiams

LONDONAS, kovo 29. — 
Pirmą kartą per šešias die
nas, naciai lakūnai šiandien 
pakilo priešintis Amerikos 
lėktuvams, kurie atakavo 
taikinius centrinėj Vokieti- 
joju Grįžę lakūnai sakėsi tu
rėję smarkiai gintis nuo na
cių naikintuvų.

Vokiečių radio praneši
mas sakė didelės lėktuvų 
kautynės vykusios virš Vo
kietijos.

Amerikos Liberator bom
beriai tuo pat metu šian
dien atakavo nacių taikinius 
Prancūzijos Pas de Galais 
pakranty. Tai buvo 68-ta 
ataka ant to kranto per 106 
dienas.

bą į martuojančius nacius dijos šaltinius, kurie sakę,

ORAS 
Giedra. Nešilta.

ir suvirš 30 jų užmušė.
Po kovo 23 d. suirutės

naciai įspėjo Romos gyven-

Kad naciai įvykdę mirties 
bausmę keliems šimtams 
italų.

T

WASHINGTON, kovo 20.
—Prez. Rooseveltas šian
dien pasirašė bylių, kuris 
autorizuoja Amerikos daly
vavimą United Nations Re- 
lief and Rehabilitation Ad
ministration veikloje. ir su-
mokėjimą tai administracl- m« nau’M pozicijas. 
(Jai $1,350,000,000. Kongre
sas dar turi padaryti speci
finę tos sumos apropriaciją.

Nurodoma, jog britai ne
nori prileisti japonų prie 
vieškelio einančio iš Ukhrul

šeimyną ir save
ABERDEEN, Wash., ko-

kflnai laimi 10 prieš 1. Pir-; 
madieny ir antradieny jie 
numušė 30 japonų bomberių vo 29.—Ūkininkas Bernard 
ir naikintuvų, arba 130 iš Arends, 33 metų amžiaus, 
viso kovo mėnesyje. Sąjun- nesenai buvo paskirtas į 
gininkai prarado tris lėktų- 1-A. Jis dėlto šautuvu nu-
vus per tas dvi dienas, arba 
33 kovo mėnesyje.

šovė savo keturis vaikus Ir 
žmoną ir pasidarė sau galą.
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IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Į pagalbu bro
liams ir seserims!

Atjaučiant tragingą padė
tį brolių-seselių lietuvių nuo 
karo nukentėjusių Motenj 
Sąjungos 54 kp. ir Lietuvoj 
Dukterų draugija išrinko kc 
misiją bendrai veikti jų šei. 
pimui.

Lietuvos Dukterų atstovę* 
šioj kolonijoj: O. Kremblie 
nė, P. Medonienė, M. Belic 
kienė ir K. Barkauskienė 
Sąjungos atstovės: O. Ba 
nionienė, M. Kasevičienė ii 
O. Kratavičienė.

Pirmas susirinkimas ko 
misijos buvo M. Kasevičie 
nės namuose kovo 23 d. K 
rinkta valdyba: pirm. K 
Kasevičienė, vice pirm. O 
Banionienė, rašt. P. Medo 
nienė, iždin. O. Kremblienė, 
korespondentė O. Kratavi- ! 
čienė.

Nutarta surengti “Bunco" 
ir “Pinochle” pramogą ba
landžio 30 d., 3 vai. popiet, 
6v. Jurgio parapijos sveiai-

M. Kasevičienė^ 16856 1 
Littlefield.

O. Banionienė, 10407 Ce- 
darlawn.

P. Medonienė, 17403 Ken
tucky.

C. Kratavičienė, 13573 
Monica.

M. •Belickienė, 9621 Car
doni.

K. Barkauskienė, 20050 
Coventry.

Šia proga komisija nuo
širdžiai kviečia ki as drau
gijas bei pavienius asmenis 
itcti į darbą. Reikalas svar
aus ir neatidėliojantis.

O. Kratavičienė, koresp.

SROVIŲ KOMITETO DETROITE VALDYBA 
nr

Tai visi kareiviai, mūsų 
šalies laisvės, ir mūsų gy
vybės ginėjai, prieš kuriuos 
mes su pagarba galvą len
kiame. Ko jie nustojo? Ogi 
to visko, kuom mes čionai 
pasilikę namuose naudoja
mės... Todėl turėkime širdį, 
būkime dalele žmonijos, da
lele tautos, visuomenės. Ne
manykime tik savimi ir sa
vo turtais, kada visas pa
saulis paskendęs varguose, 
ašarose, nelaimėse. P. B.

’arėmėm R. Kryžių
Čionai, kaip ir kitose ko

lonijose, per kovo mėnesį 
iebuviai darbavosi, kad su
kėlus fondą Amerikos Rau
donam Kryžiui.

Lietuvos Dukterų draugi
jos susirinkime iš iždo pa
aukota $25.00 ir narės au
kojo vienuolika dol. Viso 
pasidarė $36.00.

.. ... Kovo 19 d. Monikos Šala-
nč|,. Tai pirmas iš ei ės nu- £evį£jengg surengtame bun-
matytų parengimų, uriej cQ yak^ėlyje, jos pačios na-
risis m drabnių rinkimu, j m.J08£ 8ua„jkota $54.25. vi.

Gal pas kiekvieną rasis! • u- w jr w . so Onai Kremblienei pridruo-
dar gerų drabužių, kūne dėl, u Lietuvo8 Dukterų
vienos ar * kitos priežasties) , .... . , .\ draugijos iždininkei, kurie
jau nevartojami. Mums ne- duotj ' Amerikos Rlud. 
bereikalingi, bet kaip page.- uį yJrdn Ljetuvos Duk
drujami tiems, nuo kūnų; terų draugijo8
karo teroras viską atėmė,) 
sunaikino! Atjauskime jųi 
sielos ir kūno kančias. Kiek

Ši nuotrauka padaryta minint Lietuves nepriklausomy
bės sukaktuves, Lietuvių salėj. Pirmoj eilėj iš dešinės į 
kairę: P. Medonis, teisėjas J. P. Uvick ir svečias “San
daros” redaktorius M. Vaidyla, kuris buvo principalia 
kalbėtoju. Stovi F. Motūza ir M. Šimonis. Nuotrauka bu
vo įdėta į vieną Detroit dienraščių — “Free Press”, šio 
komiteto pastangomis Detroit lietuviai išpardavė Ketvir
tosios Karo Paskolos bonų už $208,000.

_____________________________________________________

Yra organizuojama Karei 
vių Motinų draugija. Neuž
ilgo bus paskelbta, kur h 
kokioj vietoj įvyks susirin
kimas. Prašomos iš anksto 
visos kareivių motinos da
lyvauti, nes tikrai yra svar
bu, Detroite turėti tokią 
draugiją. P. B.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line of 

Furuiture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representattve

SHOWROOMS IN 
MKRCHANDISE MART

For appointment call — 
REPUBUC 6051

gilėdami, aukokime finan
siškai. Tvarkykim, valykim 
atlikusius drabužius. Dėkim 
i tinkamas dėžes ir laikykim 
iki surinkimo dienos, kuri 
bus vėliau paskelbta. Jei

M. šalaševičienė ir jos 
marti jaunoji O. šalaševi
čienė aukojo dovanas kiek
vienam staliukui ir visus 
užkandžius. Už tai joms dr- 
jos pirm. P. Medonienė nuo
širdžiai padėkojo. Pareiškė 
padėką taipgi visiems auko

ta... Ir jie,* rodos, visai ne
žino, kas aplink guos dedas. 
Nemato, kas jau yra iš ki
tų atimta... Nemato motinų Į 
su didžiausiu širdyje skaus-! 
mu, liūdnu veidu, ašaroto
mis akimis, kurias tik ka
reivio motina gali suprasti.' 
Kuomet motina savo kūdi
kėlį dar po širdimi nešiojo,' 
jau rūpinosi jo laime, kad 
sveikas, gražus užgimtų, 
kad didelis užaugtų... Ir ka
da užaugino, visus vargus 
išvargo, tai buvo jos di-’ 
džiausiąs turtas — jos my 
limi vaikai... -

Bet jų neprašė, tik pra- i 
nešė, įsakė ir paėmė. Ne vie-J 
ną, bet visus, kurie jau buvo, 
suėję 18 metų amžiaus. Ir 
ji mielai būtų sutikus ati
duoti ir savo gyvastį, ne tik 
dolerius, jeigu būtų galima.

Žinių-žmelės
D. L. D. centro, kurį su

daro trys srovės, kovo 26 
d. įvyko susirinkimas Lietu
vių salėje. Apkalbėta daug 
įvairių reikalų, kurie rišasi

(Nukelta į 3 pusi.)

W0LK STUDIO
1945 Wct 35* Streel

IHARCCTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - HM kilos.

tojams už jų supratimą rei- 
ap'inkybės neleidžia laikyti, ka,o Amcrikoa R,u.
savo namuose, drabužius ga; donąjį Kryžiw kurjs teikįa 
lite sunešti pas bei kūną pagalbą 8užei8tiem8 karei. 
komisijos narę, kurių adre-'
sai seka:

viams.

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis

Budriko Kadio Valandos:
W.H.F.C 1 420 Kilocycles -

Ketverge. 7 vai. vakare. 
W.CF.L.. 1000 Kilocyclea —

NedSlloJ, 9:80 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVE

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

Tokių mūs tarpe 
neturėtų būti

Labai gaila, kad yra lie
tuvių tarpe tokių saumylių, 
ar, geriau sakant, šykštuo
lių, kurių net keli šeimyno
je dirba ir jie drįsta sakyti: 
“Tai, kur tik eini, vis tik 
duok ir duok; daviau dole
rį dirbtuvėj, dolerį bažny
čioj ir via negana, prašo ir 
prašo”.

Bet jie nesupranta, kokie 
jie yra laimingi, kad jų tik 
prašo, o ne atima prievar-

OFFICE OF COUNTY CLERR

Jūsų garantavimas
Optometrically Akių SpeclalUtas 

Palengvina akių įtempimą, kuria 
eati priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemiiAo, nervuo-
tum», skaudamą akių karštį, atitai- > 
so trumparegystę ir toliregystę. , 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- ) 
se atsitikimuose egzaminavimas da- 1 
romas su elektra parodančia ma- 
Hausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: noo 10 ryto iki 8 v. Į 

) vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
dalioj pagal sutartį, 

atsitikimųDaagely 
■ssb ke aklalą.

akys atttaiss- 
plgtoa kaip

4712 South Ashland At.
YARDS IMS

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami , 
karo aviacijos skyrius iš priežas 
ties spalvų neregėjimo — (coIoj 
btindneas), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Ineome taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

OI*’ (WK COUNTY, ULINOIS TOKO* H

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

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — IVATCIIMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

ETF.
ADV VNCF-D PHOTOGKAPHY 

I« W£ST POSSIBi E PRK t. 

i HONi LAFAYfcT i F ’*1

¥

SEKMADIENIAIS — nno 1 
iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais noo 7 iki 8 v. v.

"MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehilI 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Pamainytas 
ordas lr 
adresas

Lietu rlftkas
žydukas

REMKTTB)
SENĄ

LIETUVIŲDRAUOA

EXTRA!

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Res. 6958 So. Talman Avė.
Ree. Tel. GROvehilI 0617 
Office Tel. HEMlook 4848

Dfi, J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 ild 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. tr Nedėliomia susitarus

2423 West Marąuette Road

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

OFISO VALANDOS:
Mae 2 Hd 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak, 

NedėUomhi pagal sutartj
Offlea ToL YABds 4787 
Namų ToL PROspeet 1930 '

ToL Y A Rds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofbo vaL: 1—1 b 8—8:80 P.M.
z Trečiadieniais pagal sutarti

TeL Y A Rds 5921
Bet.: KENirood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždaryta*.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place
Tet REPnbUc 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS .
Mt AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

V&L: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šj Pavasarinį 81 Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. r. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 So. Halst?d Street 
Tel. CALumet 7237

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

Utamikaia, Ketvergais ir Suba- 
tomis iki 9:30 vaL vakare.

STATE OI" ILLINOIS )
) SS.

COUNTY OF COOK )

Pagal nustatymus Article 7, Sec- 
tlon 18, Primary Election Illinois 
Teisių, aš šiuomi certifikuoju kad 
spalva popieros vartojimui pri
mary balotų respektyviškų parti
jų dėl Primary Rinkimų, kurie 
įvyks County of Cook, išlauko 
miestų Berwyn, Chicago, Chica
go Heights ir Harvey, Cicero 
miesto ir miesteliuose Klmwood 
Park, Morton Grove, Skokie, Sum- 
mit ir Stickney, antradienį. Ba
landžio (April) 11 d., 1944 m., 
bus sekančiai:

DEMOKRATŲ PARTIJO8 ŽALIA

REPUBLIKONŲ PART. RU^VA

LIODIJANT TAME, aš šiuo
mi padedu savo ranka para
šą ir prispaudžiu antspaudą 
County of Cook, šią 27 d. 
Kovo, 1944 A. D.

MICHAEL J. FLYNN
County Clerk of 

(SEAL) Cook County, IlUnols

JEI. KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUrERVISION

ip

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

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

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių vlmm ryvnnl- 
mill. Saugokite Jaa leisdami 
zamtnuott Jaa moderniškiausia
metodą, knrlą reęSjfmo mokatM 
(all suteikti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praAall- 

na visą aklų įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Telefonas: CANAL 0528, Chleaąn
OfETRO VALANDOS:

Kasdien >: 80 a. m. Iki 8:S0 p. m.
TrftClad. Ir fteštad 9:30 a. m. 

iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

_ Ištaiso.
* Ofiso ir Akinių Dirbtinė 

!Į ..3401 SO. HAUTED ST. V 
Kampas 34th Street *

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700 

Rez. tel. PROspeet 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEiey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
4

VALANDOS:

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

Ofiso TeL .... VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer Avenue
LIGONIUS PRITMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
7*rečiad. Ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

7446 fl. 46th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

tr Penktadieniais 
▼aL: 10-12 ryto, 2-6, 7-9 P. M.

«147 S. Halsted SL, Chica gi 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ tr fiaėtodtonials
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TsL: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Aveaue 
Ofiso Tel. LAPayette 3210
Rez. Tel. LAPayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzle 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
s/Penktad. 8:30 0d 9:30 vak.

Seštad. A vai. ild 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal msitarirną.

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

J. VV. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
“DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS
-DRAUGAS” HELP WANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dcarborn Street 
Tel. RANdolpb ••488-H4S*

8VARRU8 PRANEŠIMAS
W«r Manpower Oommlmlon m 

«atymnl reikalauja kad daneo 
mas darbininku turi Jsljrytl Pa 
lliiosnvlmo RaStą (slatement of 
avallabillty) nuo dabartinės dar
bo Jstulsros — ar nuo Wnr Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persltikrinkit ar lūs galit gauti 
tr ar Jums reikalinga paliuosa- 
rlmn raštas. .lūs sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

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

640 W. LAKE ST. HAY. 7241

REIKIA
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie automatišku filling 
mašinų ir prie visokių 
mekaniškų darbų.

* Gera Mokestis
PASTOVŪS DARBAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

GENERAL GARAGE 
VYRO

Kaipo naktimis sargas.
Turi mokėti vairuoti trokus.

k MULVIHIU, BROS. MOTOR 
SERVICE

1912 S. Jourdan Ct. Canal 7580

BOILER MAKER PAGELB.
IR PAPRASTU DARBININKŲ

WELDERIU 
SAND BLASTERS

SPKAY PAINTERS 
MILLWRIGHTS

Aukščiausia mokestis, puikios dar- 
bo sąlygos. 53 vai. i savaitę. Lai-

v kas ir pusė virš 40 vai.

GRAVER
TANK & MFG. CORP. 

4809 Todd Avė.
Tel. East Chicago 204

HENRY DISSTON & SONS

VYRŲ
REIKIA

DIRBTUVES DARBAMS 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI 

ATSIŠAUKIT

111 N. JEFFERSON ST.

SHTFTJiNG ROOM DARBININKŲ
Vyrų iSpildytl ir pakuoti orderius. 
Svarbi pramonė. 51 vai. i savaitę. 
Viršlaikis po 40 vai. Malonios darbo 
sąlygos. Grupės apdrauda. Taipgi 
vieno vyro prie lengvo dženitoriaus 
darbo. Pusė dienos shipping rūme.

Atsmaukite
n. KOnNSTAMM * CO.. INC.

11 E. Illinois St.

STORKLINE 
FURNITURE CORP.

Reikia

SHIPPING ROOM PAGELB. 
ORDERIŲ RINKĖJŲ 

PAKUOTOJŲ 
KROVĖJŲ

PUNCH PRESS OPERATORIŲ

★
TAIPGI

PATYRUSIŲ MEDŽIO DIRBĖJŲ 
SHAPER HANDS 

ROUTERS 
SANDERS

BORING MACHINE OPER. 
SPRAYERS

Pastovūs darbai, gera mokestis.

Atsišaukit

4400 W. 26th Si.

T,ANGŲ PLOVftJV 
Patyrimo nereikia 

Gera mokeatla. Atsmaukite 
Timekeeper's Ofisan 

EDOEWATEtt BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Rd.

HELT WANTED — VYRAI

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT J

2924 W. 51si St.
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 
Steel & Wire Co.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 ryto 
Iki 5 pp. arba ŠeStad. Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
AtslneSklt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

INTERNAL GRINDERS 
PATYRUSIŲ

MILLING MACHINE OPR.
LATHE OPERATORIŲ 

MILLVVRIGHT MAŠINISTŲ 
SHOP KLERKŲ

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

iki 7 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

FOUNDREJE DARBININKAS
Reikalingas piaustyti. tekinti ir pa
gelbėti all-around foundrės darbuo
se. Gera mokestis, užtenkamai vi-.’l- 
laikio.

LAKE CITY FOUNDRY
310 N. \Voo<l Seeley 7739

REIKIA 
FEED MILL 

DARBININKŲ

1400 E. 93rd ST. 
BAYPORT 2022

NATIONAL
MALLEABLE & STEEL

CASTINGS CO.
★

ELECTRIC FURNACE DEPT. 
REIKIA

Pirmų Pagelbininkų 
Antrų Pagelbininkų 

Ladlemen
IR

Abelnų Foundrėje
Darbininkų
Inspektorių

★
GERA PRADINE MOKESTIS
GERA TRANSPORTACIJA

★
Po Karo Ateitis 

★

1400 S. 52nd Avenue
CICERO. ILL.

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI

Svarbioj Karo Pramonėje 
Gera Transportacija

FREIGHT HANDLERS
PRODUCTION WORKERS

Patyrimo Nereikia
40 VAL. SAVAlTft.TE 

PET.NO DALINIMO PLENAR
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

rrrEKTiNAi viralaikto 
MOKANT I.AIKĄ TR PUSĘ

DEARBORN CHEMICAL CO.
1029 W. 35th ST.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. 917.60 J mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 

Kreipkite* prie Houaekeeper.
EDOEWATER BEACH HOTEL 

6S4» Sheridan Rd.

MERGINŲ
PRIE

BINDERY
IR

LENGVŲ SHAPOS DARBŲ

Durand

Manufacturing Co.
939 W. 35th St.

DRILL PRESS OPER 
MACHINE OPERATORIŲ 

BENCH OPERATORIŲ
Atsišaukit 8:30 iki 5 

Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 iki 7.

MINNEAPOLIS 
HONEYWELL 
4737 W. Division

MERGINŲ
Išnešioti paketus 

Del Dental sunply įstaigos 
Atsišaukit Room 1010

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

PROSYTOJŲ
Patyrusių ar ne. 

Merginu ar Moterų 
Norinčios išmokti 

Gera mokestis
ATLAS CLEANERS 

2218 W. Belmont

MOTERIS
Tvarkyti mažų fountain. Amžius ne
apribota. Anksčiausia pradinė mo
kestis. Valgis ir uniformos veltui. 
Vakarais nereikia dirbti.

NEISNER BROS.
11151 S. Michigan Avė.

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

KABO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai. •

Amžius 20 iki 50 metų. 
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis

Atsišaukit

ILUNOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visų dienų Penktad. 
8:30 ryto ild 5 pp.

MERGINU 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.

Pradinė rata 60c J valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

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

ATSIftAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN 

Pirmad. perdėm šeštad.
6:30 ryto iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Kenčia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironį*.

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

mokyklų board o nariai skubotai 
uždarė, po to kai sunlrinkani mi
nia sutartinai šaukė, kad pradžios 
mokyklų boardan atsistatydintų. 
Snalrlnkima uždarė boardo prezi
dentą* Miehael Sol ar, matydamas, 
kad susirinkusieji. kaip Iš pasku
tinių molų, taip ir M pirmutinių, 
šaukė atsistatydinti mokyklų 
boardo nariams.

Dalyvaujantiems šiame ana-me, 
jau buvo žinoma, kad mokyklų 
boardaa, slaptame savo posėdyje, 
kuria buvo įvykę* antradienio va
kare, bnvo priėmę* nutarimą (re
zoliuciją) : Mokytojam* Išmokėti 
alga* ui kovo mėn. paskolų lakš
tai* 4 H procento. Tuo* lakštu* 
supirkti apsiėmė Speer and Sons 
Co. Jei visuomenė nepatvtrtina 
šių paskolos lakštų, tai jie bus 
apmokėti ii surinktų taksų.

HEI/P WANTED -*■ MOTERYS

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ ŠVARIŲ 

WAREIIOUSE DARBŲ

Darbai pagal patogias darho sąlygas 
Gera Mokestis

Ir pplno pasidalinimo pienus 
Ir atostogos.

MINNESOTA MINING & MFG. 
COMPANY

1500 S. VVestern Avė.

RENDUOJASI

rendai Kambarys
Kambarys ant rendos Cicero npy- 

llnkė.l. 3 blokai nuo Western Elec
tric Co.. vienas blokas nuo gatve- 
karių. Dėl vyro ar merginos. Turi 
būti katalikas Ir ne girtuoklis.

Kaukite telefonu: CICERO .".SI9

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent!

. ★ For Help I
★ For Service!
★ For Results! 
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Žuvo jaunuolis
Lavonas Wbitney Theo- 

dore Lundin, 19 metų am
žiaus, 174th st. ir Ashland 
avė., East Hazelcrest, buvo 
rastas praeitą pirmadienį 
Milwaukee geležinkelio gon
dola traukinyje, Bensanville. 
Jaunuolis buvo sutriuškin
tas mirtinai, atrodo, kad jam 
mirtį atnešė plieno balkiai.

Paprašė saugoti
Mrs. Lillan Costallante, 

215 Š. Winche8ter avė., pra
eito pirmadienio vakare , pa
vedė policijai saugoti savo 
sūnus Eugene Mioletti, 13 
metų, ir Albertą, 10 metų. 
Ji nusiskundė, kad jie paė
mė $14 iš jos rankinuko ir 
planavo pabėgti.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

IŠ POLITIKOS LAUKO
VISUOMENE REIKALAUJA CICEROS MOKYKLŲ 

BOĄRDO ATSISTATYDINIMO!
Ketvirtadienio vakare, Cicerojej Atvvkusieji i susirinkimą norė-

jvykusl triukšmingą susirinkimą jo išgirMI iš mokyklos board o na-

North Side
Kovo 25 d. pasimirė išti

kima mūsų parapijos narė 
Ieva Pocevitienė. Paliko nu
liūdusį vedusį sūnų Praną 
ir dvi ištekėjusias dukteris 
Helen Shills ir Mary Miller, 
daug anūkų, giminių ir ei
bes pažįstamų ir gerų drau
gų. A. a. Ieva buvo ir mo
terų klūbo veikli narė ir ne
žiūrint gražaus amžiaus, 
klūbo parengimuose visuo
met dalyvavo. Gyvas tvirtas 
tikėjimas buvo viena gra
žiųjų velionės būdo, ypaty
bių. Tokioj pakraipoj auklė
jo ir savo šeimyną. Nema
žai dvasinių gėlių puošė ve
lionės karstą.

Kovo 29 d. tapo palaido
ta iš Dangun Įžengimo baž
nyčios šv. Filomenos kapuo
se North Side, kur ilsisi jo3 
a. a. vyras Jonas.

Ilsėkis ramybėje, gyveni
mo kelionę gražiai atlikusi.

Mūsų parapijos narių tar
pe pasitaiko labai duosnių 
asmenų. Bažnyčios papuoši
mui aukos dar ir dabar te
beplauk ia.

Jau buvo minėta, kad Po
vilas Bajoras aukojo šimti
nę bažnyčiai, štai šiomis die
nomis kitas asmuo, kuris 
nenori savo pavardės skelb
ti, paklojo du šimtu dolerių 
parapijos reikalams. Ačiū. 
Mrs. F. Macel praneša, kad 
gėlėms visi aukoja noriai ir 
gausiai. Rinkti aukas dar 
padeda Makštutienė ir Ur- 
malaitienė.

Velykos jau čia pat. Tuo
jau po Velykų, bal. 15 d. pra 
sideda mūsų 40 vai. atlai
dai. Gėlių reikės nemažai. 
Apsirgo mūsų ‘elektrišinas ’

IJ DETROIT
(Atkelta iš 2 pusi.) 

su lietuvių veikimu. Lietu
vių dienos aukos bus pa
siųstos tada, kuomet bus 
sudarytas vienas lietuvių 
šelpimo fondas. Dar darink- 
ta į valdybą iždo globėjai 
M. Kasevičienė, J. šnyras.

Mrs. H. Rauby, War 
Bonds komisijos pirm., pra
nešė, kad srovių centras bo
nus pardavinės iki karas 
bus laimėtas. Pardavėjai 
privalo priduoti H. Rauby 
pirkusiųjų sąrašą.

Valdybai pavesta sudary
ti darbuotei planą, kuris se
kančiam susirinkime bus 
priimtas, ar atmestas.

Susirinkime dalyvavo tei
sėjas J. P. Uvick, kuris pa

riu. kur dingo mokyklų fondas 
3440.000, jei ižde nėra plnleų ir 
boardaa bnvo priverstas Išleisti 
paskolos lakštus.

Kai buvo iškelti šie klausimai, 
tai boardo nariai nradėjo tarpu 
save* ginėvti*. Boardo narys — 
Idziaszek kalbėdama* ni save, pa
reiškė klauaytojam*, kad mokyto
jams algos reikėjo būtinai apmo
kėti, o ižde nesant pinigų bnvo 
priversti priimti nutarimą išleisti 
paskolos lakštams.

Žiūrėtojai galėjo pasigerėti tuo 
vaizdu, kaip tyliai boardo nartai 
išslinko iš prieškambario. Snsida- 
rė toks įspūdi*, kad jie spruk* at
gal kiekvieną minutę, kaip tik pa
sidarys karšta vėl į savo slaptą 
kambarį. REP.

(Skelb.)

Juozas Astrauskas. Pasveik 
greitai Juozeli, nes reikia 
elektra sutaisyti viename 
bažnyčios kampe.

Bridgeville
Bažnyčia yra bendravi

mas tikinčiųjų, išpažįstan
čių tą patį tikėjimą. Baž
nyčia taipgi vadinama Die
vo namu, pastatytu iš ak
mens, plytų ar medžio, ku- 
rin susirenkame maldai. Ge
ri katalikai myli maldos na
mus. Savo bažnyčios išlai
kymui ir papuošimui jie ne
sigaili nei savo turto, nei 
savo darbo. Turime ir mes 
žmonių, susirūpinusių savo 
bažnyčios išvaizda ir šva
ra. Prieš didesnes šventes 
jie noriai aukoja pinigą, dar 
bą ir laiką bažnyčios pagra
žinimui? Artinasi Velykos. 
Štai būrelis mūsų parapijos 
mergaičių ir moterų plauna 
altorius, mazgoja grindis, 
skalbia bažnytinius rūbus, 
šveičia liktorius ir t.t. Jau
ku ir malonu šiandieną mū
sų bažnytėlėje. Ačiū už tai 
Onai ir Alenai Kasputytėms, 
Anelei Jočiutei, Bronei Če- 
batorienei, Onai Sloka ir ki
toms.

šią savaitę pas savo tė
velius svečiavosi karys Pra
nas Kelminskas. Iš 35 mūsų 
parapijosi jaunikaičių, paim
tų į kariuomenę, jau 12 yra 
išvežtų į svetimas šalis: An-, 
gliją, Afriką, Australiją ir 
Pacifiko salas.

Praeitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje buvo renkamos 
aukos nukentėjusiems nuo 
karo. Sumesta 21 dol.

tiekė gerų patarimų, kaip 
sutartinai galima pasidar
buoti šios šalies ir pačios 
Lietuvos reikalams, kurių 
ateityje bus gana daug.

Valdyba susirinkimą su 
šauks, kuomet bus svarbes
nis reikalas.

Eugenija Podžiūtė Rau
donajam Kryžiui aukojo 
kraujo jau penkis kartus ir 
vėl rengiasi aukoti. Jos du 
broliai — Bronius ir Emi
lijus jau tarnauja U. S. ka
riuomenėj, o trečias tuoj 
bus šaukiamas.

Pavyzdys kitoms lietuvai
tėms.

Jono Šinkūno gyvenimo 
namas praeitą savaitę nu
kentėjo nuo gaisro. Gerai, 
kad dieną užsidegė, tai grei
tai pastebėta. Jonas Šinkū
nas yra šv. Antano parap. 
pirmininkas, labai daug dar 
buojasi parapijos reikaluo
se.

Julė Juškevičienė, gabi 
darbuotoja ir rėmėja kilnių 
darbų, bravo nuvykusi į Cle- 
veland atostogų, kur su ar
timaisiais smagiai ‘ ‘week 
end’’ praleido. Kelionę atli
ko orlaiviu.

Paulina Keblaitienė (Pra
no žmona) sunkiai susirgo. 
Priklauso prie šv. Rožan
čiaus dr-os ir SLRKA 265 
kp.

ARMĖNŲ DVASIOS 
VADAS

šeštosios metinės konfe
rencijos Katalikų Bažnyuios 
Rytų apeigų ir Liturgijos 
proga, Šv. Patriko katedro
je, New York, atlaikyta pa
maldos Rytų apeigomis. Nuo 
traukoj New York armėnų 
katalikų parapijos klebonas 
prelatas Paschal Maljian 
bažnytiniuose apeiginiuose 
rūbuose. (NCWC-Draugas)

Žinios iš Rytų
Tapome geresniais

Rochcste-r, N. Y. — Kovo 
20 d. mūsų bažnytėlėj pra
sidėjo misijos, kurias vedė 
tėvas J. Vaškys; per visus 
vakarus žmonės gausiai lan
kėsi, o sekmadienį per vi
sas Mišias eilėmis parapi
jiečiai ėjo prie Dievo Stalo. 
Ilgai pasiliks mūsų atminty 
tėvo J. Vaškio gražūs pa
mokinimai.

Šv. Juozapo šventę ap
vaikščiojom gražiai. Pempes 
matėm tik apie pievas J. 
Dirsos, J. Mociejūno ir J. 
Rickio,

Praeitą savaitę mirė J. 
Ramickas. Palaidotas kata
likiškai. . Rap

Marijona Yurkūnienė jau 
kelintas mėnuo, kaip serga. 
Jos trys sūnūs U. S. kariuo
menėj. Ligonė priklauso prie 
Moterų Sąjungos 64 k p.

Ligoniams linkime greit 
susveikti ir linksmai šv. Ve
lykas švęsti.

Detroitas nuo Toronto, 
Ont., Kanadoj, ne visai arti, 
bet tarpe darbuotojų palai
komas draugingas ryšys. 
Vieni su kitais laiškus pa
sidalina įvairiomis žinutė
mis, kurios vieniems ir ki
tiems būna naudingos. De- 
troitieėiai gėrisi Stasio Bal
čiūno darbuote. Jis vakarais 
mokina lietuvių vaikučius 
lietuvių kalbos, rašybos, is
torijos ir t.t. Toks darbas 
yra garbingas. Tėvai džiau
giasi, kad vaikučiai su žin
geidumu lietuviškai mokosi.

Dalfina Cress pasiuntė 
Balčiūnui muzikos kūrinių, 
kuriuos jis panaudos ren
giamam vakarui bal. 2 d., 
parapijos salėje, vaikučių 
programoj. Po knro bus ga
lima surengti Detroito ir 
Toronto jaunimo suvažiavi
mą, pramogą, kur jaunimas 
galės arčiau vieni su kitais 
susipažinti ir lietuviška dva
sią atgaivinti. Koresp.
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Reikalaujančios išaiškinimo žinios
RUSUOS SIEKIMAI

Vakar spauda paskelbė iš Londono atsiųstą telegra
mą (į Nevv York Times ir Chicago Tribūne), kuri ke
lia neramumą daugelio tautų tarpe.

Telegramoj pranešama sąjungininkų planai Rytų Eu
ropai. Nors po Maskvos ir Teherano konferencijų dėl 
Rytų Europos ateities veik nieko nebuvo skelbta, bet 
jau dabar esą galima turėti šiokį tokį supratimą apie 
Europos rekonstrukcijos planus.

Telegramoj pažymima, kad būk tai “tyliai priimta”, 
jog Rusija pasigleražianti Baltijos valstybes ir įsikor- 
poruosianti rytinę Lenkiją iki Curzono linijos. Be to, 
Rusija pasiimsianti ir kai kurias Balkanų teritorijas. 
Jos įtakoje būsinčios Bulgarija, Rumunija, Vengrija ir 
dalinai Jugoslavija.
KOKIE ŠIO KARO TIKSLAI?

Kam tarnauja Slavu Kongresas
Prieš kiek metų Jungtinėse Valstybėse buvo susi

organizavęs taip vadinamas Slavų Kongresas. Į jį bu
vo sutraukta gana daug slavų tautų atstovų. Net lie 
tuviai komunistai “virto slavais” ir prisidėjo prie tos 
organizacijos.

Slavų Kongresas neilgai teišlaikė “neutralumą”. Ko
munistuojantis elementas greitai ėmė kelti aavo galvą. 
Šią organizaciją jis pavertė komunistinės propagandos 
įrankiu.

Iš slavų grupių, kaip žinome, Amerikos lenkai yra 
gausingiausi. Todėl kongreso vadovybėje jie buvo už
ėmę gana žymią vietą. Bet, kai komunistai ten susisu
ko sau lizdus ir visą organizacijos darbą pradėjo tempti 
ant komunistiško kurpalio, lenkai demonstratyviai iš 
kongreso pasitraukė.

Lenkų grupės vadas dr. W. F. Hetman aną dieną 
pareiškė, kad lenkai iš Slavų Kongreso pasitraukė, nes 
jį dominuoja komunistai. Pasitraukimo rezoliucija mo
tyvuota tuo, kad, girdi, lenkai įstoję į Slavui Kongresą, 
nes manę, kad jis tarnaus Amerikos karo pastangoms 
Tačiąu jau prieš metus paaiškėjo, kad organizaciją už
valdė komunistai, kurių tikslas yra nuversti Jungtinių 
Valstybių vyriausybę ir sugriauti demokratinę san
tvarką.

“Iš darbų ir raštų atrodo, kad Amerikos Slavų Kon
gresas garbina tik Staliną ir komunistus ir nepripa
žįsta Amerikos žmonių pastangų” — pabrėžta rezo
liucijoj.

Į slavų kongresą buvo įėjusios pačios didžiosios len
kų organizacijos — jų tautinis ir katalikų Soisivieny- 
mai ir kitos.

Kuomet tasai kongresas buvo suorganizuotas, mes 
stebėjomės, kad jin įėjo lenkų patriotinės organizaci
jos. Mes tada pastebėjome, kad jie padarė klaidą, nes 
bendras darbas su komunistiškais elementais nėra įma
nomas. Dabar patys lenkai tą patyrė.

APŽVALGA
Lietuva ir anglai

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk- P. Bučys, M.I.C. 
'i i. .«■ i i i'in

kime Dievo, kad jaunas mūs 
valstybinis gyvenimas eitų 
ne vien meilės, bet taipgi 
valstybės ir tvarkos dės
niais.

Kur įsigali egoizmas, už
kulisinių minčių ir jėgų for
macija, utilitarizmas, ten 
nyksta krikščioniškasis ide
alizmas.

Šios žinios, suprantama, nėra oficialės. Bet čia su
minėtos tautos negalės nurimti tol, kol iš Londono ir 
Vašingtono jos nebus paneigtos. Atrodytų, kad Atlanto 
Čarteris ir visa eilė gražiausių deklaracijų ir pažadų 
yra numetama į gurbą. Mes vis tik tam nenorime tikė
ti. Būtų gera, kad akivaizdoje šių visų gandų Jungtinių 
Valstybių vyriausybė dar kartą aiškiai pasisakytų už 
Atlanto Čarterį ir už visų mažųjų tautų laisvę ir ne
priklausomybę, neišskiriant nė Baltijos valstybes. Juk 
šis karas yra vedamas ne tam, kad Rusijos sienas pra
plėsti kitų tautų sąskaiton ir kad rusiškąjįi komuniz
mą praplatinti. Kariaujame prieš diktatūras, agresiją. 
Kariaujame už visų tautų nepriklausomybę ir keturias 
laisves.
LENKIJOS PADĖTIS

Beje, toj pačioj Londono tedegramoj pasakyta, kad 
Rytų Prūsija būsianti atiduota Lenkijai, kad tokiu 
būdu prileisti ją prie jūrų, panaikinant lenkiškąjį kori
dorių. Bet tais klausimais pareiškimus daro Maskvoje 
veikią “lenkų patriotai”. Tuo būdu ir čia esama daug 
neaiškumų.

Stalinas ne vieną kartą yra* pasisakęs už “didelę Len
kiją”. Bet jis siekia atsteigti ne kitokią, bet “didelę 
sovietinę Lenkiją”. Tada būtų taip — Rytų Prūsija 
Lenkijai, o Lenkija Sovietų Rusijai.

Tą lyg nujausdami, Lenkijos žmonės nerimsta. Jie 
dabar kovoja prieš nacius, bet nenori, kad rusų ko
munistai juos valdytų. Jie nori būti laisvi ir nepri
klausomi. Ne be reikalo, tad, toj pačioj telegramoj iš 
Londono daromi spėliojimai, kad tarp rusų kariuo
menės, giliau įėjusios Lenkijos gilumon, ir vietos žmo
nių galįs kilti konfliktas.

★
Atrodo, kad netrukus gali pasikeisti Didžiosios Bri

tanijos vyriausybė. Taip manyti duoda pagrindo pre- 
miero Churchillo vis tik jau nebestipri sveikata. Metų 
bėgyje jis net du kartu sirgo plaučių uždegimu. Be to. 
j is yra 69 metų amžiaus. Numatoma, kad, jei p. Chur- 
chillas pasitrauktų, jo vietą užimtų Anthony Eden.

★
Didžiosios Britanijos prernieras VVinston Churchill 

savo radijo kalboj tarp kitko pasakė, kad netrukus visa 
eilė tautų vieningai puls priešą ir “išmuš gyvybę iš 
žiauriausios Uranijos ”, kuri siekia sustabdyti žmoni
jos Įjrogresj.___

žymiame Londono “Times” laikraštyje, kaip prane
šama LKFSB, įdėta trijų parlamento narių laiškas Bal
tijos valstybių laisvės reikalu. Jie rašė: “Įžanginiame 
“Times” straipsnyje vasario 3 d. Tamsta rašai apie 
Estiją, Latviją ir Lietuvą kaip apie “Konstitucines So
vietų Respublikas, šių valstybių nepriklausomybė visą 
laiką buvo pripažįstama Jo Karąliškos Didenybės vy
riausybės, kuri keletą kartų, ir tąi pastaruoju laiku, 
patvirtino nuostatą nepripažinti teritorialinių atmainų, 
įvykusių karo metu, nebent sutiktų suinteresuotos ša
lys. Jeigu Tamsta traktuoji nepriklausomas valstybes 
kaip aneksuotas ąr prarytas kaimyninės valstybės, ten
ka išaiškinti, jog toks teigimas nėra pripažįįstamąs Jo 
Karališkos Didenybės vyriausybės”.
ANGLIJOS LIETUVIŲ VEIKLA

Vasario 16 d. šventės paminėti susirinkę į Mąnches- 
terį šiaurinės Anglijos lietuviai išnešė rezoliuciją, kuri 
buvo persiųsta min. pirm. Churchįlliui. Joje prisimena
ma Lietuvos vargai okupacijoje rusų ir vokiečių, pa- 
brėžjama, kad išeinant iš Atlanto Charterio dvasios 
Lietuva turi teisę susilaukti laisvo, nepriklausomo gy
venimo. Lietuvių tauta per savo atstovus, susirinku
sius į Steigiamąjį' seimą, paskelbė savo valią gyventi 
nepriklausomu gyvenimu demokratinėje respublikoje. 
Lietuvių tauta niekada savo laisvu noru nėra atmai
niusi tos demokratinės konstitucijos. Rinkimai, daryti 
esant svetimai kariuomenei krašte (kaip tas įvyko ru
sų okupacijos metu), ar įvairios konferencijos, organi
zuotos nacių sandarbininkų — visiškai nepareiškia lie
tuviu tautos valios. Kaip Steigiamajame Seime, taip ir 
kituose laisvu būdu rinktuose seimuose apie 90 pro
centų gavo trys didžiosios demokratinės partijos Lie
tuvoje. Mes neturime pagrindo manyti, kad jei lietuvių 
tautai dabar būtų duota galimybė laisvu būdu pareikš
ti savo nusistatymą, kad būtų balsuojama kitaip. Dėlto 
mes laikome, kad labiausiai Lietuvą atstovaują Ameri
koje sudarytoji Liet. Taut. Taryba, kurios sąstatan 
įeina atstovai visų trijų demokratinių partijų. Mes ti
kime, kad pastangos pavergtų, bet nenugalėtų brolių 
Lietuvoje ir pastangos lietuvių, kovojančių Britų, USA 
ir kitų sąjungininkų armijoje, bus vainikuotos pasise
kimu ir prikėlimu laisvos, nepriklausomos Lietuvos, ku
riai bus duota teisė pasirinkti savo valdymosi formą ir 
vyriausybę (own form of government).

★
Jungtinių Valstybių gyventojų skaičius praėjusiais 

metais žymiai padidėjo. Tokio padidėjimo nebuvo nuo 
1930 metų. Nuo 1942 m. liepos mėn. iki 1943 m. liepos 
mūsų krašto gyventojų skaičius paaugo 1,820.888 žmo
nėmis. Viso gyventoją turime — 13614851362.

Ketvirtadienis,
kovo 30 diena

Naudinga pasvarstyti ir 
tuos atvejus, kad meilė tam
pa nuodėme, o pyktis dory
be. Apie vienuolika šimtų 
metų prieš Kristų žydų tau
toje buvo aukščiausis kuni
gas Heli. Du įo sūnūs bąivo 
kunigai ir nuolatai daryda
vo šventvagystes. Dorasis 
Heli lahai jas apgailestau
davo, het nesupykdavo ant 
savo sūnų, kuriuodu meilin
gų tėvo įspėjimų neklausy
davo. Nęląįmė atėjo. Viena 
diena Helio vadovaujamoji 
tauta pralošė karą, abudu 
jo sūnūs žuvo, jis pats nu
krito nuo aukštos kėdės ir 
kaklą nutrūkęs mirė (1 Kor. 
2, 12-17; 4, 10-22).

Kenksminga buvo Helio 
meilė jo vaikams. Jei jisai 
iš mažens, būtų turėjęs stip
rybės ir jėgos jiedviem su
drausti, tai juodu nebūtų ta
pę šventvagiais ir nebūtų 
žuvę pačioje amžio stipry
bėje. Taip ir daugeliui tėvų 
šiandien reikėtų šitą tiesą 
atsiminti. Dabar mūsų ša
lyje dažnai viename mieste 
buvo dvi ir daugiau aukš
tesniojo mokslo įstaigų. 
Kiekvienas vadovybei svar
bu turėti daugiau mokslei
vių. Ir eina lenktynės tarp 
mokyklų, kurioje auklėti
niams bus., daugiau ląisvės, 
mažiau drausmės. Tautai 
atsiranda pavojaus užsiau
ginti jaunąją gentkartę to
kios vertės, kokios buvo He
lio sūnus. Deja, žuvo ne vien- 
ištvirkusiem i du vyrai, bet 
ir tauta pralošė svarbią ko
vą.

» Būva reikalo nekerštauti 
prieš žmones nusikaltusius 
visuomenei: vagis, jaunuo
menės tvirkintojus, plėšikus 
ir žmogžudžius, bet su tais 
visais kovoti reikia ir kovo
ti stipriai. Jie smarkiai ko
voja prieš valstybę, ardy
dami viešąją tvarką. Rei
kia, kad valstybė laimėtų tą 
kovą, o tvarkos priešai, kad 
būtų įveikti. Čia reikia jė
gos, stiprybės ir griežtumo.

Įstatymas ramiai paskiria 
bausmes, teismas ramiai iš
tiria kaltes ir be keršto jas 
uždeda nusikaltėliams, o 
vykdomoji valdžia įsakmiai 
pritaiko teismo ir įstatymo 
numatytąsias bausmes nusi
kaltėliams. Reikia neužmirš
ti kad nusikaltėlis yra žmo
gus, bet reikia visuomenę 
mylėti nemažiau kaip jos 
ardytoją nusikaltėlį. Prašy-
■JHSM---  . ......... . ... .

WtONG WITH 
THIS PKTURE?

Kr*** 'h. «»'•
tan M* M* ’fur o.ad WMn

D«i»
cenVft your t __ _ ,,

♦ke cen it fui. mek 8ew« fke «•«♦•«♦» .♦ke <>♦ ♦» your M’ ettk •"d •<♦?•
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DAR RANDASI SUVIRŠ

2500 TUŠČIŲ VIETŲ
UŽPILDYMUI KAIPO

TEISĖJAIS arba KLERKAIS
RINKIMŲ

ATLIKITE SAVO DALĮ PER TARNAVIMĄ 
KAIPO RINKIMŲ TEISĖJU ARBA KLERKU

Antrad., Bal. 11 ir Lapkr. 1,1944
Pašaukite DEArborn 3050

dėl informacijų ar randasi vietų jūsų precinkte 
ir kas link jūsų kvalifikacijos

Tūkstančiai (Išlavintų Rinkimų Teisėjų ir Klerkų dabar tar
nauja Dėdei Šamui... jūs atliksite uaudiugą visuomenišką 
patarnavimą užpildant tuščias vietas ir tuom kart husite 
apmokami už jfisy patarnavimą.

JJoard of Electįon Commissioners
• 308 CITY HALL

t
Harry A. Lipsky,

Mabel G. Reinecke,
VV iii iam B. Daly,

Commisioners

John S. Rusch,
Chief Clerk

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
VVEST VIRGINIA STOKER.............jg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, gy ĮQ

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP...................... JĮ Į g5
PETROLEUM COKE  ................$12 50

Extra Course

Phone Virginia 9493

Edmund K. Jarecki,
County Judge

Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS ”
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

SpringMnlal
Matricai

Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 

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

Aut visko sutaupysite 26% 
per VASARIO ir KOVO mėn

%

Studlo (kineli

Telefonas SEELEY 87G0

ROOSEVELT
KUHNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
• R I
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Ketvirtadienis, kovo Tfl *
b====s-«3e:

DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO IR
Laiminimas akademijos 
rėmėju draugijai

J. E. arkivyskupas Samuel 
Stritch atsiuntė sveikinimą 
ir laiminimą 6. K. A. rėmė 
joms, ' sidabro jubiliejau 
proga. Laiškas šio turinio:

Archidiocese of Chicago 
Chancery Office
719 No. Wabaah Ave.

March 21st, 1944
My dear Father Urba,

I have just tearned that 
the St. Casimir Academy 
Women,s Auxiihary Society, 
ChicagD, is observing its 
SHver Jubilee. Through 
twenty-Five years it has as- 
aisted the good Sistern of 
St. Casimir in their work 
of high school edueation for 
giria. Much is said these 
days of youth activity, būt 
certainly we ail agree in 
this, that our great aane ef- 
fort for youth is centered 
in our Catholic high sOhools. 
Will you thank these good 
ladies in my name for what 
they have done for Holy 
Church, and will you extend 
to them my blessing and 
congratulations ?

APYLINKĖSE
Sinceraly yours in Christ,
t Samuel A. Stritch,

Archbishop of Chicago
Reverend B. Urba,
St. Casimir Academy,
2601 W. Marąuette Road, 
Chicago, Illinois.

Sprogimas užmušė 
vyrą fabrike

Vyras liko užmuštas ir dvi 
moterys darbininkės buvo

$10 KLINIŠKAS 
ISTYRINfiJIMAS 

PILNAS Lt
$3

FIZIŠKAS IR FLUOKONCUFIC

X—RAY—
KRAUJO IR URINALO
T1R1N ĖJIMAIS—V islubs iii 5° O
PapiaMt&l a.pkalnavliu&8 tokio lėtlrlnė- 
Jlnio yra |io, Ir mes ąvarantuojžune 
Jum* patenkinimų arba JOa murai nieko 
nemokite.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI

RUONIŠKOS LIGOK 
PASKKMINUAI GYDOMOS

VARIUOSE GYSLOS, kojų runos, tr 
paiiužlai kojų Ižtlniinai. Kheuntatlsnia. 
SKILVIO SKAUSMAI. nevtrlklniniaa, 
degančios pilvinės žaizdos ar užkietė
jimas.
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargusio, 
anemia lr kraujo užnuodljlmus iž prie
žasties kronlžkų ilgų. Aukšto kraujo 
spaudimas.
ODOS LIGOS, niežėjimas, adegančlos 
egzema, psorlasls ar spuogų 
URINAUNIAI SKAUSMAI. prostatl- 
tls, skaudžios ir nesmagumo K ROMIŠ
KOS LIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis?
• NVOI-ATINKŠ PASEKMES
• Tuojau pulmgvtnhnas

• laiko neprai*adima*
• trina kaina, Issigvomin Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
(HftAGO MBDICAL 1NBTITITK 

«» NOTTH SVATB STREET
KarSpas Adams kęstam Aukšte

VAI,.: 9 ryto iki 8 vak. Sekmad. 1»-I.

lengvai suleistos praeito 
antfadienio naktį, kai maši
na eksplodavo Douglas Air
craft Corp. fabrike, La 
Grange ir Higgins rdB., Park 
Ridge.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

SOPHIE SCAGGS
(po tėvais Matviltmls)

Mirė Kovo 29 d. 1944 tn., 
3:45 vai. ryte. sulaukus 30 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
iSgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime- 
vyrą, Delhert; seserį Stella 
Mecklln ir jos vyrą Michael: 
brolį Walter; tetą Josephine 
Maskalūnas jos vyrą Stanislo
vą ir jų šeimą, ir daug kitą 
giminių, draugų lr pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 6812 
So. Westem Ave. Laidotuvės 
įvyks šeštad. Balandžio 1 d. 
19 44 m. Iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta j G4mir.>o 
Šv. Pan. Marijos parapijos 
bažnyčią kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. l*o pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

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

NulTūdę: VyfAs, Sesuo, Bm- 
lis, švogeris, Teta ir Ginkimės.

Laidot. direktorius Antane 
B. Petkus. Tel. Grovehiil 0142.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naują VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

X

NULIŪDIMO i VALANDOJE

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

C REITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MCSŲ

TAUPYKITE
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA............... 4%
1751 W. 47th Street

A A 

IGNACAS BUTKUS
Mirė kovo 29 d.. 1944 m..

4:00 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių t apskričio ir parapijos.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime- 

du brolius Ėenny ir jo žmoną 
Jennie. ir Aleksandrą; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių Piliečių kltūbo, Lietuvos, 
Ūkininko dr-jos ir Chicagos 
Lietuvių dr-jos.

Kūnas randasi pašarvotas 
Lachavvicz koplyčioje, 2314 VV. 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
balandžio 1 d. Iš koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų pirap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

frnIMdę: Broliai, Brolienė ir 
visos kitos Giminės.

I^aidotuvią direktoriai: La- 
chawicz lr Sūnai. tel. CANaI 
2515.

VARTOJAMAS NAUJAS PIAmC MA- 
TBRIOU48 NATURALES GUM 
■PALVOS DANTŲ FLMITOMB.

NAUJOS
KŲMB8 Velvatone^’

$12.50
IKI $89.50 UŽ KIEKVIENĄ

Neštai duoda. Bo ekoolo. Natūra 14a spal

vos. Neblunka. Visoj žaly žinomos dantų 
pleltoa Permatomos crystal clear pleltoa.

Plunksnos sankumo, sanitarės. Paten

ki ai mas saraatuatas. Matertolaa labai pa

inias | gamtinį. Vienos ittsnoa taisymų 

patarnavimas. Apskaičiavimas veltai.

(Darome p* ei tas {spaustas Ir 
gautas tik iš laisnluotų dentistą

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251

Atdara nao • IM •. šeštad nu I IU l 
KALBAMB LJMTLVlAMAi

3945 W 2«tb st. 2nd Fl. Law 200S 
>0 N. Deaiborn Rm. SOS, Sta 954* 

Vtdormleačto vai. *—4. ABtradtonl ir

ketvirtadieni nuo^»JJ^T^^

I

Cicero Repubhkonai Užpuldinėja, kad:
“Cicero Demokratai Eubank rota vo’ Mūsų Miestą!”
“Cicero Demokratai Suardė Mūsų Mokyklų Finansinę Tvarką!”

— JŪS BŪKITE TEISĖJAI— 
atsilankydami ir isgirsdami tikrus faktus is —

Couftney — Sandusky - Petkus

MI12D1ISKAM MASINIAM SUSIRINKIME
------- ĮRMSi........................ - —lt ■Inu — i

— kuris rengiamas —

Sekmadienį, Balandžio (April) 2d., 1944m.
LIETUVIŲ “LIBERTY” 8 V ET A I N fi J E 

Kampas I4tn Street Ir f9fh Court, Cleefo, Illinois
BUS DAUG ŽYMIŲ KALBĖTOJU, kurie jus nevąrjflns su ligomis kalbomis, 

pilnos Vtsokhniskj <w*visarUhnnį eipnMlbėjbn^.brt Miškini Ir trumpai išaįkįns 
TIKRA PADĖTĮ mfisi, mieste ir Illinois valstybėje.

hUR GERŲ ARTISTŲ, kurie sužavins publiką mu muzika ir juokai*.
RUS IŠDALINAMA $100.00 Vertės Karo Bonai* ir įtampoms laimėto

jam* ia at šilan kušių jų tarpo — kleksimas turės lygln progą laimėti. 

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

Kviečia Itcogėjai. LIETUVIŲ IR ITALŲ ORGANIZACMOS.
Nevhmtrškit, ktld “Lietuvių Vienybė Laimės Lietuviams Atstovybę (Veroje"

JI

STANISLOVAS BUDRECKIS
Mirė kovo 28 d., 1044 ra., 10:45 vai. vak., sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gšmęs Lietuvoje, Kilo iš Telšių apskr., Laukos parap., 

Mikuliu kaimo.
Amerikoje išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Kotriną, dukterį Elea

nor Bredis Ir jos vyrą Srgt. Bruno (Ų. S. Army), sūnų Ed- 
ward (U. S. Air Corps), 2 brolius Aleksandrą, jo moterį 
Frances ir jų šeimą ir Frank, 2 brolio vaikus Joną ir James 
ir jų šeimas (Port Wasbįngton, Wis.), uošvius Joseph ir 
Veronica Blėdis ip jų šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį ir seserį.

Velionis priklausė prie Chicagos Lietuvių dr-jos ir prie 
Dariaus-Girėno Legionierių Posto.

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

Laidotuvės įvyks šeštad., Baland. 1 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo 6vč. Panelės Marijos par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kažimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, Žentas, Broliai, Brolio 
Vaikai, Uošviai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Grovehiil 
0142.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

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 ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

KRE1PK1TES PRIE MUS 
TIESIOG IK SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKL
RANDASI PAS
PASIRINKIMUL

MUS JU

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūbįu MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Oflaas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 

(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY M08

G AR V, INIMANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ
■ ii n i»Ad¥T ahiB. m— ■■ ■ ■■■■■■■■.............

4605-07 S. Hermitage 

Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniatt tr Ketvirtad. 
8 vai. vak.

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
a* plgmej ■—IhnftĮ - 

PAS
itMno

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiiiNMiiiiimmmniimiunniNniiiHHnNii

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

SI Firma Virš S0 Metų
Toa Pačios Šeimos

ll

fe .fe

fe

veri
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PERSONAUZED M KM ORIAU! AT NO ADDITIONAL CO8T1 
PARTIGUDAR PEOPLE rREFER PACHANKIS PRODVOTIONS 

DIHTRIBUTOR8 OF THK FAMOUS MONTEIJ/) ORANTTB 
Moat BeauUful—Moat Endnrlng—-Strongent—Bea* In Tha World. 

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 

KREIPKTTftS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamher of Commorce

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

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPubUc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L BUKAUSKAS
4

M821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 96<1

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 8573

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

BEN J. KAZANAUSKAS. Raštininkaa

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 VV. 18th STREET

_________________________________________Telephone YARDS 1419__________________________________

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

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE

EVANAUSKAS
Phone VARDS 1188—81

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST 2Srd PLACE 

10766 S. MICHIGAN AVE

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270
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Kas Girdėt^
Chicagoje >

Įsilaužė
Vagys įsilaužė j Mrs. Do

rothy Malanti apartamentą, 
242 E. Walton st., ir pavogė
radiją už $40 ir du dolerius. 

=:= .y *

Už $370
Iš radijo krautuvės, 2432 

Lincoln avė., buvo pavogta 
radijo jrankių už $370 ver
tės. ' z

* .y. *

Subadytas
Pvt. Felix Rodriguez, 4502 

So. Laflin st., buvo subady
tas praeito antradienio ryte 
prie taverno, 4539 So. Ash
land avė. Jis buvo nugaben
tas j ligoninę.

* y *

Mirtis virtuvėje
Mrs. Bridget Walsh, 68 

metų, praeitą antradienį, sa
vo name, 245 Scott str., maz
gojo lėkštes, ji sukniubo ir 
mirė nuo širdies atakos.

* y *

Apiplėšė
Keturi vyrai, du su revol- 

veriais, sulaikė Sam Fron- 
gopopulus, 46 metų, ir jo 
žmoną Susie, 29 metų, resto
rano savininkus, 3108 Broad- 
way, ir iš jų pagrobė $80, 
praeitą antradienį.

* y *

Vagys

ANTANAS KAMINSKAS

Solistas, tenoras. Giedos 
išpildant Dubois kantatą 
“Septyni žodžiai nuo kry
žiaus”, bal. 2 d. 7:30 vai. v., 
šv. Jurgio parap. salėje.

Sužeisti kareiviai 
karo frontuose

Karo departamentas pra
eitą antradienį pranešė 498 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Viduržemio ir piet
vakarių Pacifiko apylinkių 
karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 24 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, 2 iš In
diana, 2 iš Michigan ir 13 iš 
Wisconsin.
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Įvykis pas dantų gydytojų

Kas Įvyko kai neteko trijų dantų
NEPAPRASTAS SKAUSMAS NUVEDR Į KALĖJIMĄ. 

NUOLAT AIMANAVO IA SKAUSMO

Devyniolika kalinių Lake 
kauntės kalėjime, Wauke- 
gan. šerifas Walter L. At- 
kinson, jo žmona ir duktė 
neramiai miegojo visą naktį, 
nes nuolat aimanavo ir vai
tojo Anthony Jonaitis, 24 
metų, 725 S. Jackson st., 
Waukegan, kuris smarkiai 
susinervavo dantų gydytojo 
kedėje praeitą antradienį po 
pietų, kai buvo ištraukta jo 
trys dantys.

Jonaitis buvo patalpintas 
pirmojo aukšto celėje po to, 
kai dantų gydytojas Dr. W. 
F. Langiais du kartus sulai
kė jį nuo iššokimo iš 7-to 
aukšto lango, Citizens’ Na
tional Bank name, Washing- 
ton ir Genesee sts., kur jis 
buvo nuvykęs dantų reika
lais.

Jonaitis neaimanavo, kai 
jis paprašė duonos ir van
dens.

Dr. Langiais pasakė, kad 
kai jis baigė traukti trečią 
dantį, Jonaitis pašoko iš kė
dės, pradėjo šaukti ir bėgo 
iš dantų gydytojo ofiso, ir 
išmušęs bandė lipti pro lan
gą, bet gydytojas atitraukė 
nuo lango.

galėtas ir nugabentas kalėji- 
man, kur jis vaitojo ir ai
manavo.

Jonaičio motina Mrs. An- 
toinette Misiūnas, 48 metų, 
pasakė, kad jos sūnus ken
tėjo kartais apsvaigimo 
skausmus nuo pat kūdikys
tės, kai pakildavo tempera
tūra, karštis. Kartą Jonaitis, 
būdamas šeštame skyriuje, 
iššoko iš antrojo mokyklos 
aukšto, motina pareiškė.

Pasirodo, kad ne juokai 
yra ištraukti dantį. Ir kar
tais tenka patekti kalėjiman 
dėl dantų skausmo.

Pagrobė už $5,000 li
kerio, kai vairuotoją 

sučiupo
Trys banditai pačiupo troką, 
kuriame buvo už $5.000 ver
tės likerio ir pabėgo. Holda- 
pas įvyko Halsted str., šiau
rėje nuo Roosevelt rd., pra
eitą antradienį.

Troką vairavo Hyman
Brodofsky, 25 metų amžiaus, 
3229 Evergreen ava., jis tar
nauja Brown Trucking Co. 
O likeris buvo Morand Bro-

Paskui pacientas Jonaitis tehrs Beverage Co., 818 May 
vėl ištruko. Jis sušuko: “Aš ; st., nuosavybė.
einu, tai mano kelias”, jis 
nubėgo į kitą ofisą ir lipo 

Gaisras pro langą, gydytojas vėl ati-
Holberg namo, 3217 Altgeld .sunaikino praeitą antradienį traukė nuo lango. Gydytojas u
st., paėmė štampų albumus, , farmos mašineriją ir penkis ritosi su pacientu kol atvyko Archer avė. ir Troy st., kur 

už $250, laikrodį už tūkstančius bušelių avižų ir policija. Jonaitis susierzino,1 jje jį palydo, o trečiasis ban- 
cemodanus kornų. Sakoma, kad gaisras kai pamatė policiją ir ėmė

iš Dr. Edward A.
Gaisras

Galesburg, IU. —

Brodofsky pasakė polici
jai, kad banditai, negrai, iš
traukė jį iš troko į automo
bilį. Du iš banditų vežė jį

JIS GALI PASAKYTI, KĄ REIŠKIA KARAS

ar

mm

1

$75 ir du rūbų
už $30. sukėlė $50,000 nuostolių. i kovoti su jais, bet buvo nu-

ditas pabėgo su troku.

"JAU LAIKAS PERMAINAI"

BALSUOKIT TIESIOG REPUBLICAN
(^) Democratic Republican

Ketvir1 adienis. kovo 30 iru a

/ mus

Ui Prezidentą 
[x] JOSEPH S. KRAL

Ui Town Clerk 
[X] JOHN C. STOFFEL

Ui Collector
[x] JERRY DOLEZAL 

Ui Supervlsor
[X] LEO KASPERSKI

Už Assessor
[xj FRANK J. CHRISTENSON 

Ui Trustee
[X] JERRY F. JUSTIN

Bažnytinės muzikos ir 
giesmės koncertas
Verbų sekmadienį, balan

džio 2 dieną, 7:30 vai. vaka
re, Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje įvyksta 
bažnytinės giesmės ir muzi
kos koncertas, kuriam vado
vauja muzikas Daukša. Ver
ta pasiklausyti įdomaus baž
nytinio koncerto. Momentui 
pritaikintą pamokslą pasa
kys kun. K. Barauskas, 
“Draugo” redakcijos narys.

40 metu
John Kacirek, 56 metų am

žiaus, inžinierius ir Engine 
Company No. 101 narys, iš
ėjo į pensiją
gaisrininkų

Gelbėkit Musij Miestą—SULAIKYKIT BOSŲ VALDYMĄ—Gelbėkit Mokyklas

’-'cero Rinkimai Antrad., Bal. (April) 4 d., 1944
BALSAVIMO VIETOS ATDAROS NUO 6 RYTO IKI 5 PP.
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PAKP,S DAROMOS ant pirmu morgičių i
/ 1 — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui 
PANAUDOKITE progą dabartinėms žemoms 

. NUOŠIMČIO RATOMS .

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE musų Įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
n>i ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA ir ŽYMIAUSIA LIETUVIU finansine IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —-T? — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —
tei, cawiXĮO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

Po dviejų dienų ir naktų kovų Eniwetok salog'e, Mar- 
shall salų grupėje, Pacifike, gavęs poilsio, nufotografuo
tas pakraščių sargybos transporte. (Acme-Draugas te
lephoto)

$200 kaštavo susitikimai

Nevaikščiok su kareivio žmona, nes 
gali gauti per nosį

Teisėjas A. Kula miesto 
teisme praeitą antradienį 
nubaudė vyrą dviem šimtais 
dolerių ir išbarė, kad susi
tikdavo su kareivio žmona, 
kurios vyras yra Havajuose.

Nubaustas vyras yra Jo
seph Lunetta, 21 metų, 2609 
Lowe avė.

Su juo teisme buvo Mrs. 
Nancy Papaleo, 1030 South 
Peoria st. Ji yra žmona ka
reivio John, 24 metų, ir mo
tina 19-kos mėnesių amžiaus 
dukrelės. Kūdikį globoja Po-

leo, 846 Garibaldi pi.
Pagal kaltinimo, Lunetta 

ir Nancy atvyko kovo 15 
dieną aplankyti kūdikio. Se
nesnioji Mrs. Papaleo buvo 
supykusi, kad jos marti 
vaikšto tu Lunetta, ir atsi
sakė jį įleisti .vidun. Kada 
jis beldė į duris, tada ji pa- 
ašukė policiją ir apkaltino 
netvarkingu elgesiu.

Nancy pareiškė, kad ji pa
darė klaidą palaikydama 
kompaniją su Lunetta ir pa
rašė laišką savo vyrui pra-

paleo's motina, Mrs. J. Papa- šydama dovanojimo.

Pašto viršininko pranešimas

Oro pašto reikalu
ORO PAŠTAS KAREI

VIAMS

Jei siunčiami laiškai oro 
paštu kareiviams už Jungti
nių Amerikos Valstybių kon
tinento, ir tie laiškai priima
mi jfer z A. P. O. ar Fleet 
Post Offices, kurie yra prie
žiūroje pašto viršininkų 
įvairiuose įlipimo uostuose, 
reikia mokėti šeši centai už 
oro pašto siuntinio pusę un-( 
cijos ar jos dalies. Taip pat 
šeši centai mokama už pusę 
uncijos, ar jos dalies oro

Jis Chicagos pašto, jei siunčiama per A. 
departamente P. O. ar Fleet Post Office, 

dirbo keturiasdešimt metų, priežiūroje Seattle, Wasb- 
ir tik vieną dieną nebuvo ington, ar A. P. O. Mlnnea- 
darbe, nes buvo sužeistas. polis, Minnesota pašto virši-

DABAR Yra Geriančias l^ikae Pirkti Pirmos RAftle* 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kabiomis T 

Atvykite | mūsų jardą Ir apžiūrėkite sta
bą Ir ankitą rfl4| LENTŲ—-MILLWORK 
— STOGU IR NAMU MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viikų. aklepų Ir fletų 
PASITARKIT SU MUSU EKSPERTAIS 
kasltnk perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAII 
STANLEY IJTWINAS.

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

inkų.
Jungtinių Amerikos Vals

tybių kontinente už unciją 
oro pašto siuntinio mokama 
aštuoni centai.
ORO PAŠTAS 
BELAISVIAMS

Jei siunčiama oro paštu 
laiškai Amerikos karo be
laisviams, ar amerikiečiams 
civiliams, kurie yra priešo 
internuoti ar priešo okupuo
tuose kraštuose, reikia mo
kėti už pusę uncijos ar jos 
dalį šeši centai.
LAIŠKAI ITALIJON

Galima siųsti laiškai ar 
atvirutės į Neapolio, Avel- 
lino ir Benvento provincijas, 
Italijoje. Laiškai iš Jungti
nių Amerikos Valstybių ap
ribojami ik dviejų uncijų ir 
yra cenzūruojami, peržiūri
mi.

Apie tuos dalykus prane
šė Chicagos pašto viršinin
kas Ernest J. Kruetgen, ko
vo 28 dieną.

Sakoma, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra 
10,000,000 dlvorsuotų ir ant
rą kartą vedusių žmonių. 
Tai ne koks ženklas. Reikia 
turėti teisingą ir šventą pa
žiūrą j moterystę.

X Jonas ir Elzbieta Pau- 
liai, žinomi Brighton Paik 
veikėjai, gavo žinią, kad šio
mis dienomis jų sūnus Sta
nislovas kariuomenėj sužeis
tas per manevrus ir dabar 
guli karo ligoninėj.

X D. H. Green. Illinois y 
valst. gubernatorius, atsi
šaukia j visus gyventojus 
prašydamas rinkti seną po- 
pierą karo reikalams. Ne
žiūrint daromų popieros rin
kimo vajų per mokyklas, jos 
trūkumas nuolatos (jaučia
mas. Kiekvieną, kad ir ma
žą, lakštą popieros reikia 
taupyti.

X Kun. S. Gauras, Šv. 
Jurgio parapijos salėj, per 
religinį koncertą, balandžio 
2 d., vakare, išpildant kan
tatą ‘ ‘Septyni paskutiniai 
Kristaus žodžiai nuo kry
žiaus’’ aiškins žodį “Trokš
tu”.

X Alfonsas Kaminskas, 
brightonparkietis, po vienų 
metų kovų Afrikoj — Sici
lijoj — Italijoj, grįžta na
mo poilsio. Kare jis buvo 
sužeistas ir keletą mėnesių 
išgulėjo ligoninėj.

X D. Kaminskienė, K. Sriu 
bienė ir V. Galnaite iš Mo
terų Są-gos Chicago apskri
ties įėjo komitetan šauki
mui tarpsrovinės trijų val- 
stvbių: Illinois, Indiana ir 
Wisconsin konferencijos Chi 
cagoj.

X Gimimo Panelės Švč. 
bažnyčioje 40 vai. atlaidų 
proga gerokai praplatinta ir 
katalikiškos spaudos. Gau- r 
ta taipgi keletas metinių 
“Draugui” prenumeratorių.

X Elzbieta Runelienė,
3331 S. Union Avė., po sun
kios operacijos jau grižo iš 
ligoninės namo ir kasdien 
eina geryn.

X Sofija žičkus, bridge- > 
portietė, Moterų Sąjungos 
49 kuopos sekretorė, šv. 
Bernardo ligoninėj po ope
racijos eina, geryn.

X Bronė Skrinckus, bri- 
dgeportietė, šiomis dienomis 
išvyko atostogų pas savo 
vyrą, kurs tarnauja karo 
laivyne ir šiuo metu randa- A 
si Oregon valstybėje. Ten 
žada praleisti kelias savai
tes.

X Stella Kamarauskiūtė 
praeitą sekmadienį ištekėjo 
už Potskių sūnaus. Pamer
ge buvo Betty Kamaraus- 
kiūtė. Vedybų puota įvyko 
viešbutyje, kurioj dalyvavo 
tiktai artimi giminės. Jau
navedžių tėvai yra žinomi 
biznieriai.

Churchill reikalauja 
valdžios pasitikėjimo
LONDONAS, kovo 29.— *

Ministrų Pirmininkas Chur
chill šiandien prašė Parį i a- 
mento paramos visai vyriau 
sybės programai, ir reika
lavo pasitikėjimo pareiški
mo. Vakar dienos balsavi
muose Anglijos apš vietos
reikalu Churchill pralaimė
jo vienu balsu. 41




