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Naciai Bando Išsilaužti iš Apsupto Ruhr’o
i

Amerikiečiai Greit Perkirs Okinawa
*

Sala; Japonai Smarkiau Priešinasi

VOKIEČIAI CIVILIAI VAGIA MAISTĄ

GUAM, bal. 3. — Praneš
ta, kad Amerikos kariai jau 
pasiekė Okinavva salos ryti
nį krantą ir perkirto salą pu
siau. Žvalgybiniai lėktuvai 
jau vartoja du užimtus Oki
navva aerodromus.

GUAM, bal. 2.—Tūkstan
čiai Amerikos 10-tos armi
jos pėstininkų ir marinų iš
lipo strateginėj Okinavva 
saloj—325 mylias nuo pa
čios Japonijos—Velykų ry
te ir skubiai varėsi pirmyn 
prieš stebėtinai silpną opo
ziciją.

Amerikiečiai išlipo vaka
riniam krante anksti ryte, 
greit užėmė du aerodromus 
ir suvirs 10 beveik ap
leistų kaimų ir miestelių, ir 
iki nakties buvo įsteigę 
trijų mylių gilumos pozici
ją.

Raportai iš fronto sakė 
trečias aerodromas buvo 
užimtas.

Amerikiečiai pasistūmėjo 
iki 200 jardų nuo kranto 
pirm negu prisėjo ieškoti 
kur slėptis. Tikimasi.- kad 
opozicija didės, kuomet ja
ponai persiorganizuos.

Priešas, tikėdamas inva
zijos rytiniam salos kran
te, kur laivai ir lėktuvai 
bombardavo juos per 10 
dienų, matomai buvo neti
kėtai užkluptas šiuo išlipi
mu.

Spėjama, kad toje saloje 
randasi nuo 60,000 iki 100,- 
000 japonų karių. Nepasa

Rusai Užėmė Wiener Neustadt Miestą
LONDONAS, bal. 2. — ėmė 190 kaimų ir suėmė 

Rusų kariuomenė Austrijo- 26,000 nacių belaisvių.
je baigė užimti Wiener Ne:i- Slovakijoje rusų jSgos 
stadt. svarbų pramones cen-. .tafcloja t Bratisla-
trą 25 mylias pietuose nuo tQ kajp jog už§mė
Vienos. Kitos rusų jėgos Senec uk 12 mylių nu0 
tame krašte įau dasivare _ .. . . .Bratislavos vartų į Vieną, 
iki 12 mylių nuo Vienos . .J .. ir stipriąją nacių Glogau
pakraščių, iš kur artilerija tvįrt~vę 
jau gali apšaudyti austrų
sostinę. i Nacių radijo pranešimas

Iš raportų atrodo, jog ru- sakė rusai pradėjo pulti 
sai sutriuškina nacių lini- Stettiną su 30 divizijų, ir 
jas prieš Vieną. Bežygiuoga kad tas gali būti pradžia 
mi arčiau Vienos, rusai už- ofensyvos apsupti Berlyną.

laivai Bombardavo Nacius Italijoje
LONDONAS, bal. 2. — Prancūzijos kreiseris Gloi 

Nacių komunikatas sakė re nuskandino mažą priešo 
grumtynės prasidėjo Pran- laivą San Rėmo uoste. Pa- 
cūzijos-Ita!ijos pasienio sn- rengimai ir radijo stotis ta- 
ty, ir alijantai kariai įstei- me mieste buvo šovinių su- 
gė mažą poziciją” mažą- žaloti.
jam St. Berną rd kalne, tvoj žemės fronte Italijoje 
j pietus nuo Mont Blanc nacių artilerija šaudė į 
kalno. Amerikos 5-tos armijos li-

--------- nijas, ir nakties metu nacių 
ROMA. bal. 2.—Sąjungi- iššautos šviesos apšvietė 

ninku kiro laivai apšaudė linijos dešiniąjį galą. Prie- 
nacių pozicijas pagal Pran- šas matomai bijojo, kad 
cūzijos-Italijos rubežių, jų ten gali įvykti koks nors 
tarpe San Rėmo uostą. puolimas.

kyta Amerikos invazinės 
jėgos dydis, bet manoma ji 

j taipgi siekia apie 100,000 
karių.

Adm. Turner sakė Okina
vva užėmimas ims laiko ir 

Į nebus lengvas. Adm. Nim- 
i itz savo komunikate sakė 
■ “Galutinė, lemiama pergalė 
yra užtikrinta.” Jis įspėjo, 
tačiau, kad dar reikia nu
galėti pačią Japoniją.

Okinavva salos užėmimas 
skaitomas svarbiu, kadangi 
iš jos aerodromų bus gali
ma suintensyvinti lėktuvų 
atakas ant japonų imperi
jos pramonės centrų ir ae
rodromų.

Sako Amerikos Kariai
Išlioo Kūme Saloje

SAN FRANCISCO, bal, 
2.—Tokyo radijo sakė Ame
rikos invazijos jėgos sek
madieny išlipo pietiniam^ 
gale Kūme salos, 52 mylias 
į vakarus nuo Okinavva, 
Rytrkyu salyne.

Moterys Atakavo
US Karius Okinavvoje
0KINAWA, bal. 2.—Bū

rys 11 moterų ir penkių vy
rų, apsirėdžiusių Japonijos 
karių uniformose. vakar 
naktį puolė vieną Amerikos 
artilerijos dalinį.

Ataka nepavyko ir visi 
puolėjai buvo užmušti.

B-29 Lėktuvai Puolė 
Tokyo Lėktuvų Fabriką 

GUAM, bal. 2.—Trumpas 
oficialus pranešimas, sakė 
B-29 lėktuvai prieš aušrą 
atakavo Nakajima Musa- 
shio lėktuvų motorų fabri
ką Tokyo mieste. Manoma 
apie 150 lėktuvų dalyvavo 
atakoje.

Tai buvo pirmas kartas, 
kad žemai skrendą lėktuvai 
numetė sprogstančias bom
bas ant Japonijos.

Japonų Domei agentūra 
teigė, kad 15 Superfortress, 
lėktuvų buvo numušta virš 
Tokyo. o likę lėktuvai labai 
nukentėję.

i ---------------------

Suvirs 300.000 Japonų 
Užmušta Philippinuose

MANILA, bal. 2. — Gen. 
MacArthur pranešė, kad 
Amerikos kariai veržiasi 
pirmyrj Luzon. Negros ir 
Cebu salėse, ir kad per pen
kias dienas suskaityta dar 
10,971 žuvusio japono lavo
nas. Per tą patį laikotarpį 
340 amerikiečių žuvo ir 48 
dingo.

Tuo būdu iki šiol Philip- 
pinų salose užmušta suvirš 
300,000 japonų karių.

t________ .

KARO BIULETENIAI
—Amerikos lėktuvai tuoj 

galės vartoti vieną užimtų 
Okinavva aerodromų.

—JAV 3-čio>i armija pa
siekė Eisenach, 152 mylias 
nuo Berlyno, ir kaujasi Kas 
sel miesto gatvėse.

—Pirmos ir 9-tos armijų 
fronte nacių opozicija padi
dėjo ir priešas bando išsi
laužti iš apsupimo.

—-Šiaurėje britai gręsia 
Oesnebrueck miestui ir ve
jasi nacius bėgančius Į ry
tus.

ALIJANTAI SUGAUNA 2 TREČDALIUS
VISOS NACIU JĖGOS VAKARUOSE
PARYŽIUS, bal. 2. — Amerikos 1-ai ir 9-ai armijoms 

susijungus ir tuo būdu sugavus 21 diviziją pirmaeilių na
cių karių Ruhr klony, priešas šiandien pravedė pirmą ko
ordinuotą ataką, kurios tikslas yra išsilaužti iš to apsu
pimo. Amerikiečiai, tačiau, smarkiose kautynėse stipriai 
laikosi ir neduoda naciams išlysti iš maišo.

Feldmaršalas Montgomery, nukeldamas aptamsinimą 
žinių dėl jo 21-os armijų grupės veiklos, nurodė, kad bri
tų 2-oji armija, skubiai varydamasi šiaurrytuosna. gręsia. 
kitai ištisai nacių armijos grupei apsupimu Olandijoje.

Toks sugavimas sumažintų nacių jėgą vakaruose dviem 
trečdaliais.

Padėčiai Vokietijoje visiškai pakrikus, vokiečiai civiliai priversti visokiais būdais 
!ieškoti maisto. Čia matoma, kaip vokiečiai išgraibsto maisto dėžes iš nacių vagonų, 
kurie buvo 4-tos JAV šarvuočių divizijos atkirsti ties Hanau Acme-Draugas

Byrnes Rezignavo,
FDR Paskvrė Vinson

WASHINGTON, bal. 2 — 
Prez. Rooseveltas šiandien 
priėmė Jamas E- Byrnes 
atsistatydinimą iš karo mo
bilizacijos direktoriaus pa
reigų. ir parinko Fred. M. 
Vinson jo vietai.

Byrnes pasiliks pareigo
se kol Senatas užgirs Vin
son nominaciją. Manoma 
tas užgyrimas bus greitas, 
kadangi jis kove 6 d. buvo 
nominuotas į federalinių 
skolinimo agentūrų admi
nistratorius. ir buvo tuoj 
užgirtas.

Angliakasių Streikas 
Benį Mėnesiui Atidėtas

WASHINGTON, bal. 2.— 
John L. Lewis išsklaidė an
gliakasių streiko pavojų, 
paskutiniu momentu apsi- 
imdamas pratęsti kovo 31 
d. išsibaigusią sutartį.

Jis tai padarė po War 
Labor Board įsakymo pra
tęsti sutartį iki nauja su
tartis bus pasirašyta. Nau
jos sutarties nuostatai ga
lios nuo balandžio 1 d.

Pagerbė Kinijos
Armijos Dalinius

CHUNGKING, bal. 2. — 
Generalissimo Chiang Kai- 
shek išleido dienos įsaky
mą kuriuo jis pagerbė Nan- 
yang ir Laohokovv miestų 
gynėjus už “atrėmimą stip
rių priešo atakų.”

KALENDORIUS
Balandžio 3 d.: Šv. Ričar

das.- senovės: Vytenis ir 
Rimtaute. <

Balandžio 4 d.: Šv. Izido
rius; senovės: Vimbaras ir 
Gerimanta.

-V - ORAS
, Giedra, šaltoka.

Pasaulinė Konferencija
Gali Būti Atidedama

VVASHINGTON, bal. 2.— 
Šen. Connally sakė Jungti
nių Tautų Konferencija pra
sidės laiku ‘ir bus pasek
minga.”

LONDONAS, bal. 2. — 
Anglijos spauda šiandien 
davė suprasti, kad San 
Francisco konferencija, ku
ri turi prasidėti balandžio 
25 d., gali būti atidėta vė
lesniam laikui.

Daily Sketch ir York- 
shire Post sakė toks atidė
jimas nebūtų nepaprastas, 
kadangi Europos karas ga
li pirm tai baigtis, ir Už
sienių Sekr. Eden ir kiti 
aukštieji Anglij.j pareigū
nai negalėtų dalyvauti kon
ferencijoje.

Portugalija Ruošiasi
Karui Prieš Japonija

i LONDONAS, bal. 2. — 
Diplomatiniai raportai sa
ko Portugalija ruošiasi pa
skelbti karą prieš Japoniją, 
ir aktyviai dalyvauti kovo
je Pacifike.

Sakoma Portugalija kon
centruoja karius ir medžia
gą Mozambiųue, pradėjimui 
ofensyvos atsiėmimui por
tugalų Tiir.or salos, kurią 
japonai okupavo karo pra
džioje.

įtraukė Hitlerį į
Kriminalistų Sąrašą

LONDONAS, bal. 2. — 
Adolfo Hitlerio vardas sto
vi pirmoje vietoje karo kri
minalistų sąraše. Jungtinių 
Tautų karo kriminalų ko
misija paskelbė penkis Ašies 
karo kriminalistų sąrašus 
ir sakė vyriausybės galvos 

i neišsisuks iš teisimo.

taipgi pranešta, kad Amerikos 9-toji armija jau pasi
varė 100 mylių į rytus nuo Reino, toli už Ruhr srities ir 
jos didžiųjų geležies fabrikų ir anglies kasyklų.

Amerikos 3-čioji armija, važinėdama kur nori po cen- 
tralinę Vokietiją, įsilaužė į Kassel ir Fulda miestus, ir 
pasivarė iki 155 mylių nuo Berlyno ir 198 mylias nuo ru
sų linijų rytuose.

Britų 2-oji armija, pasukus šiaurinės Vokietijos uostii 
link, prasilaužė iki Lengerich miesto pakraščių, 20 mylių 
šiaurrytuosna nuo Westphalijos provincijos sostinės Mu- 
enster, ir 122 mylias nuo Hamburgo. Amerikos, ir Angli
jos šarvuočiai įsilaužė į Muensterį, ir britai perkirto Dort- 
mund-Ems kanalą bent dviejose vietose netoli Reisenbeck

i ir toliau rytuose.
Gen. Patton armija stovi 

95 mylas nuo Leipzigo, ir 
stengiasi perkirsti Vokieti
ją pusiau ir tuo neprileisti 
nacių kariuomenę iš šiaurės 
prie Bavarijos kalnų, kur 
Hitleris gal ruošiasi pasku
tiniams mūšiams.

Toliau pietuose Lt. Gen. 
Patch 7-tos armijos tankai 
pasiekė punktą tik 40 my
lių nuo nacių šventovės, 
Nuernberg, kur jie galės 
perkirsti vieną dviejų dide
lių geležinkelių einančių iš 
Berlyno per Miuncheną į 
Brenner perėją.

Nacių komunikatas sakė 
kaujamasi Teutoburg miške

AlijanfŲ Ginčas Dėl Lenkų Kvietimo
WASHINGTON, bal. 2.—- 

Amerikos diplomatai dirba 
išsijuosę, kad išvengti di
desnio nesusipratimo dėl 
Rusijos reikalavimo, kad 
Liublino lenkai būtų kviesti 
į San Francisco įvyksiančią 
konferenciją.

Pareigūnai vis dar vilia
si, kad bus galima sudaryti 
•‘tautinės vienybės” vyriau
sybę Lenkijoje, kaip buvo 
nutarta Jaltoje. Rusija sa
kė tokia vyriausybė gal ne
bus sudaryta iki konferen
cijos, ir dėlto reikalauja, 
kad būtų kviesta Liublino 
lenkų delegacija.

Darbininkų Kontrolės Bylius Gali Žūti
WASHINGTON, bal. 2.— Mobilizatorius Byrnes suda- 

Atrodo, jog darbininkų kon- vė byliui mirtiną smūgį, 
trolės bylius stovi ant pra- kuomet pareiškė, kad įsta- 
žūties kranto. . . . . _~ n , tymas, jei pravestas, gale-

Sen. Johnson (Dem., Coloj,
. . . . . . , tų būti vartojamas ne vienautorius kompromisinio by- J

liaus, kuris praėjo per karinei gamybai, bet vėliau 
atstovų rūmus tik septynių civilių dalykų gamybai ir 
balsų didžiuma, sakė Karo rekonversijai.”

• “abiejose pusėse Bielefel- 
do,” ir pagal Olandijos ru
bežių tarpe Reino žemupio 
ir Enschede. 98 mylias nuo 
Bremeno. vr ■ >*!-■■

Naciai sake 7-toji JAV 
armija pasiekė Bruchsal apy 
linkę, 37 mylias šiaurvaka
riuose nuo Stuttgart.

Ruhr klonies netekimas 
yra didelis smūgis naciams. 
Eisenhower padėjėjas Mar
šalas Tedder spalių mėnesy 
sakė Vokietija bus nugalė
ta bėgyje 50 dienų nuo ne
tekimo to didžiulio pramo
nė' centro.

Mosąuito lėktuvai ataka
vo nacių transportus važiuo 
jaučius rytuosna.

Amerika ir Anglija, ku
rias nepripažįsta Liublino 
lenkų valdžios, atsisakė tai 
padaryti. Rusija gi, pripa
žįsta Liublino lenkus ir ne
pripažįsta Lenkijos vyriau
sybės Londone. Abi tos gru
pės lenkų yra prašiusios 
kvietimo.

Manoma, kad jeigu iki 
balandžio 25 d. nebus suda
ryta nauja Lenkijos vyriau 
sybė. konferencija gali būti 
atidėta dviem ar trim sa
vaitėms, jeigu matytųsi ga
limybė iki to laiko suorga
nizuoti tinkamą valdžios 
aparatą.
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Darius-Girėnas postui

Dideli darbe nradedant
* L* R

DAUG ATSIEKTA

Gale 1918 metų-pasibaigė 
pirmasis Pasaulinis Karas. 
Aliantai laimėjo. Milijonai 
mūs, Amerikos kareivių, grį 
žo iš fronto namo, pas sa
vuosius. Jiems sugrįžus, 
greit teko patirti, kad čia 
niekas nesirūpina jiems 
anksčiau žadėtais darbais ir 
atlyginimu už patirtus sun
kumus apkasuose karo fron
te. Nematant nieko gero, 
reikėjo patiems kareiviams 
sujusti. stoti į darbą, kur
ti Amerikos Legioną ir sta
tyti reikalavimus įvairiems 
darbdaviams: reikalauti iš 
valdžios bonų, našlių ir naš
laičių priežiūros ir pačių 
kareivių veteranų pensijos, 
glebes ir slaugijimo inva
lidų dykai. Sukurta Ameri-

visose draugijose, visose lie
tuvių vaistinėse ir žymes
nėse krautuvėse, taip pat ir 
Darius-Girėnas klube, 4416

keliūnas, Publicity Chairman 
S. Western Avė. Telefonas 
Lafayette 8484.

Iškirpkite, išpildykite ir pasiųskite
r*7= . — _ - ____—
| Please fili in this card (print) stamp and mail at once. We are going to build a*1 

permanė n t Honor Roll for all the Lithuanian Servicemen of Cook County. y

HONOR ROLL and MEMORIAL REGISTRATION
v DARIUS GIRĖNAS POST No. 271

Honor Roll and Memorial 
Registration Committee

Past Commander A. Kas- 
per, Chairman

ti arba maršuoti į Wash- 
ington, kad prašyti valdžios 
darbo, duonos ir bonusų. A- 
merikos Legionas pradėjo 
veikti, kad pravedus tinka
mus įstatymus, kad grįžę iš 
karo mūsų sūnūs, vyrai, bro 
liai ir artimieji būtų tinka- 

, mai aprūpinti už tai. ką jie 
dėl mūs yra padarę. Nie- 
keno kito kaip tik Ameri
kos Legiono pasidarbavimu, 

! įneštas ir pravestas vadina
mas G. I. bilius (Bill of 
Rights), kuris aprūpins vi- 

i sų kareivių ateitį. To nega
na. Amerikos Legionas de
da didžiausių pastangų, kad 
tas įstatymas visur nuo A 
iki Z būtų pildomas, vyk
domas. Žodžiu, kad grįžę iš 
karo mūsų sūnūs, broliai, 
vyrai pajustų, jog namų 
fronte, mes šalę pastangų 
karą laimėti, rūpinomės ir 
jų ateitimi.

POSTAS

I

MŪSŲ

(Šeriai Number) .-----(Unit) -

If died in Service ? Answer: YES „...__ ...i..
I
I

Nearest Relative

(Street Address) (Statė)

(Branch of Service) >>

i.:.___no

t "-v (Rank) (First Name) „ (Middle Name) (Lašt Name) —

ė

Čia matome kopiją blankos. Ją prašomi išpildyti visi, 
kurių sūnūs, dukterys, vyrai, broliai, seserys ar kita gi
minė tarnauja kariuomenėj, bet kokioj dalyje. Blankų 
ga’ima gauti: klebonijose, bankuose, spulkose, didesnėse 
krautuvėse, draugijose ir t.t. Blankos neuždeda jokios 
obligacijos ir dėlto nereikia bijoti. Išpildytą blanką rei
kia siųsti šiuo adresu: Darius-Girėnas Post No. 271, 
American Legion, 4416-20 So. Western Avė., Chicago, III. i

Vice Comander A. Maka
ras. Secretary

Past Comander J. A. Mic-

LIETUVIAI DAKTARAI

f ei. HEMlock 8700
Sez. tel. PROspect 608C
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. FETER J. BARTKUS
GYDYT0JA8 IR CHERURGAb

4153 So. Kedzie Avenoe

ALANDO3:
nuo 2—4 ir nuo 7—& kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
, Jei neatsiliepia šaukite— 

Res. TeL: MIDway 2880 
OFISO VALANDOS:

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

i

lietuviams legionie- 
Darius-Girėnas pos-

Juozas A. Rachas, Darius- 
Girėnas Post 271, American 
Legion. komanderis, kurio 
sumanymu pradėta didelis 
darbas, tai yra suregistra- 
vimas visų Cook Ccunty lie
tuvių, kurie tarnauja ka
riuomenėj įvairiose dalyse, 
kad jų vardai būtų sužymė
ti dideliame paminkle, ku
rio projektą jau gamina ar- 
kitektai.

Ir
riams, 
tui. nebuvo svetimi tie rei
kalai. Darius-Girėnas pos
tas ne tik nepasiliko užpa
kaly viršui paminėto gar
bingo darbo, bet dar visuo
met buvo akstinu ir dide
liu ramsčiu. Ir nenuostabu, 
nes Darius-Girėnas postas, 
kaipo vienetas Amerikos Le
giono, yra vienas žymiau
sių ir pajėgingiausių. To 
niekas nepajėgs užginčyti, 
nes faktai patys už save 
kalba.

lyje, kaipo žymiausias A- 
merikos Legioną vienetas.

Šalę to, Darius-Girėnas 
postas, susidedąs iš lietu
vių narių, yra didžiausias 
lietuvių tautinių reikalų rė
mėjas. Turėdamas savo rū
mus su dviem salėm, juos 
užleidžia lietuviškoms orga
nizacijoms jų įvairiuose rei
kaluose. Darius-Girėnas sa
lės Chicagoj virto lietuvių 
tautinio judėjimo centru.

steigs tam tikrą vietą, ku
rioje bus surašyti visi bu
vusieji. esantieji ir busimie
ji įvairiose ginkluotose da
lyse. Tas paminklas bus am
žinas. Kartų kartos jį ma
tys ir skaitys vardus Ame
rikos lietuvių, padėjusių A- 

! merikos Jungt. Valstybėms 
laimėti šį karą.
VISUOMENĖ TURI
ATEITI Į TALKĄ

posto raštinę. Tų korteliu 
bus galima gauti lietuvių 
parapijų klebonijose, lietu
vių laikraščių redakcijose, 
lietuvių bankuose, •‘spulko- 
se'’, visose mūsų įstaigose.

• t

k

i

DR. VAITUSH, OPT
UETUVBJ

IMASI DIDELIO
DARBO

kos Legiono organizacija ir 
viskas, kas buvo užsimota, 
atsiekta.

Darius-Girėnas postas nuo 
įsistejgimo per dvyliki me
tų gyvavimo pralenkė ne 
tik Chicago bei Illinois val
stybėje, bet ir visoje šaly
je daug senesnius postus, j 
Šiandie Darius-Girėnas pos-. 
tas yra žinomas visoje ša-

Darius-Girėnas postas pa
ėmė iniciatyvos atlikimui 
dar vieno didelio, reikšmin
go ir amžino darbo, būtent 
surinkimo visų Chicago ir 
apylinkės lietuvių, kurie y- 
ra liuosnoriai išėję arba bu
vo pašaukti į karą, arba jau 
yra garbingai paliuosuoti iš 
kariuomenės, tai yra var
dus tamstų sūnų, vyrų, bro
lių, seserų, giminių ir t.t. 
Darius-Girėnas postas į-

Gerbiamieji Chicago lie
tuviai ’ Šiuomi prašome 
Tamstų tik vieno menko da
lyko, tai yra gliti specialę 
Darius-Girėnas posto korte
lę, ją išpildyti ir pasiųsti į 

i

I

GRĮŽĘ IŠ ŠIO KARO 
RAS KITAIP

Užsidegus šiam, antram 
Pasauliniam Karui, Ameri
kos Legionas, būdamas ga
lingas, turėdamas savo at
stovybę Washingtone prie 
pat krašto valdžios, pradė
jo labai kilnų veikimą, kad 
šio karo kareiviams, kurie 
grįš namo iš frontų ir sto
vyklų, nepriseitų taip, kaip 
mums, pirmojo karo vete
ranams, obuolius pardavinė-

PRANEŠIMAS
Mes taisome visokių išdirbysčių 

REFBIGERATOKS-STOKERS 
ir WASIHNG MACHINES 

------★------
DARBAS PILNAI 
GARANTUOTAS 

KAINOS PRIEINAMOS 
Telefonuokite

Polar Refrigeration 
Service

- Armitage 3979 -
TAIPGI PERKAM IR PARDUO
DAM visokiu išdirbysčių Refrige- 
rators, Stokers ir VVashing Ma- 
chines. Taipgi kitokius įtaisymus.

I

Ofiso Tel.........VTRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad- ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.-:

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3219

Res. TeL REPubllc 0054
Jeigu neatsiliepia —

Šauk KEDzle 2868 
VALANDOS:

Kasdien nuo 1-3 vai. popiet
Ir nuo 6 iki 9 vai. vakar* 

į Trečiadienio vakarais ir taipgi
Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit

j Irias. C Jablonskis)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHEROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS: 

Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
šeštadieniais visa diena.

ATVYKSIU Į JŪSŲ NAMUS 
Su Visais

CASH PINIGAIS

ti

Už Jūsų 1935 iki 1942
AUTOMOBILIŲ

Gali būt išdėvėtas, arba kaip 
naujas, sudaužytas, suskilęs 
inžinas arba apdegęs ir ne
išmokėtas.

Platinkite “Draugą

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURC 
4645 So. Ashland Avė., „e 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL rak 
Nedėliomis,

vakarais
Office TeL 
Namų TeL

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

DR. J. J. SIMONAITIS

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas Ir įvairius 
kitokius auk
sinius daiktu* 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manyt 
Apsiimu išgydyti.

I
Seredomis ir Subatos 

— tik pagal sutartį.
YARds 4787
PROspect 1330

GYDYTOJA IK CHIRURGAS
2423 VVest Marąuette Road

OFISO VALANDOS: 
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

Turime dideli 
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. Pasinaudoki ta!

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKF.R 

— MUŠIU
4216 ARCHER AVENUE

Pbone: LAFAYETTE «617

I
i

Bukite Malonūs 
SAVO 'AKIMS!

Tik vieną, porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

~ M MITAI PATYRIMO 
aktahg. kurte praAUl* 

■a Tteg aklų įtempknų.

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

OFTOMETRISTAI
1801 Bo. Ashland Avenue

Kampa* lt-to«
telefonas! CANAL 052S, CIiioafM 

OFISO ▼AULNDOSt i 
K*/4tea»:M kja iki llU *. sb 

Trečiad. »:S® a. m. iki 1 p. m. 
šeštad. 9:30 a. m. iki 7 p.

XeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekraad-, Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
TeL REPubllc 7868

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 Wert S5th Street

TeL CANal 9257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

rrečteidlenlo Ir B*St*d’erio vikartl? 
Of’»a» yra. utdarrta*.

Tel YARds 314* ,

DR. V. A. SINKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINTUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Pirmam Atėjus Pirmas PatarnavimM

-

NATHAN 
KANTER 

“IJetuTlškM
Cydnkaa”

I

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

MONARCH

LIQUOR

3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

Aukok savo kraują aužela 
tiems kariams per A. Bau* 
donąj] Kryžių.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

TIK PAŠAUKIT

ROY KLIMAS

CRAWFORD 8322
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDĖS
• BUMO

STORE Pirkite 
Karo Bonų

sios Paskolos Vra Ikimims — 
Statybai. Itemontai iniui. Refinansavimui 
AM I.EMiVI, MCMŠSIMI IsMOK £.I1M I ! 
Pa.sinau<lokile Žemoms Nuošimčiu Kainoms,

TAPKITE HX \XslXI.\l XEI1UKI.Af MiMI!

• Al P' KITI-, musu įstaigoje. Jū-u indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi ap-
rlraiiMi jht Fetk-ral Satings and lxwn In- 
stiranee < or|M>ration.. Jūsų pinigai bus grei
tai išmokami jum- ant pareikalavimo.

SEXIA<S|.\ ll{ ZVMItlSIA I.IETĮ VII 
l-TXAXMXft IŠTAKIA.

— 17 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. I^ALSTED ST.

Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. C ERMAK RD. . ................. TH. CAN»1

BEN J. KjkZANAUSKAS, RaitininkM

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
vipigemj — be komisine

PAS

MUUU EJERAL

Split by PDF Splitter
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HELP W A N T E D
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiinitiniiiiiniiHiiiiiiiii 
X “DRAUGO” 
gį DARBŲ SKYRIUS gjg 

lllllimil!IIIIIIIIIII!IIIIIII!llf!llllltll!||||||||
“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph »48S-»489

HELP WANTED — VYRAI

FURNACO PRIŽIŪRĖTOJO 
MOLDERIŲ IR 

PAGELBININKŲ 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 

IR VIRŠLAIKIS

HELP WANTED — VYRAI

KARO DARBAI
PRIE ALUMINUM CASTINGS 

PILNO LAIKO 
DIENĄ AR NAKTĮ 

Gera mokestis su viršlaikiu.
10% bonai dirbant naktimis. 
Pramonė su po karo darbais.

2742 W. 36th PLACE

1

Art
Brass Foundry, Ine

800 N. Albany Avė.
NEVada 7992

HELP WANTED — MOTERYS

RETKIA PRIE ŠTYMINIO STALO— 
MOTERS AR VYRO. Turi būt atsa- 
komingais ir pastovūs. Gera mokes
tis. KAPPY’S SOS W. Madison St.

i

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

I Rašo D R. RAČKUS
X 4204 Archer Avenue, Chicago
*

ODOS VĖŽYS

V YRIAUSI AS KARO VADAS SVEIKINA ARMIJŲ 
VADUS

VYRŲ
Svarbiai Karo

TYPISTS

, jai, terpentino ar benzino
Vėžį ant odos lengva pa- Pilstytojai, dirbantieji prie 

stebėti ir nesunku pagydy- iva^r^U dažų, ar chemikalų, 
ti. tie tai dažniausia gauna o-

.................... _ Idos vėžį. Taipgi gali atsi- 
_ Reikia žinoti, kad iš visų’rastį ant odos vėžys ir pas 

vėžio rūšių odos vėžys (car-(tucs, kurie besiskutant daž- 
cinoma, epithelioma) pas j 
žmones dažniausia pasitai-I 
ko. Odos vėžys dažniausia 
įsigali pas senesnio amžiaus 
moteriškes bei vyriškius, 
bet kartais ir jaunieji mirš
ta nuo odos vėžio.

Pramonei PART TIME
Plieno Warehouse

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS

CENTRAL
STEEL & WIRE CO.

2924 W. 51st ST.
Atsišaukit:

Nuo 9 Ryto iki 4 Pp.

DŽENITORIUS
50 iki 60 Metų 

Darbas dienomis. Pastovus. 
Apmokamos atostogos.
SHEDD AQUARIUM

1200 S. OI TER DRTVE
Matykit Mr. Iler. ta

OR

FULL

GOOD

Steel

TIME

PAY

Sales
Corporation
3348 S. Pulaski Rd.

SARGO
4 NAKTIS Į SAVAITĘ

JACOB PRESS SONS
3320 S. NORMAL AVĖ.

FINISHER—prie vyrų kotų. Pašto- ' 
vus darbas, gera mokestis. Atsišaukit .

J. MALY & CO.,
1252 MILWAUKEE AVĖ.

EX-SERVICE VYRO 
PRIE DARBO KAIPO 
POPIEROS PIOVĖJU

}

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ

Patyrimas nereikalinga, bet nau
dinga.

Pastovus darbas po karo. Virš
laikio, jei norite.

VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid
I Karo Prdmonė

★ ★

MURRAY ENGRAVING 
COMPANY 

6152 S. Wabash

REIKIA PORTERIO, atsakomingo ir 

pastovaus dirbti taverne,. gera mo

kestis. KAPPY’S 503 W. Madison St.

Dining Room
Pagelbininkių

taipgi reikia

ATSIŠAUKITE

PROGA 
VYRUI

SU MEKANIKO GABUMAIS 
Mažoje dibtuvėje. Tinkamas vyras 
gali tapti formonu.

KARO DARBAS DABAR 
PO KARO ATEITIS 
Turi kalbėt angliškai.

$1.00 į vai. už viršlaikį.

WEISBERG & CO. 
1715 S. Halsted St.

CANaI 6160

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
I EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS
Street Floor

309 W VVASHINGTON ST.

Žinokite gerai, kad tikra 
religija yra katalikų religi
ja (tikyba), kurią Kristus 
paliko saugoti ir toliau 
skelbti Katalikų Bažnyčiai.

MERGINŲ
Prie maišų valymo ir pakavimo. 

Pastovus darbas svarbioje 
pramonėje.

MATYKIT KRAMF.R
The Albert Dickinson Co.

2770 W. 35th St.

i 
i PIRKITE KARO BONUS'

Progos su Vadovaujančia Firma

PATYRUSIEMS
MAŠINŲ OPERATORIAMS

PAPRASTIEMS DARBININKAMS

Puikios Darbo Sąlygos 
Naujos, Modemiškos Dirbtuvės 
Boulevardo vietoje — Cafeterja 

Gera Transportacija 
Dykai Apdraudos Naudos

FOOTE BROS.
GEAR & MACHINE CORP.

5219 S. WESTERN BLVD.

Kažkodėl odos vėžys mėg
sta įsimesti į, tas kūno da
lis, kurios nėra apdengtos 
drabužiais. Todėl) atsirado 
net tokių teoretikų, kurie 
mėgino įtikinėti, jog saulės 
šviesa yra vėžio priežasti
mi ant odos. Bet vargiai tai 
bus tiesa. Kiti vertė kaltę 
ant muilo, 
atsirandąs 
tai netiesa.

nai susipiausto, arba sku- 
tantis labai savo odą gram- 

i do, kurie turi paprotį savo 
plaukus pešioti, arba savo 
karpas bei apgamėles gnai- 
bioti, pučkus spaudinėti bei 
šašelius nuolat krapštyti. To 
viso reikia nedaryti, jei ne
nori odos vėžį gauti.

Generolas Dwight Eisenhower, vyriausias sąjunginin
kų, komendantas vakariniam fronte, kur nors Vokietijoj 
sušaukęs atsikrų armijų vadus: gen. Patton (ranką iš
kėlęs), gen. Bradley ir gen. Hodges. (Signal Corps radio- 
telephoto, Acme-Draugas telephoto)

šia Amerikos lėktuvų sto
vykla Vokietijoj.

Šis trokų konvojus turės 
maisto ir vaistų Lubeck ra
jonui ir Karlsbad-Marienbad 
rajonui kur belaisvių kon
centravimas buvo raportuo-

Amerikos Raud. 
pristatyti Tarp- 
Raud. Kryžiaus 
bus vairuojami 

(neutralų) darbi-

tas.
Trokai 

Kryžiaus 
tautiniam 
komitetui 
šveicarų
ninku su vokiečiais sargais.

R. K.

Himmleris Neišleidžia
Žydų i Šveicariją

BERNAS, kovo 30.—Pra
nešta, kad Heinrich Himm- 
ler atsisakė išleisti 
žydų iš Vokietijos 
cariją. Prieš perą 
Himmleris žadėjo 
suoti visus žydus 
joje, ir parinktos
buvo praleistos per sieną.

daugiau 
į Švei- 

savaičių 
paliuo- 

Vokieti- 
grupės

Traukiniai reikmenų karo belaisviams
Karo belaisviams reikme

nų traukinys šveicarų val
džios pristatytas iš 50 ka
rų maisto, vaistų ir banda
žų siunčiamas į distribuci
jos centrą Mossburg, Vo
kietijoj, turėjo išvykti iš 
Šveicarijos kovo 6 d. pagal 
iš Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus Atstovų Genevoj, Švei 
carijoj, neseniai gautų ži
nių.

f

esą “nuo muilo 
vėžys ’ Bet ir j

I

kad tai yra, “ekze- 
ar šiaip koksai bereikš- 
“ grybukas"... Bet jei

Bet štai 
ir stropiai 
žys dažniau atsiranda ant 
odos pas tuos, kurie nuola
tos įrituoja, savo odą me
chaniškai ar su stipriais che
mikalais. Pavyzdžiui, suo
džių valytojai, akmenų skal
dytojai, cemento čiupinėto-

kas yra ištirta 
patikrinta: vė-

TODAY 7

SKELBIASI “DRAUGE".

«&> *

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE!

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika” 
kainuoja. . .......... S1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui)
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapolis Kolegijoje, 
kuri randasi Thompson, Conn.

Siųskit užsakymus sekančiai: 

"D R A U G A S" 
2334 So. Oakley Avė.

# Chicago 8, Illinois
-------------------------------- —

FF

HF.I.P WANTF.D MOTERYS

MOTERŲ AR MERGINŲ 
DEŠRŲ ŽARNŲ ATRINKĖJŲ 

Su ar be patyrimo 
BOBSIN CASING CO.

941 W. 37th ST. 
YARds 4711

Pirmas trokų konvojus iš 
Šveicarijos į Vokietiją neš
damas karo belaisviams reik 
menų, turėjo išvykti seka
mą dieną, keliaujant iš 
stance Meersburg.

Moosburg, į šiaurę 
Munich, yra arčiausias 
tas prie Stalag VII-A,
yra didelė stovykla su daug 
divizijų dėl įvairių tautų. 
Tikime, kad apie 10,000 a- 
merikįečių ten šiuo metu 
laikoma, 4.000 iš jų nese
niai buvo perkelti iš Stalag 
Luft 111, pirmiau didžiau-

Con-
Nevartok gOMB
Palengvinti
UŽKIETĖJIMĄ

Palengvinti laikina užkietėjimą, nereikia 
vartoti šiurkščių sprogstančių vaistų su
gadinančių vidurius. Mėginkite maloni) 
Garfield Arbatos būdą. Pada
rykit puoduką kvepiančių šak
nių arbatos kaip nurodyta ant 
pakelio.. Bus. malonu . . . visai 
sveika . . . ja usi t, ir dirbsit ge
riau. Visose vaistų ir maisto 
krautuvėse po 10c, 25, 50 centų! 
Dykai Išmėginimui Pakelis!
Prašykit dykai pakelio. 4 po- 
dukams: GARFIELD TEA
CO., Dept. K-43

313-4 Ist St.. Brooklyn 32. N. Y.

nuo 
mies 
kuri

Daugelis turi ant savo o- 
des vėžį ir nežino jog turi 
tol, kol daktaras pastebi. 
Daugelis, atsiradus ant o- 
dos sprugeliui ar žaizdelei, 
mano, 
ma” 
mis
atsiradusioj i ant odos plė- 
mukė ar spirgelis po kele- 
tos mėnesių nepranyksta, 
tai reikia įtarti ir pas. dak
tarą nuėjus persitikrinti, ar 
tai nėra vėžio pi-vizia. Vė
žiniai spurgeliai arti akUs 
ypatingai yra pavojingi, nes 
staiga vėžys gali nueiti į, a- 
kies dubenėlį, pasiekti sme
genis, tuomet niekas nuo 
mirties negalės išgelbėti.

Laimei, odos vėžys pa
prastose sąlygose Labai iš
lėto rusena. Per daug me
tų toks vėžys gali odoje ru
senti ir žmogus nieko blo
go nepajaučia. Bet jei kar
tais tą vietą stuktelėjus ar 
sužeidus ir jei mikroskopiš
ka dalelytė odos vėžio su 
krauju patektų į kūną kur 
giliau, tai tuomet vėžys lyg 
koks gaisras gali apimti ki
tą kūno dalį, ir tuomet jau 
neilgas gyvenimas.

Ypatingai reikia boti jei 
ant odes atsiranda žvynuo
ta plėmelė; po žvynų luobo 
oda gali būti rausva, arba 
gali būti patamsėjusi. To
kios plėmukės dydis papras
tai yra apie mažo nago di
dumo ir atrodo šiek tiek pa
kili, lyg kas būtų užlipdyta 
ant odos. Tai yra tikras 
ženklas odos vėžio. Tai pa
stebėjus, reikia ilgai nedel
sus nueiti pas daktarą ir 

Į stropiai gydytis. Jei laiku 
Į nesigydysi, tai gali būti ta
vo gyvybei pavojus.

Odos vėžį pašalinti ir tin
kamai gydyti gali tik dak- 

I taras. Pačiam “gydyti” o- 
dos plėmukės bei spurge- 
lius deginant juo su karbo- 
lium, ar su mėlynakmeniu. 
ar su kitokiais “kaustikais’ 
neapsimoka, nes tokiomis 
priemonėmis vėžio nesunai
kinsi, o iritacija vėžį gali 
dar aršiau sukiršinti 
daryti dar didesnių 
jų-
Daktaro atsakymai 
j klausimus

I

ir su- 
pavo-

ja. bet ir įrituoja inkstų 
celes. Ar nuo kavos užaugs 
akmenys inkstuose, — tai 
tiesioginiai gal ne, bet ne
tiesioginiai po to, kai į inks
tus įsimeta nephritis, akme
nys gali pradėti augti. Ka
vą gerti su saiku sveikatai 
nepakenks. Bet kas perdaug, 
tai nesveika.

Atsakymas A. W. Ginta
rinių karolių dėvėjimas a- 

• kių nestiprina., nei neapsau- 
'goja nuo goiterio. Kaip puoš 
■mena, gintaras yra šiltesnis 
■už stiklą; taigi puoštis gin- 
■ tariniais karoliais yra svei- 
i kiau nei su stikliniais.

Atsakymas V. K. Tams- 
Itos minimas “chevving gum” 
kuris paliuosina užkietintus 
vidurius, turi savyje 
nolphthaleiną”, o šis 
tas gadina kepenis, 
atsargiai, perdaug ir 

(dažnai jo nevartok.

i
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PRANEŠIMAS LIETUVAITĖMS,
Baigiančioms Pradinę Mokyklą!

★ ★ ★

Registracijos laikas Šv. 
ateinantiems mokslo metams 
April — 3d., 1945 metais.

Jeigu norite lankyti Šv.
tuojau užsiregistruokite! Atvykite pasikalbėti su —

Kazimiero Akademijai 
baigiasi Balandžio —

Kazimiero Akademiją,

SISTER SUPERIOR
2601 W. Marąuette Rd., Chicago, III.—-

“phe- 
vais-
Tad, 
per-

■»

Valymui Moterų
PASIRINKIMAS VALANDŲ . 

ILGŲ AR TRUMPŲ 
GERA MOKESTIS

Atsakymas J. J. — Taip, 
jei išgeriama kasdien pc 
daugiau nei kvortą kavos,

SOVEREIGN OIL CO. galima gauti inkstų li-
4856 S. Halsted St gą. Kava ne tik stimuliuo-

S-----------
STASYS LITWINAS SAKO:
#/T\ B T2 B "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UnDnn — visokios rūšies namams

REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vamišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik- 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard 
menų (Hardware) — Pleisterio — 
Vamzdžių tr tt

RAKANDŲ ir JEVVELRY 
KRAUTUVĖ

3241 S. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin- 
|kimą įvairių rakandų, kaip pa- 
įvyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
Įsu Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir t. t.
Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

9

I

9

SUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 1 
VALANDOS:

WCFL, 1000 kil.. nedalios vak.-9:30 I
WHFC, 1450 k.. Ketverto vak.,-7:00 j

— m ■■ i i ™ — — ■■ i l

*

— PLaster Board— 
Cemento — Srutų

TEIKIA DYKAI!APROK AVIMĄ IR PRISTATYMĄ

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOMS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

KLAUSYKITE....
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS*—
PROGRAMA

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠELMĄ Ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

S
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i 
gai. Japonai priešinasi, bet amerikiečiai juos stumia 
atgal užimdami naujas ir svarbias pozicijas.

Okinawa priklauso prie Ryukyu salyno. Ši sala, tie
sa, yra siaura ir turi tik 60 mailių ilgio. Tačiau stra
teginė jos reikšmė yra nepaprastai didelė. Ji yra tik 
325 mailes nuo Japonijos. Kai Okinavva bus užimta. 
Japonijos kontrolei Rytų Kinijos jūroj bus padarytas 
galas. Tai patarnaus, kad nukirsti Japonijos susisie
kimą su žymia Kinijos dalimi.

Išlipus Okinawa salon, amerikiečiai atsistoja arčiau
sioj pozicijoj, iš kurios dar sėkmingiau bus daužomos 
japonų karo jėgos.

Užėmimas amerikiečiais Kerama salų taip jau yra 
svarbus dalykas.

Todėl ne be reikalo gen. MacArthur Velykų rytą 
paskelbė šį gražų pareiškimą:

"‘Šiandien viso pasaulio krikščionys nužeminta pa
garba lenkia savo galvas Jam. kuris yra broliškosios 
meilės amžinasis šaltinis. Šių metų Velykų sekmadie
nis yra proga padėkai, dėkingumo diena Jo dieviškai 
pagalbai išlaisvinti totalitarinės tiranijos prispaustus 
ir pavergtus žmones daugelyje kraštų.’’

Jo dienos jau suskaitytos...
Apsupus turtingąjį pramonės (Ruhr) kraštą, kuria

me pateko į spąstus apie šimtas tūkstančių geriausią 
Hitlerio karių, ir įžengus į miestus Fuldą ir Kassel, 
sąjungininkai atsistoja pozicijoj, iš kurios galės greitu 
būdu visai sutriuškinti Vokietijos karo mašiną. Tos 
mašinos likučiai gal ir toliau mėgins spardytis, bet 
Vokietija, kaipo tokia, bet kurią dieną bus išmušta 
iš karo. Tos dienos Hitlerio siautėjimui yra suskaity
tos.

tt
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Maskvos trukdymai
NUSILEIDIMŲ PASEKMĖS

Artėjant San Francisco konferencijai ir daugiau 
tarptautinių painiavų atsiranda. Jei tų painiavų nepa
vyks išnarplioti dabar tuojau, yra pavojų, kad į kon
ferenciją gali neatvykti Sovietų Rusijos delegacija ar
ba pati konferencija gali būti nukelta toliau.

Atsitikime, jei į San Francisco konferenciją neat
vyktų Maskvos delegacija, amerikiečių ir anglų diplo
matams būtų užduotas didelis smūgis.

Jei taip įvyktų, tai pataikavimo Stalinui politikos 
pr sėkmių susilauktume greičiau, negu buvb manyta.

Kad patenkinti Stalino apetitą, Jaltos konferencijoj 
Prezidentas Rooseveltas ir premjeras Churchill metė 
ja n didelį kąsnį — pusę Lenkijos. Prie to pridėjo ir 
mgaryčių: sutiko sudaryti Lenkijai ‘"tautinės vieny
bė vyriausybė iš Liublino komiteto ir demokratinių 
L''iki jos grupių, aplenkiant Lenkijos vyriausybę už
sieny (Londone), kaipo kolektyvą.

šios Stalinui nuolaidos buvo labai didelės. Manyta, 
kr 1 jis jomis pasitenkins ir San Francisco pasaulio 
ta^’tų konferencijos darbuose pilnai kooperuos.

Bet ir Amerikos ir Anglijos diplomatai apsiriko.

NAUJI REIKALAVIMAI

Praėjus kiek laiko po Jaltos konferencijos, Stalinas 
iš' ėlė naujus reikalavimus. Sutrukdęs sudaryti lenkų 
“t'"utinės vienybės’’ vyriausybę, jis pareikalavo, kad 
bū ų leista Liublino komitetui savo reprezentaciją į 
S? u Francisco konferenciją prisiųsti. Tuo būdu Mask
va manė smurto keliu išgauti jungtinių tautų kad ir 
ne iesieginį pripažinimą komunistiškam Liublino ko
mitetui.

Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos vyriau
sybės suprato tą Maskvos “gudrybę” ir atsisakė pripa- 
ži. i teisę Liublinui siųsti savo atstovus į San Fran
ci^ o. Maskva dėl to supyko, nors tam» pykčiui pagrin
do neturėjo.

KOKIA IŠEITIS?

Prieš keletą dienų paaiškėjo dar vienas dalykas: Jal
to" konferencijoj buvę sutikta duoti Rusijai ne vieną, 
bet tris balsus San Francisco konferencijoj. Stalinui 
bu-o leista siųsti delegatus nuo Ukrainos ir Baltgu- 
dij" s, nors tos dvi tautos nei prieš* šį karą nebuvo 
lai bomis ir nepriklausomomis valstybėmis, nei dabar 
tek omis nėra. Tai padalino Amerikos delegacijos nu- 
sis atymą. Senatorius Vandenberg aiškiai ir griežtai 
par sakė už tai. kad kiekviena valstybė, ar ji bus di
delė ar maža, pasaulio tautų konferencijoj turėtų tik 
po vieną balsą.

A ienų žodžiu, padėtis yra paini. Maskva rimtai eina 
prie to, kad sutrukdyti pasaulio saugumo organizaci
jos sudarymą. Tuo būdu būtų daug tiksliau, jei. San 
Fr'-ucisco konferencija būtų atidėta tolimesniam lai
kui. šiuo metu reiktų visas jėgas sukoncentruoti na
cių sutriuškinimui Vokietijoje. Tos pergalės pasiek iš. 
jur tinęs tautos, c ypač “trys didieji“ tikrai galės ge
ria 1 tarp savęs susikalbėti.

Arčiau Japonijos
Gen. MacArthur dar vieną svarbų žygį atliko. Jo 

vadovaujamų jėgų įsiveržimas į Okinavi salą, tai ge
riausia Velykų dovana Amerikai. Mūšiai eina sekmin-

APŽVALGA
Skaudi Rumunijos būklė

Kari H. Von Wiegand praėjusio sekmadienio Hearsto 
laikraščiuose plačiai rašo apie Rumunijos padėtį, duo
damas pusėtinai gerą vaizdą, kas ten šiandien dedasi. 
Straipsnio pradžioj jis pabrėžia, kad Stalinas ir jo 
totalitarinė, komunistinė vyriausybė jokiu būdu neto
leruos Amerikos ir Anglijos kišimąsi į jos santykia
vimą su Rumunija. Bulgarija ir Baltijos va’stybėmis. 
Jis nurodo pavyzdį, kad du Amerikos ir trys Angli
jos nariai, kurie sudaro kontrolės komisiją Bulgari
joj, neturi joki? balso, jokios įtakos ir visai yra bejėgė.

Komunistų siautėjimo Rumunijoj pasekmės esančios 
labai liūdnos. Virš pusės milijono Rumunijos piliečių 
esą deportuoti į Sovietų Rusijos gilumą. Jie buvo ap
supti lyg kokie vergai ir prievarta išgrūsti Rusijon. 
Rumunijos ekoneminis gyvenimas nepaprastai daug 
nukentėjęs, dėl to kad labai daug darbininkų depor
tuota. sulaužant paprasčiausias žmogiškas teises ir į- 
vedant vergiją ten likusiems žmonėms. Be to, Stalino 
agentai išvežę iš Rumunijos į Rusiją 80 nuošimčių įvai
rių mašinerijų (daugiausia Amerikos ir Britanijos nuo
savybė). Dabartinė Peter Grosza vyriausybė neatsto
vauja nė vieno penktadalio Rumunijos žmonių. Ją pa
statė Stalinas ir ji tik Stalino įsakymus ir tevykdo, 
visai nekreipdama dėmesio į tai. kas atsitiks su Ru
munijos žmonių dauguma. Tai daugumai Maskva neria 
skaudžius ir sunkius vergijos retežius.
★

Liublinas ar Maskvai
Savaitinis žurnalas ‘"Newsweek“ rašo, kad Edward 

J. Falkovcski, Jungtinių Valstybių spaudos atstovas 
prie Liublino "‘vyriausybės”, turėjęs daug “trobelių”. 
Jam užėmę libai daug laiko patirti, kur kreiptis, kad 
gauti reikalingų instrukcijų: į Liubliną ar Maskvą. Po 
daugelio kablegramų tarp Falkosvskio ir Liublino ga
lutinai patirta, kad jis turi klausyti ne Liublino “vy
riausybės” instrukcijų, bet Maskvos.

Ką tai reiškia, nesunku yra suprasti. Tai reiškia, 
kad vadinamoji Lenkijos vyriausybė Liubline yra tik 
paprasta Maskvos pastumdėlė, kurios rankas Stalinas 
panaudoja prismaugimui Lenkijos laisvės ir nepriklau
somybės.
★

Lenkų kunigų balsas
Detroit. Mich., arkidiecezijos lenkai kunigai 300,00(| 

lenkų tikinčiųjų vardu pasiuntė apeliaciją William Ran
dolph Hearst, garsiajam laikraščių leidėjui, išdėstant 
liūdną Lenkijos politikę būklę.

"‘Mes jaučiame, kad negražus, neteisingas ir nedė
kingas pasielgimas s” Lenkija ir kitomis mažomis 
tautomis (Lietuva, Estija ir Latvija) Krymo kon
ferencijoj sulaužo Atlanto Carterio principus ir taip 
pat etikos principus jėgos politikos tikslams siekti 
ir buvo išdavimas mūsų vilčių 
j mūsų vadų rankas.”

Tuo pačiu Detroito lenkai kūnigai griežtai protes
tuoja prieš pataikavimo Rusijai politiką.

— Galiu tarnauti, tuoj 
prišoko prie jos kortas pa
metęs ponas Kochanauskas, 
iš Smilgynės dvaro.

— Tuoj paskambinsiu, — 
šūktelėjo Regina, atsisėsda
ma prie fortepiono. — Tik 
ką skambinti ?

— Mazurką! — suriko po
nas Kochanauskas ir užkul
niais stuktelėjęs nusilenkė 
savo žmonai.

Studentas pakvietė vieną 
panelių, Klemensui prisėjo 
kviesti antrą.

Suskambo bravuringi, žais 
mingi mazurkos tonai. ir 
trys poros pasileido ritmin
go takto vejamos per slidų 
parketą. Jaudinančios muzi
kos ir pirmųjų porų paska
tinti, prisidėjo dar keli šo
kėjai, ir ponas Kochanaus- 
kis jau dirigavo įvairias fi
gūras, pripildydamas salio- 
ną garsių šūkavimų ir šo
kio viesulo.

panelė Regina galės pašok
ti.

Vėl skambėjo muzikos to
nai, tik nebe anie bravurin
gi, kurie kilnojo dirksniu& 
ir jausmus, kaip spėrekliai, 
o svajingi, liūliuoja, kaip 
sapnas, užburdamas sielą 
banguojančios meliodijos ir 
judėsiu sūkuriu.

Klemensas šoko šį kartą 
su Regina. Viena ranka jos 
lieknų liemenį apakabinęs. 
antra kietai jos ranką su
spaudęs plaukė drauge su ja 
meliodijos bangomis, užbur
tas jos artenybe. Akimis 
gaudė jos žvilgį, iš pravirų 
lūpų laukė seniai negirdėtų 
meilės žodžių, o ji tik šyp- 
maldaujančias akis, 
sojo ir vylingai žiūrėjo į jo

— Pyksti?.. Gal nebeat
leisi? — paklausė.

— Oi ne!., ne! — praš- 
nabždo lyg per sapną.

Išsigando, nes nežinojo, 
kaip suprasti tą atsaką.

— Atleisk!.. Daugiau to 
nebebus... Aš kenčiau ir pats 
save skaudžiai nubaudžiau.

(Bus daugiau)

apstatyto 
salione už kortų 
Vis aplinkiniai

Mazurkai pasibaigus, su
dribo visi šone jai nuvargę 
ir sušilę minkštuose fote
liuose. bet įsismaginusios 
panelės neberimo ir vėl pra
šė Reginos paskambinti val
są.

Į AR SKAUDA KOJOS?| 
Į 1 MIN. NAMIE BANDYMUI į 
g > Mėglnkit IJevine’s Ointment! =
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(Tęsinys)
Prisiminė Norvaišus, tė

vas užvedė tą kalbą, nupa
sakodamas sūnui ir Adelei 
pereito atsilankymo įspū
džius. Tik ir čia, minėda
mas Norvaišos pasiūlymą, 
nutylėjo dėl Rasų, kurie sū
nui labiausia rūpėjo, ir tė
vas tai gerai žinojo.

Klemensas tylėjo.
— Ko tyli dabar, kaip 

vandens įsigėręs?.. Ką sa
kysi į tai?.. Ar Norvaišaitė 
tau tinka?

— Nieko nesakysiu, 
te... seniai ją mačiau... 
žinau, ar aš jai tinku.

— Buvo šiandien su tėvu 
bažnyčioje, — įsikišo Jovi
ta: — Susėjom... klausinė
jo, kur tu.

— Vertėjo tau šiandien 
juos atlankyti, vaike... pa
sveikinti. — priminė moti
na.

— Žinoma, išpuola pa
sveikinti... Važiuotum, kad 
ir tuoj, — ragino tėvas.

Rodos, to paraginimo ir 
telaukė Klemensas. Grait 
sutiko ir arklių sulaukęs iš
važiavo į Bijūnus.

Ten rado apsčiai svečių 
už ilgo, gausiai 
stalo ir 
staliukų,
dvarponiai, vieni mažiau, ki
ti labiau pažįstami, daugiau- • 
šia pagyvenę žmonės su sa
vo poniom. Tik dvi jaunu
tės mergaitės ir vienas stu
dentas žaidė ant fortepiono 
voko ‘"flirtu”, balsiai juo
kaudami beskaitant korte
les. Iš karto visai nepaste
bėjo Reginos ir tiesiog iš 
pono Norvaišos glėbio pa
teko prie Velykų stalo.

Tik gerai valandėlei pras
linkus atsirado Regina val
gomajame, pasiūlydama sve 
čiams juodos kavos.

— A!., ką matau! — nu
stebo garsiai, tiesdama ran
ką į priėjusį Klemensą.

Paprastai, laisvai paspau
dė jo dešinę ir, ramiai į a- 
kis žiūrėdama, padėkojo už 
pasveikinimą.

Greit vėl išnyko, nueida
ma į salioną. prie ponių ir 
kortuojančių, į visus po žo
dį kitą pratardama. Tik pro 
duris tematė Klemensas jos 
gražią figūrą, papuoštą blyš
kiu žalsvu rūbu, 
nuo laiko 
švelnų ir 
ziką.

Sek i-o j o
damas pagauti nors vieną 
jos žvilgį. Atsisakęs nuo už
kandžio perėjo į salioną. su
sipažino su jaunimu, prisi
dėdamas prie jų žaislo, 
ėjo ir Regina, vis tokia 
va ir linksma, kokios 
nebuvo matęs.

— Na, žiūrėsime,

tik laiks 
girdėjo jos balsą, 
skambų, kaip mu-

ją akimis, steng-

Pri- 
lais- 
dar

kaip 
“flirtuos” ponas Klemensas. 

—Verčiau pašoktumėt. — 
įsikišo viena ponių: — jau 
dvi poros yra

— O jaunųjų, pavyzdžiu
ir lūkesčių, sudėtų --užsikrėtę ir kai kas senių 

sukrus, — pridūrė kitą, vi
dutinio amžiaus šatenė, po
nia Kochanauskieaė.

jei ne]
—jums. . . j

IK DVIGUBAI JUMS 
PINIGAI ATGAL

? dega, niežti ir | 
prakaituoja. ar suskilu- g 

pūslėtos. jautrios, f 
tos. skaudančios, at- j 
<>d::nčios kvapu ar pa- | 
tusios. patrinkit jas g 
vieną. rainutę su Dėvi- • 

Ointment. Palengvi- | 
alŲtnlina ir atgaivina ! 

Suminkština Romus ir sukie-| 
; dalis. Turi sudėtinius nuro- ! 
ydytojų. Veikia 5 būdais. Tūk- g 

girią. Nesv.^-par.’. is. N»nu<la- ? 
Tiktai 39c. Vaistinėse, ar de- I 

krautuvėse Wieboldt’s ir Gol- “

NORIU PIRKTI

UŽ CASH

Namus
Farmas

AR

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Aiešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

— Aš paskambinsiu, 
pasisiūlė viena ponių: — o

J

PENKIOLIKA (15) METU SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25G Nuolaida Ant Visu Prieš Karę Padirbtu Daiktu!

’ E
z

j£Fz
[ Spr i nu iuia i

Matracai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
padarytas 
padarytas 
perdirbtas ir 
kaip naujas

k
£

■į
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CHICAGO IR APYLINKĖS ŽINIOS

va-

Pastaba lietuviškų 
radio valandų 
leidėjams

Didžiojo trečiadienio
karą atsisukau vieną lietu
višką radio valandą ir nu
stebau. Leidėjai iki įkyru
mo ir žodžiais ir tam tiks
lui pritaikintomis dainuško
mis garsina svaigalus — a- 
lų, gi po to vyriški balsai 
užtraukė — ‘‘Pulkim ant ke
lių visi krikščionys”.

Kad prisigėrusiam gera 
pulti ant kelių, tai nesiste
biu, bet ką manyti apie to
kius valandų leidėjus, ar jie 
jau taip dvasiniai nusigy
veno. ar ką? Katalikai tą 
jausmingą giesmę brangina 
ir tik svarbiame momente, 
tai yra pradedant šv. Mi
šias, gieda. Gi mūsų radio 
valandų leidėjai ją taip nu
pigino, su pigiomis dainuš
komis sulygino. Jei giesmės 
autorfus būtų gyvas, tai ap
siverktų ir, nėra abejonės, 
užprotestuotų.

Daugiau dėmesio ir pado
rumo 1 Girdėjęs

Koncertas ir juokų 
vakaras

Roseland. — Visų Šven
tųjų parapijos choras, vado
vystėj Kasto Sabonio, ren
gia koncertą ir juokų teat
rą balandžio 15 d., parapi
jos salėje. Pelnas choro ir 
naujos bažnyčios fondui. 
Programoj bus lietuviškų 
liaudies dainų ir vaizdelis 
iš Lietuvos, o Kastas Sabo
nis. Viktoras Miknevičius ir 
Stanislovas Kernagis 
svarbiausiose rolėse.

Kiti choro nariai: Pran
ciška Babelis, Bronislava 
(Bernice) Draugelis, Lor- 
raine Gaidam, Elena Ged
vilaitė. Aldona Kulis, Bro
nislova (Bernice) Pivarūnas, 
Genevieve Samulioniūtė, Syl 
via Samulioniūtė. Sophie 
Stroliūtė, Petronė Stroliūtė, 
Bronislava (Bernice) Stupc- 
raitė, Ona Žilevičiūtė, Lil- 
lian Sabonis, Joakimas Pi
varūnas, 
Justinas 
Smulkis 
dinime.

Šie choro nariai neprisi
dės prie teatro, bet daly
vaus koncerte: Lil’ian Bat- 
kaitė. Marijona Balkaitė, 
Scphie Balkaitė, Jonas Ge
nis, Juozapas Noreikis, Al
girdas Ląbanauskas, Robert 
Sabonis, Stanislovas Žilius, 
Juozapas Gustis ir Antanas 
Būtinas. J. K. Smulkis

pranešima; prašomos atstovauti šiame 
Feder. sus-me ir įgalioti at
stovus į min. konferenciją. 
Kviečiami dalyvauti sus-me 
ir pavieniai veikėjai. Bus 
labai svarbus bendras pasi
tarimas. Valdyba

i
—

Ciceroj bus nepa
prasti dalykai

Labdarių Sąjungos 3 kuo
pa rengia magikos — juokų 
vakarą balandžio 15 d., 7 
vai. vakare. Šv. Antano pa
rapijos salėj. Vakaras bus 
nepaprastas tuomi, kad vei
kėjų artistų rankos mokės 
veikti greičiau, negu žiūro
vų akys galės suspėti pa
matyti. Tad įvyksta netikė
ti dalykai, žiūrėk vienas ke
purėje ‘‘pop corns” kepa 
kitas vyną daro, vėl kitas iš 
tuščios dėžės traukia balan
džius, zuikučius, krūvas kas 
pinų ir kitokių prašmatny
bių. dar kitas sau į ranko
vę pieną ar ką kitą pila ir 
kur čia pasakysi kokių špo
sų jie prikrečia. Reikia pa
čiam būti ir viską pamaty
ti.

Bridgeport — ALRK Fe
deracijos 26 skyriaus svar
bus prieš konferencinis su
sirinkimas įvyks balandžio 
4 d., 7:30 vai. Šv. Jurgio 
parap. mokyklos kambary'

Federacijos Chicago aps. 
konferencija įvyks baland. 
15 d. Visos kat. draugijos, 
priklausančios ir dar nepri
klausančios prie Federacijos,

Brighton Park. — Bend
ras Am. Liet. Fondo 6-tas 
skyr. laikys mėnesinį susi
rinkimą ketvirtadienio va-

' karą, bal. 5 d.. 7:30 vai.. 
Vengeliausko salėj, 4500 S. 
Talman Avė. Visus kviečia
me dalyvauti.

vaikų gerame stovyje, taip 
pat ir avalynę.

Juozas K. Encheris,
skyr. pirm.

Fon-Bendras Am. Liet.
do 6-tas skyr. priima dra
bužius Lietuvos žmonėms 
nuo karo nukentėjusiems, 
kiekvieną pirmadienio va
karą nuo 7 iki 9 vai., P. Kli- 
mienės krautuvėje 4516 So. 
California Avė. Daugiausiai 
pageidaujama vyriškų rūbų, 
bet priimsime ir moterų ir

Pirkite karo bonus.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

bus

I

aps-

ank-
par-

Richard Sabonis, 
Skimelis ir Jurgis 
irgi dalyvaus vai-

Tad nei vienas cicerietis 
tenepraleidžia neatsilankęs į 
šį linksmą vakarą.

ir galėsite lengvai 
tokį, kuris patiks.

Lietuvių yra pilnai 
tais meno šedevrais,

įvyks

kapines.

kviečiame

AA
Cpl. Louis Paul

Navickas
L S. ARMY

?E

PADEKAVONE

i

p

Lafayette 0727

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

A.
ERNESTAS KAMINSKAS

Tiesiog Ten, Kur Busas 
Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

4330-34 S. California
Avenue

Radio Programai WGES
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad.
8 vai. vak.

7

pasakytą namuose;
Šv. Mišių aukas;

už

auką ir už
dė-Esame

Ma-Valančus už giedojimą Avė
-draugams,

Mišią aukas, priėjo prie
būdukokiu nors

mūsų liūdesio dienose.
pažįstamusr

Bažnv-Antano
sll egzckvijo-

. kareivioa
teg’.il I lie

sa-

1

4605-07 S. Hermifage
Avenue

Yards 1741-2

Šv. Antano Bažnyčioje, Kovo 21 <1..
Pirmiausiai.Cicero. nuo-1943 m.,

KlebonuiKun.širdžiai dčkavojame
Auką, irL Albavičiui už Šv. Mišių

pasakytąuž užuojautos kalbą na-
už šv. Mi-Kun. J. Griniuinitiose;

Žodžius;užuojautosauką iršių
Mi-A bromą viriuiKun. I" Sv-az

Kun. Zakarauskui už šv.šių auką
r užuojautos kalbąMišių aukas i

užVienuolynezimiero Seserims
Seserei Marijonaiužuojautą ;užJ uozapai

Kazimiero sesulėms už užuojautą.vietinėm Šv
Motinoms už šv. M išiųI lėka vo jam K a re i vi ų

gražu dalyvavimą bažnyčioje "intaip corpore.
draugei panelei Elenk ingi

dėkingi visiems giminėms.Esammišias.Įwrri
Šv.suteikėkurieir pažįstamiems.

vėsiems kitiems, kurieKomunijos, irSv.
prisidėjo prie suraminimo

gimines. draugusTaipgi kvieė visussrne
Apriliaus 5 d ketvirtadienidalvvauti Sv.

M išlosatlaikytos trejos šv.kurioje buseio.j<
atminimui ’»<) dienų mirtiesJO vai. rytemis. i
O. tau. mūsų mylimas sūneli.Kaminsko.Ernesto

ramiai svetimojaus karalystę. Ilsėkissuteikia dalivas
-lauk mūsų atėjimo.lėlėj

Niekados, niekados nematysim jūsų.
Labai skambūs šitie žodžiai mums yra.
Bet tur būt taip Dievas norėjo.
Ir mes turim sutikti su Dievo valia.

.V uliūdr lu k a— Motinu EmilijaJust i ntut,T f ras
Justinas T-JGjt. t .S. Army, Sumio Besoti' M aru Ida, G

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A. a. Liudvikas gimė

tarpo.

rvte.
Kviečiame VISUS pažįsta- .

o paskui i namus po n u m.

A’<mi<«g lieka: Motina, Broliai Busuo ir Gimini

Gyveno po adresu: 4-)38 So. Washtenaw Avė. A. a. Cpl. 
Liudvikas paguldė savo gyvybę už Tėvynę kovos lauke Ko
vo mėn. 4 d.. 1945, Liuksemburge.
Vasario mėn. 11 d.. 1916

Paliko dideliame nuliūdime motiną Marijoną (po tėvais
\ aišv ilaitė). brolį Stanislovą, seserį Oną Jasparienę. broli 

kitų draugų ir pažįstamų.Joną ir jų šeimas ir daug

Mes atmindami jo liūdną prasišalinima iš musu 
esame užprašę gedulingas Šv. Mišias už jo siela Balandžio 
4 d.. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, 8:30 v.

Lietuvių katalikų 
konferencija

Federacijos Chicago
krities šaukiama katalikiš
kų draugijų konferencija į- 
vyksta balandžio 15 d. gar
sioje Ciceroje.

Iš ryto bus atlaikyta šv. 
Mišios už Lietuvą. Konfe
rencija prasidės 2 vai. po
piet. Draugijoms kvietimai 
išsiuntinėti. Tačiau jei ku
rios draugijos dėl neturėji
mo adresų ar šiaip kokių 
priežasčių laiškai nepasiekė, 
vistiek kviečiame išrinkti 
atstovus į konferenciją.

Be atstovų, kviečiame ir 
svečius, visus geros valios 
lietuvius katalikus. Konfe
rencija bus svarbi, bus svars 
tomą tautos reikalai ir vie
tiniai mūsų draugijiniai rei
kalai. Bus keletas paskaitų 
bei referatų. Bėgančiais vie
tos reikalais, įdomų refera
tą patieks St. Pieža. žino
mas veikėjas žurnalistas. 
Svarbu, kad mūsų draugijų 
veikėjai, vadai, nariai da
lyvautų ir išgirstų.

Rengimo komisija 
ir apskr. valdyba

Kvietimas
Brighton Park. — Iš 

sto kviečiame į “bingo
ty”, kurią rengia Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
2-tras skyrius sekmadienį, 
gegužės 6 d., V. ir A. Bal
sių name. 4355 S. Artesian 
Avė.

Nuoširdžiai kviečiame se
selių prietelius atsilankyti 
Bus gražių dovanų. Komi
sija yra prisirengus visus 

t svečius priimti šauniai 
pavaišinti.

A
JONAS DAMANSKIS

Gyv.; 1224 Portland Avė., 
Chicago Heights, Illinois.

Mirė Kovo 29d.. 1945m„ 10:- 
20 vai. vakare, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr.. Eržvilko pa
rapijos. Balnių kaimo. Ameri
koje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime; 
moterį Marijoną (po tėvais ša- 
rauskaitė); 3 sūnus —- Petrą, 
Joną (U. S. Army). ir Stanis
lovą; dukterį Daratą ir jos vy
rą Leroy Kojy; brolius — Juo
zapą ir Ciprijoną; ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko seserį Pe
tronėlę, brolienę Veroniką ir 
švogerką Butavičienę ir šeimą.

Laidotuvės įvyks antradienį. 
3d., 1945m.

bus atlydėtas į šv. 
(Chicago Heights) 

kurioje 
pamaldos 9:00 vai. 

velionio sielą.

Balandžio

Velionis
Kazimiero
parap. bažnyčią.
gedulingos
ryto už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j švento 
Kazimiero

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

.Nnliiiklę:— Mbteris, Sūnai. 
Duktė. Žentas. Broliai ir visos 
kitos Giminė

A. a. Ernestas Kaminskas, karei- 
, žuvo karo lauke, Vokietijoje, 

Kovo 1 d., 1945 m.
Dčįiavojame visiems dalyviams 

mūsų sūnaus laidotuvių pamaldose*, 
kurios buvo iškilmingai laikytos,

mus dalyvauti šiose pamaldose,
gimines, draugus.* kaimynus i

4.»38 So. Washtenaw Avė.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų 
išsirinkti

patenkinti 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. VVESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE'!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja.
PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument

3914 West lllth St.

NULIUDIMO VALANDOJE
t.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO '2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

-
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Netekus skrybėlės sugavo įtarta

Jauna moteris įkando vagui į pirštą; 
jis pabėgo, bet paskui pakliuvo

MOTERIS PABUDO. KAI IŠGIRDO TRUKŠMĄ ATIDA
RANT VIRTUVĖS LANDĄ. VAGIS ĮSIBRIOVĖ Į 
NAMĄ, KAI VYRO NAMIE NEBUVO.

I
Mrs. Eleanore Anderson. 

25 metų. 5803 So. May str., 
pabudo Velykų naktį, apie 
antrą valandą, kai ji išgirdo 
bildesį atidarant virtuvės 
langą.,

Jauna moteris, buvusi vie
na name su savo 5 mėnesių 
dukrele, kai jos vyras Rus- 
sell buvo darbe, atsikėlė ir 
rado kokį tai vyrą, kuris įėjo 
pro langą. Ji kovojo su juo 
kambaryje.

Vyras ją smaugė ir mušė. 
Moteris įkando jam į pirštą. 
Vyras pabėgo, palikdamas 
savo skrybėlę.

IŠGIRDO ŠAUKSMĄ

Mrs. Anderson’s šauksmą 
išgirdo kaimynas, sargybi
nis James Lawrence, iš Des- 
plaines stoties. Jis ieškojo 
pusvalandį ir rado vyrą be 
skrybėlės.

Vyras prisipažino esąs 
James Healy. 30 metų, 8925 
Muskegon avė., dėl medici
niškos priežasties atleistas 
iš armijos po 19 - mėnesių 
tarnybos Jungt. Amerikos 
valstybėse. Jis prisipažino 
įėjęs į namą ir kovojęs su 
moterimi, kai paėmė dolerį 
iš jos rankinuko. Jis pasakė, 
jog yra buvęs kalėjime už 
vaystę prieš išeisiant į armi
ją. Jis buvo sulaikytas En- 
glewood stotyje.

Į

NEW YORK. — Clifford 
Titus. 46 metų, buvo nuga
bentas kalėjiman. kaltinant 
užsipuolimu, balandžio 1 die
ną, kai jo žmona pasakė, kad 
jis mušė ją, kai jis buvo gir
tas.

“Kaip ilgai jis buvo 
tas?” — magistratas 
phael Koenig paklausė.

“Kiekvieną dieną per
turis metus”, — atsakė Mrs. 
Titus.

GELBĖKLME VAIKUS

Per 4 metus!

gir- 
Ra-

Įdomus įvykis iš karo gyvenimo

Amerikos lakūnas mažoje saloje rado 
35 gražias moteris, ir 1 vyrą

i

IŠSIGELBĖJUS LAKŪNAS PASAKOJA APIE PACIFI
KO ROJŲ. IR IŠAIŠKINO VISKĄ SAVO ŽMONAI 
16 DIENŲ PLŪDURIAVO PACIFIKO VANDENYSE

ke-

Norėjo pagąsdinti, bei 
įvyko mirtis

Joseph O’Star, 50 metų, 
Amerikos indi jonas, buvo 
pašautas mirtinai anksti 
pirmadienį. Jį pašovė Wal- 
ter Guertine. 56 metų, kuris 
pasakė policijai, kad jis ra
dęs O’Star bandant pa
smaugti Mrs. Sara Wikle. 26 
metų, keturių vaikų motiną, 
nuomavimo name. 1429 Ma- 
dison str. Jos šauksmą išgir
do Guertine, namų savinin
kas, kuris pareiškė, jog jis 
norėjęs pagąsdinti vyrą. 
Bet šūvis pataikė užpuolėjui.

I

i

Teisingumas reikalauja — 
Lietuvai nepriklausomybės!

NEVARTOJAMI) 
DULKIU VALYTUVU 

LABAI REIKIA!
Kadangi išdirbėjai yra užimti karo produkcija, trū
kumas elektros Įrengimų auga kas mėnesi. Skai
čius ir moterų auga, kurios dirba prie karo darbų 
ir taipgi prižiūri savo namus. Joms labai reikalinga 
dulkių valytuvų, skalbyklų, prosų, toasters ir kitų 
darbo-taupinimo Įrengimų.
Taigi, būkite patriotiški dalininkai. Surinkite visus 
elektros Įrankius, kuriuos nevartojate ir iškeiskite 
juos Į Karo Štampas pas savo elektros Įrankių par
davėją. Jis priims net senus, iš mados išėjusius 
daiktus, nes tankiai jam yra galima juos pataisyti 
arba perdirbti.

Atsiminkite, kad jūs pagelbėsite tokiai, kuriai la
bai yra reikalingi Įrankiai. . . ir Karo Štampos pa
gelbės laimėti karą.

PASTABA: CommAn w<*Alth Edison 
Kompanija neperka vartotų įrankių 
vėl pardavimui, bet tik maloniai 
pagelbsti Chicagos Krautuvininkams 
šiame patriot iniaeiri plane.

C0MM0NWEALTH EDISON

COMPANY

Ši nuotrauka gauta . iš 
Lenkijos. Vaikas įsuktas į 
skarmalus, o motina basa. 
Dėl stokos drabužėlių, tūks- Į 
tančiai vaikų serga ir mirš
ta. Tokia padėtis yra ir Lie
tuvoj. šį mėnesį eina United 
National Clothing Collection 
po visą Ameriką. Paauko
kite nenešiojamus drabu
žius.

Kas Girdėt^
Chicagoje >

Du apvogti •••
5445 
poli-

4 vyrai katalikai pa
skirti valdžion

LONDONAS. — Keturi iš 
penkių vyrų, iš išlaisvintos 
Olandijos, kurie bu^o paskir
ti karalienės Wilhelminos į 
pertvarkytą Olandijos kabi
netą čia, yra katalikai.

Katalikai vyrai, kurie bu
vo paskirti į Olandijos vy
riausybę, yra šie: kunigai L. 
J. Beel ir G. W. Huysman. 
F. C. Wijffels ir prof. J. I. 
Schmutzer.

X Marąuette Park lietu
viai katalikai Velykų proga 
parodė nepaprastą duosnu- 
mą parapijos reikalams: sa
vo, Gimimo šv. Panelės Ma
rijos bažnyčioje, Velykų die 
ną ±ukų sudėjo $4,746.57. 
Klebonas kun. J. Paškaus- 
kas labai nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams.

X Kun. M. Jodka, MIC., 
Aušros Vartų parapijos kle
bonas, begalo džiaugias sa
vo parapijonais. didžiuojas 
jų duosnumu ir už tai nuo
širdžiai dėkoja. Per Velykas 
parapijonai savo parapijos 
reikalams sudėjo $1,041.00.

X ‘ Draugo’’ velykinė lai
da, kaip daugelis pastebėjo, 
rodo, kad mūs dienraštis da
ros įtakingiausias Amerikos 
lietuvių tarpe ir dėlto spar
čiai platinas. Vienas veikė
jas, sekąs mūs spaudą, net 
šitaip pareiškė: iš visų A- 
merikos lietuvių laikraščių, 
“Draugas” yra įvairiausias 
raštais ir gausingiausias į- 
vairiomis žiniomis.

X Darius-Girėnas postas 
pradėjo didelį darbą — su
rašyti visus Cock apskrity
je lietuvius, tarnaujančius 
U. S. kariuomenėje, įvairio
se dalyse, ir jų pavardes su
dėti į planuojamą didelį pa
minklą. Perskaitykite šiame 
numeryje paties posto atsi
šaukimą.

I X Town of Lake, lietu
viai per Velykas daugiau
siai išpirko velykinės dienr. 
“Draugo” laidos. Be to. gau 
ta keletas naujų skaitytojų 
ir daugelis atnaujino pre
numeratas. Town of Lake 
lietuvių kolonija daro žy
mią pažangą tautiniam ir 
religiniam gyvenime.

X Petras ir Alberta Vą
šeliai iš Chicago Heights, 
Iii., susilaukė dukrelės, ku
riai vardas duotas Geraldine. 
Kūmais buvo pakviesti či- 
kagiečiai F. Daukšienė ir K. 
Varanauskas iš Town of 
Lake. P. Vaselis yra Šv. Ka
zimiero parapijos trustisas 
ir BALF vietos skyriaub 
raštininkas. Alberta yra 
veikli parapijos reikaluose.

X Nekalto Prasid. Seselių 
Gildą balandžio 15 d., Gimi
mo šv. P. Marijos parapijos 
salėj, Marąuette Parke, ren
gia vajaus vakarienę. Prog
ramą išpildys Keistučio klu
bo choras, vadovystėj Onos 
Metrikienės. Programai va
dovaus klebonas kun. J. Paš- 

j kauskas. Kaip vietiniai, taip 
ir iš toliau, prašomi paremti 
rengėjų pastangas. įsigyda
mi iš anksto tikietą.

BOCA RATON. Fla.— Ka- į 
ro departamentas kovo 29 
dieną papasakojo įdomų at
sitikimą iš karo gyvenimo.

16 DIENŲ!
Armijos oro jėgų oficieris 

plūduriavo 16 dienų mažame 
i laivelyje, pietvakarių' Pacifi
ko vandenyse, turint mažai 
valgio. Ir paskui jis išlipo į 
tropišką rojų, kuriame gyve
no trisdešimt penkios mote
rys ir salos, viršininkas; jis, 
žinoma, buvo vyras.

Kapitonui Balfour C. Gib
son, iš Berkeley. Calif., buvo 
leista įvykis viešai papasa
koti. — ir išaiškinti dalykus 
privačiai savo žmonai Ani- 
tai. — praėjus daugiau kaip 
metams po jo pergyvenimų.

IŠLIKO GYVI

Kai jo B-17 buvo japonų 
nušautas, Gibson ir jo įgula 
išliko gyvi valgant likusį se
ną maistą, ryjikes žuvis ir 
žuvėdras 17-tą dieną jie pa
stebėjo septynias mažiukes 
salas, — jis pareiškė, — ir 
salos buvo apgyvendintos 
draugiškais vietos gyvento
jais, — daugiausia moteri-
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Earle Stebbins, 
Drexel blvd.. pranešė 
cijai, kad jo automobilis bu
vo pavogtas iš automobilių 
aikštės. priešakyje 2266 
Grove str.

James Cairus. 7823 Essex 
avė., pranešė policijai, kad 
jo automobilis buvo pavog
tas nuo 63-čios ir 
gatvių.

Senukai...

Peoria

mis.

PASKIRTI Į
SALAS

ATSKIRAS

vėžių ir kitų valgių iki jo 
svoris nuo 110 svarų, kai jis 
atvyko į salą, pakilo iki 160 
svarų. Vadinasi, jis priaugo 
50 svarų!

Gibson gal norėtų pamirš
ti šį įdomų įvykį, bet jo žmo
na. — nors pergyvenimą lai
ko kaipo karo įvykį, — gal 
būt neduos jam užmiršti.

) __________

Kaltinamas...
COLDWATER. Mich. — 

Albert Riddle, 16 metų jau
nuolis, jauniausias asmuo, 
kuris būtų buvęs kaltinamas 
žmogžudystėje, vietos teis
mo istorijoje, balandžio 3 
dieną turi stoti teisman. 
Riddle yra kaltinamas, kad 
jis nužudęs savo dėdę James 
C. Riddle. 57 metų.

Daug dalyvavo
PARYŽIUS. — Tūkstan

čiai Amerikos kareivių ir 
Prancūzijos civilių gyvento
jų dalyvavo Velykų pamal
dose. Notre Dame katelroje 
ir kitose istoriškose bažny
čiose.

I

Už $8,000,000
NEW YORK. — Per tris 

metus, iki gruodžio 31 d.. 
1944 m., Catholic Daughters 
of America pirko beveik už 
$8,000,000 karo bonų ir 
štampų. — pranešė sekreto
rė Katherine C. Rosney.

Gyvenant Velykų nuotaika

Gelbėkime mūsų tėvu kraštai..<- c.

DAUG AMERIKIEČIŲ KARIŲ DALYVAVO VELYKŲ 
PAMALDOSE. JERUZALĖJE. KAS PADĖS NU
ŠLUOSTYTI KRAUJUOTĄ LIETUVOS VEIDĄ?

i

Kiekvienas 
buvo paskirtas į atskirą sa- 

1 lą. Gibson’as pateko į tą sa-1 
lą. kurioje buvo vienas vy- 

Įras salos viršininkas ir 35 
gražios moterys, kurios Gib- 
son’ui davė valgyti vištų.

Mrs. Minnie Pollitz, 72. 
metų. 641 Belmont avė., ir 
Frank A. Meyer. 75 metų, 
625 Belmont avė., apsivedė 
praeitą sekmadienį. Velyko- 
se.

* • *

Apiplėšė
Tavernas, 2128Į/> So. 

diana, buvo apiplėštas, 
taverno pačiupta $800 ir 
caliber revolveris.

* * *

Pametė piniginę
Paul Campbell, iš Clayton. 

Adams kauntės, nusiskundė 
policijai, kad jis pametė pi
niginę. kurioje buvo $90. ir 
A gazolino racionavimo kny
gelę, kai jis laukė “L” trau
kinio prie Adams st. ir Wa- 

1 bash avė.

Kai važiavo...

įgulos narys

JERUZALĖ. — Amerikos 
ir kiti sąjungininkų karei
viai dalyvavo šv. mišiose 
prie Šventojo Grabo Velv- 
kose. Jeruzalėje.

Daugelis sąjungininkų Ka
reivių ėjo Via Dolorosa pro
cesijoje Didž. Penktadienį, 
ir dalyvavo D. Penktadienio 
pamaldose, kur jie girdėjo 

I išreiškiant viltį, kad tai bū-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO
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PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. 8. GOVEENMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN A88OCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 1141

[šią paskutinės Velykų šven
tės. kurios apvaikščiojamos 
dar karui siaučiant.

Procesijoje dalyvavo Eve- 
Irett M. Dirksen. U. S. re- 
presentative, iš Illinois. rep.

* * *

Skausmo kelyje (Via Do
lorosa ) yra šešta stotis, kur 
moteris nušluosto Jėzaus 
Kristaus kraujais paplūdusį 

į veidą, kai Jėzus žengė į Gol- 
I gotą.

Šiandien Lietuvos veidas 
pasruvęs krauju... ir Lietuva 

į eina skausmo keliu. Ar atsi
ras žmonių, kurie nušluostys 
kraujuotą Lietuvos veidą? 
Taip! Pirmiausia mes tai pa
darysime. Mes Amerikos lie
tuviai!

Mes padėsime, kad Lietu
va vėl gyventų laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu.

4192 Archer Avė.
JUSTTN MACKJLEWICH, Prea. ind Mgr.

Gloria Michael, 11 metų, 
buvo užmušta Velykų vaka
re. kai automobilis, kurį vai
ravo jos tėvas Albert. 9913 
Charles str., susidūrė su au
tomobiliu, kurį vairavo Ro- 
bert H. Kruspe, 17 metų. 
6552 So. Wolcott avė. Nelai
mė įvyko 99-toje ir Leavitt 
gatvėse.
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rnARGLTIU
VIENINT1LJS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATI8, ĮSTEIGTAS RAT, U, 1933 M.
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WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — aus 1 

Iki 1 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

Udieniaia nuo 7 Ud 8 ▼. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
_______ Telefonas — C®Ovehill 2242

PROVIDENCE, R. I. — 
Paleistas antrojo pasaulinio 
karo veteranas nusišovė ba
landžio 1 dieną, Union stoty
je. su tuo pačiu ginklu, kurį 
jis panaudojo nužudymui pa
krančių sargybinio žmonos, 
25 metų amžiaus, jos Green: 
field (Mass.) name, penkta
dienio vakare.

Haroland H. Pratt, 29 me
tų. įėjo į geležinkelio stoties 
policijos ofisą, išsitraukė 
automatišką pistoletą ir du 
kartus šovė į save, oficierio 
Hunton akivaizdoje

Nužudyta moteris vadina
si Mrs. Fay Kimball Goering. 
Dar nebuvo žinios balandžio 
2 dieną kodėl jis ją nužudė.

ir anks- 
buvo ne- 

Bažny- 
apeigose

REMKITE TUOS, KURIE 
SKELBIASI “DRAUGE”

I
I

Rado mirusį
Walter Henley. 38 metų, 

darbininkas, buvo rastas mi
ręs savo kambaryje, 1622 
Maypole avė.

X Velykos kad 
tybos, bet Chicagoj 
paprastai gražios, 
čios prisikėlimo
buvo kupinos žmonių, o po
piet pilnos gatvės dailiosios 
lyties. demonstruojančios 
savo naują “autfitą”.

X Komp. A. Pocius, šv. 
Jurgio parapijos vargoninin 
kas. šiuo metu susirgęs ir 
randasi šv. Kryžiaus ligo
ninėj.
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