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UZ KELIU DIENU OKUPUOSIME ROMA - GEN. CLARK
2,200 lėktuvų atakavo taikinius 

Prancūzijoje, Vokietijoje ir Belgijoj
LONDONAS, geg. 30. — 

Apie 1,000 sąjungininkų 
bomberių, 1,200 naikintuvų 
saugojami, šiandien ataka
vo aerodromus, geležinke
lius ir fabrikus Prancūzijo
je, Belgijoje ir Vokietijoje.

Anksti šį rytą britų Moa- 
quito bomberiai puolė taiki
nius Vokietijoje ir Prancū
zijoje.

Vakar dieną toks pat akai 
čius lėktuvų atakavo septy
nis nacių lėktuvų fabrikus 
Lenkijoje ir Vokietijoje, ir 
dirbtinio aliejaus varyklą 
prie Stettino. Vienuolika 
naikintuvų ir 35 bomberiai 
negrįžo iš šių /atakų, bet 
orinėse kovose numušta su
virš 100 priešo lėktuvų.

U.S. lėktuvai vėl 
padėjo jugoslavams

LONDONAS, geg. 29. — 
Amerikos lėktuvai iš Italijos 
bazių, trečią dieną iš eilės 
padėdami jugoslavams par
tizanams, šiandien puolė vo
kiečių karių koncentracijas, 
geležinkelius ir motorinį 
transportą, ir aerodromą 
Jugoslavijoje.

Sąjungininkų Viduržemio 
štabas pranešė, kad Ameri
kos Liberator bomberiai iš
nešė dvi atakas ant nacių 
anapus Adrijos jūros, o 
•Lightning naikintuvai, grįž
dami iš atakos ant Werner 
Neustadt, Austrijoje, apšau 
dė nacių sunkvežimius, trau 
kinius, vagonus, ir aerodro
mą šiaurvakarinėj Jugosla
vijoj.

Raportai sakė partizanai 
smarkiai kaujasi su naciais 
Bosnijoje, Croatijoje, Slovė
nijoje ir Hercegovinoje.

Minėjo mirusiu
atminimo diena

WASHINGTON, geg. 30. 
—Kaip kasmet, taip ir šie
met, Prezidento vainikas bu 
vo padėtas ant nežinomojo 
kareivio kapo.

Hershey, Penna., guberna 
toriai nutraukė savo konfe
renciją, kad nuvykti į isto
rini Gettysburg laik.

Visuose karo frontuose 
amerikiečiai kariai padėjo 
gėlių vainikus ant žuvusių
jų draugų kapų..

KALENDORIUS
Gegužės 31 d.: Šv. Anelė 

ir šv. Petronėlė; senovės: 
Gintautas ir Agelė.

Birželio 1 d.: šv. Kapra- 
sijus; senovės: Daugotas ir 
Galinda.

Vokiečių lėktuvai vakare 
skrido virš Anglijos pietva
karinio kranto, matomai ste 
bėti pasiruošimus invazijai. 
Kiek vėliau priešo lėktuvai 
skrido virš pietrytinio kran 
to.

Nacių pranešimas sakė 47 
lėktuvai iš Anglijos bazių 
ir 24 lėktuvai iš Italijos bu
vo numušta

Raportas iš Stokholmo 
sakė aštuoni bomberiai nu
sileido Švedijoje, o vienas 
buvęs numuštas švedų prieš 
lėktuvinių patrankų.

šios dienos taikinių tarpe 
buvo penki lėktuvų statybos 
fabrikai prie Wiener Neus
tadt, Austrijoje.

Amerikiečiai, kiniečiai 
< veržiasi j Myitkyina

KANDY, Ceylon, geg. 30. 
—Sustiprinti japonų dali
niai, atakuodami Chindits 
pozicijas! netoli nuo Moga
ung bazės šiaurinėj Burmoj, 
užėmė svarbų aerodromą ii*

NUO VIENOS SALOS Į KITA — ARČIAU TOKYO

Wadke sala Pacifike, kurią amerikiečiai) kariai šiomis dienomis okupavo. 
11*3

ORAS
Dalinai ūkanota. 

Protarpiais lietus.
šilta.

ATMUŠĖ NACIU ATAKAS, GREIT 
VAROSI PIRMYN ROMOS LINK

LONDONAS, geg. 30. — 
Berlyno radio pranešimas 
įąpėjo vokiečius, kad sąjun
gininkai “stovi prie pat Ro
mos vartų” ir gali labai 
greit užimti tą sostinę. Na
ciai matomai nori paruošti 
Vokietijos gyventojų mora
lę Romos pralaimėjimui.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, geg. 30.—Atmušę 
kelias nacių atakas nakties 
metu, sąjungininkai šian
dien varosi pirmyn į Romos 
pusę. Bežygiuodami užėmė 
dar kelioliką Italijos mies
telių, ir kaimų, ir daug kur 
rado ženklų, kad naciai ruo- 
šasi išdeginti laukus ir mie
stus pirm negu pasitrauks.

Britų jėgos pirmadienioŠi nuo
trauka padaryta iš pastarojo puolimo, kurtame sunaikintas saloje japonų aerodromas ' ryte okupavo Arce, kuris 
ir desėtkai lėktuvų. t (Acme-Draugas telephoto.) ! randasi prie Via Casilina ir

Highway 82 suėjimo.
Nacių Maršalas Kessel- 

ring partraukia dar daugiau 
rezervų iš šiaurinės Italijos, 
kontratakoms 17 mylių fron 
fp mm Valmnntnnp L prit> Via

ATAKAVO JAPONU 
LAIKOMAS SALAS

PEARL HARBOR, geg.
30.—Amerikos didieji lėktu
vai puolė Saipan salą 638 
mylias į šiaurę nuo Truk

U. S. kariams tik mylia 
iki Mokinei aerodromo

privertė sąjungininkų, ka- bazės, ir Shumushu salą 
rius apleisti kelių blokadas, šiaurėje,. Kurile salyne, 
kurias jie išlaikė per 17 die- į Vakar pranešta apie ata

ką ant Ponape salos, kurios 
metu numesta 101 tonasMyitkyina fronte, ameri

kiečiai ir kiniečiai kariai 
įsiveržė giliau į tą miestą 
iš pietų, tuo nuki rodami ja
ponų pabėgimo kelią.

Į šiaurę nuo miesto, Gen. 
Merrill vadovaujami kariai 
sugavo japonų dalinį prie 
Njip. Sharaw miestelis, 40 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Myitkyina, buvo užimtas.

Biuletenis sakė didelis 
lietus trukdo operacijoms 
Manipur kalnuose, Indijos- 
Burmos pasienyje. Pirmoje 
atakoje ant Aradura sąjun
gininkai laimėjo visus ob
jektus, bet tolimesnis pro
gresas buvo sulaikytas dide
lės priešo patrankų ugnies 
ir prasto oro. Operacijos tę
siamos.

bombų. Svarbiausieji taiki
niai buvo Ponape miestas ir 
aerodromas.

Adm. Nimitz pranešė, kad 
lėktuvai šeštadieny numetė 
50 tonų bombų ant Wotje 
salos, Marahalluose, kur ata 
kavo ir kitus taikinius.

PENKTA INSTRUKCIJA 
EUROPOS POŽEMIUI

LONDONAS, geg. 30. — 
Sąjungininkų štabo narys 
šiandien pranešė penktą in
strukciją Europos požemiui. 
Šį kartą liepė okupuotų 
kraštų gyventojams būti pa 
siruošusiems tarnauti kaipo 
gaisrų sargybiniai ir pirmos 
pagalbos teikėjai.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, geg. 30.—Gen.
MacArthur pranešė, kad a- 
merikiečiai kariai Biak sa
loje pasivarė dar pusantros 
mylios ir randasi tik mylią 
nuo svarbaus Mokmer aero
dromo. Japonų opozicija da
rosi didesnė.

Štabo narys sakė japonai 
matomai neatspėjo ką są
jungininkai darys ir tikė
josi, kiad amerikiečiai išlips 
Biak salos pietiniam krante 
ir tiesiog puls Mokmer ir 
Sorido aerodromus. Tam tik 
slui jie įsteigė! apsigynimus 
tų dviejų ir Borokoe aero
dromų saugojimui. Ameri
kiečiai, tačiau, išlipo kran- j WASHINGTON, geg. 30. 
te tris mylias į rytus nuo — Prez. Rooseveltas šian-

Tarsis tarptautinės 
organizacijos reikalu
WASHINGTON, geg. 29. 

—Užsienių rokretorris~HTrH-
šįvakar pranešė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės 
yra pasiruošusios pradėti 
konferencijas su Anglija, 
Rusija ir Kinija, kurių tik
slas būsiąs sudaryti Jungti
nių Tautų organizaciją pa
saulinės taikos išlaikymui.

Hull sakė, kad po pasi
kalbėjimų tarpe keturių di
džiųjų valstybių., kitos Jung 
tinės Tautos bus kviečiamos 
dalyvauti pasitarimuose.

Prezidentas pasirašė 
nauja taksu byliu

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, DUOKITE JJ KITIEMS

Rusai atakavo vokiečių aerodromus
Sunaikino ar sužalojo 60 priešo lėktuvų

LONDONAS, geg. 30. — 
Naikindami priešo jėgą Ru
munijoje, rusų lėktuvai šian 
dien atakavo aerodromus 
prie Roman ir Huai, ir su
naikino ar sužalojo bent 60 
nacių lėktuvų. Roman ran
dasi prie Siretul upės, o 
Husi prie Prut upės.

Maskvos pranešimas taip
gi sakė, kad naciai prarado 
penkis naikintuvus ir tris 
bomberius virš Suomijos 
įlankos, ir kitus penkis lėk

tuvus kitam sektory. Anot 
biuletenio, vokiečiai įsiver
žė į priešakinius apkasus į 
šiaurvakarius nuo Lutsko, 
bet buvo išvaryti. Pietiniam 
fronte, nacių žvalgybinių 
patrulių atakos į pietryčius 
nuo Stanislavovo buvo at
muštos.

Nacių pranešimas sakė jų 
lėktuvai pravedė sėkmingas 
atakas ant rusų sandėlių ir 
geležinkelių stočių fiepetov- 
ka ir Korostenio apylinkėse.

Bosnek, ir šešias mylias nuo 
dabartinio fronto linijos.

Kiti šeštos armijos vete
ranai, kovodami už Maffin 
įilankos aerodromą, skero 
nuo Wakde salos, užėmė kai 
ną iš kurio jų artilerija gali 
apšaudyti aerodromą, ir ra
portai sakė japonų opozici
ja mažėja.

Daug žemiau Naujos Gvi
nėjos krante, austrai iečiai 
kariai okupavo Bunabun, 
140 mylių į pietryčius nuo 
Wewak.

Amerikos lėktuvai skrido 
toli ir atakavo Truk, cen
triniam Pacifike, Rabaulą 
N. Britanijos saloje, Ncem- 
foor ir Japen salas prie 
Biak, ir Manokwari bei Ba- 
bo. N. Gvinėjos gale. Kiti 
lėktuvai puolė sugautus ja
ponus Wewak apylinkėje, 
tuo padėdami sustralie- 
čiams, kurie žygiuoja į Ai
tape apylinkę.

dien pasirašė taksų mokėji
mo palengvinimo bylių, pa
gal kurį, asmenys uždirbą 
iki $5,000 per metus nebe
turės pildyti ilgų blankume 
tų pabaigoje, o uždirbantie
ji suvirš $5,000 pildys daug 
lengvesnes blankas.

Casilina, iki Campoleone. 
prie Albinų, kalnų.

Vichy radio vakar sakė 
aliantai perkirto Via Casili
na kelią, bet teigė, kad na
ciai dar galės pasitraukti iš 
Liri klonio keliais, kurie 
eina per kulnus. Pranešimas 
nepasakė, kur tas perkirti- 
mas įvyko.

Sąjungininkų štabas va
kar pranešė, jog trys iš 18 
nacių divizijų buvo beveik 
visiškai sunaikinti nuo ofen 
syvos pradžios, ir kad suim
ta daugiau negu 15,000 be
laisvių.

Minint Mirusiųjų Atmini
mo Dieną Italijos fronte, 
Gen. Mark W. Clark pareiš
kė, kad sąjungininkai už ke
lių dienų užims Romos mie
stą, ir sakė, kad “su Dievo 
pagelba galėsime tęsti žu
vusiųjų karių pradėtąjį dar
bą’’ ir nugalėti žiaurųjį 
priešą.

Sąjungininkai šiuo laiku 
randasi /apie 15 mylių nuo 
Romos ir vis spaudžia na
cius atgal. Vokiečiai, tačiau,
smarkiai priešinasi, if palei

džia savo pozfcijmr tik no 
aršių kovų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS ' Sako Hitleris iteikėI
bulgarams ultimatumeIš TURKIJOS. — Anka

ra radio sakė naciai Bulga
rijoje suareštavo Bulgarijos 
kariuomenės viršininką.

IŠ STOKHOLMO. — Vie
nas švedų laikraštis rašė, 
kad penki sąjungininkų la
kūnai, kurie buvo priversti 
nesileisti Vokietijoje, buvo 
gyventojų užmušti. Rapor
tas sakė vokiečiai priešino
si nacių policijai, kuri no
rėjusi sąjungininkus Išgel
bėti.

IŠ BUFFALO, New York. 
—Amerikos lenkų kongre 
sas priėmė rezoliuciją, ku
ria prašo Amerikos neprisi
dėti prie Lenkijos pavergi
mo ar suskaldymo.

IŠ LONDONO—Šios die
nos atakose numušė bent 66 
nacių lėktuvus.

Japonai Kinijoje taiko j Changsha

BERNAS, geg. 30.—Ra
portai iš neutralių Balkano 
šaltinių sako Bulgarijos re
gentas Bogd/an Philo nese
nai grįžo Sofijon iš Hitlerio 
štabo, su vokiečių sąlygom 
Bulgarijos-Vokietijos kola- 
boracijai. Sakoma jų priėmi
mui laikas nustatytas iki 
ketvirtadienio vidurnakčio.

Tarpe ultimatumo sąlygij, 
sakoma, yri ta, kad naciai 
penktadieny paskiro reicho 
komisarą Bulgarijai, jeigu 
sąlygos nebus priimtos.

Pasak žinių, naciai reika
lauja sudarymą “stipraus 
bulgarų kabineto, ” nutrau
kimo santykių su Sovietų 
Rusija, ir pavedimą bulga
rų aukštosios komandos ir 
kariuomenės Vokietijos auk 
štąjai komandai.

CHUNGKING, geg. 29.— 
Naujas japonų žygiavimas 
iš Yoyang į pietus gręsia 
Siangyin miestui, 30 mylių 
į šiaurę nuo Canton-Har- 
kow geležinkelio centro 
Changsha.

Tris kartus išmušti iš 
Changsha, japonai matomai 
ruošiasi ketvirtai atakai. 
Kiti japonų daliniai iš Yo- 
yiang pasivarė į pietryčius 
ir pasiekė Tungcheng pak
raščius, šiaurinėj Hupeh 
provincijoj.

Tuo pat metu, kitas japo
nų dalinys žygiuoja į vaka

rus tarpe Tungting ežero ir 
Yangtze upės, ir matomai 
varysis į Kungan, apie 75 
mylias į šiaurvakarius nuo 
Yoyang.

Japonai jau valdo dalį 
Canton-Hankow geležinke 
lio, ir atrodo, kad jie nori 
jį visai užimti ir tuo sustip 
rinti savo pozicijas prieš ga
limybes amerikiečių išlipi
mui Kinijos krante.

Dėl sukilimo Ecuador 
prezidentas rezignavo
QUITTO, Ecuador, geg. 

30.—Carlos Arroyo dėl Rio, 
Ecuador valstybės preziden 
tas, atsistatydino vak ir po 
ginkluoto pakilimo Guaya- 
ąuile. Sukilimo iniciatoriai 
buvo Jose Velasco Ibarra 
pasekėjai. Ibarra yra kandi
datas į prezidento vietą ir 
Ecuudoro demokratų sąjun-

Kautynės tęsiasi ShiansI gos viršininkas, 
provincijoj, į šiaurę nuo Arroyo dėl Rio įgaliojo 
naujo Hunan fronto, ir Yun- senato vice pirmininką, Dr. 
nan provincijoje, prie Bur- Fausto Navarro Allende, 
mos sienos. eiti prezidento pareigas.

>

i
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OMAHA, NEBR., LIETUVIŲ KRONIKA
Omahos gyventojai, galui lyvavo 5 vyskupai, 20 pra- 

gale, sulaukė pavasario. Va- lotų ir arti 200 kunigų. Pra- 
karai ramūs, vėsūs, kvėpus lotas Stenson darbavosi die-

ceri joj per 46 metus. Jisai 
dažnai dalyvavo iškilmėse 
lie uvių parapijoj.

• * *
Šv. Antano parapijos veik 

Ii narė C. Butkus gavo žinią, 
kad jos sūnus karys šiomis 
dienomis paskirtas medici
nos mokslui Chicago univer
sitete. Jos antras sūnus yra 
aukštas inžinierius kariuo
menėj.

Patriotai lietuviai sėja dar
žoves savo Pergalės Darže
liuose. 75 metų amžiaus Juo
sas Virbeckas stropiai dir
ba savo darže, kad pralenk
tų visus lietuvius daržovių 
auginime.

* *
Vestuvių pavasario metu 

lietuvių tarpe taip pat ne
trūksta. H. Hult ištekėjo už 
S.-Sgt. Jono Kušleikos. Jau
nas karys buvo parvykęs
vestuvėms net iš San Juan, Vietinės seselės susilaukė 
Puerto Rico, orlaiviu. Karys brangių viešnių iš Lorettos 
iš Camp Chaffe, Ark., apsi- i jr gv> Kryžiaus ligoninių, 
vedė su lietuvaite Brone Le-1 Chicago, būtent seselių M. 
onavičiūte. Energingas pa- Maritos ir M. Imeldinos. 
rapijos jaunuolis Jonas Mil- » * *
leris apsivedė su A. Radil. Klebonas kun. Juozapas 
Veikli lietuvaitė Adelė Je- jusevičius trejetai dienų bu- 
sinavičiūtė ištekėjo už jūri-i vo išvykęs į Detroit, Mich. 
ninko I. Mostek. ' * » *

» * ♦

Išgyvenus 37 melus Oma- 
hoj Sophia Šimkienė mirė

KOVOJA SU VAIKŲ EPIDEMIJOMIS ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA. daugiausiai parašų surinko.
Iksas

karo, kun. S. Mažeikio.
Tarp kitų darbuotojų, pa-Gražus meno 

vakaras
Gegužės 13 d. Lietuvių

Muzikalio Namo svetainėje "* Un&uraite ir Elen» Sa‘ 
bienę, nes jos buvo apsiė-

— Taudil kalnų, Buenos 
Aires prov. vardo kilmė yra

tarnautojų tame parengime araukaniška. Araukanai in-
geriausiai teko patėmyti O-

nes
musios “baderiuotis“įvyko gražus meniškas va

karas, kuriame Onos Ivaš-
kienėe U Boatono maži ar-'vakaro tikietaia

Beje, svarbiausiu

su šio

Šv. Juozapo ligoninėj geg. 
14 d. Jonas Borisas mirė 
vos sulaukęs 31 metų amž. 
Palaidotas iš Šv. Antano baž 
nyčios Šv. Marijos kapuose.

Geros širdies klebonas vai 
šino mokyklos vaikučius už 
jų darbuotę nupirkimui ka
ro bor.o. Vaikams nereikėjo 
nei trijų savaičių, kad su
rinktų $500.00 nupirkimui 
bono. Geg. 16 d. klebonas 
pilną vežimą vaikų nuvežė 
į miesto centrą, kad camaŠaltoji žemė priglaudė ir

w iA nuėstu centrą, nau jua
dviejų mėnesių sūnų Prano, iksl iS iv £
Akrono. Ši lietuviška šeimr

tistai-artistės išpildė prog
ramą.

Žmonių buvo susirinkę pu
sėtinai, tačiau, dėlei keletos 
priežasčių, ne tiek, kiek ti
kėtasi kad bus. Buvo ne vien 
ričmoniškiai, tarpe kurių ir 
toji muzikalė svetainė ran-

ruošėju
Raila.

buvo
vakaro 

kun. Stasys

Parengime buvo renkami 
ir parašai po peticija mili
jono parašų, kuria bus pra
šomas prezidentas Roosevęl- 
tas, kad užtartų Lietuvą.

das, bet ir iš kitų dalių mie-;Teko girdėti, kad Ona Un- 
sto; pavyzdžiui: teko pašte-1guraitė, iš visų ten rinkikų.
bėti viengentę Pauliną Pu-f 

Nors dėl potvynio išsiliejusi Dės Mainės upė dar nela- kienę, Zigmą Jankauską ir 
bai nuslūgo, tačiau daugelis gyventojų jau grįžta į aavo fTUcz^. ^usti' vadinamos 
namus. Čia bet gi greit pasirodė vaikų epidemijos. Svei
katingumo organai tuojau įsteigė punktus vaikams čie- 
pyti ir jų sveikatai tikrinti, ši nuotrauka iš vieno tokie 
punkto Ottumwa, la., miestelyje. (Acme-Draugas teleph.>

No. Side, o iš So. Side tarp 
kitų, Simą ir Agotą Mažei
kius, tėvus andriejiečių vi-

EXTRA! EXTRA1

dėnai vadino šias kalvas 
“thajilil”, kas reiškia — 
“bepuoląs akmuo”, nes ten 
buvo vienas besisupąs ak
muo, kuris vėliau nukrito, 
bet kuris išbuvo amžius be
sisukdamas šiose kalvose.

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Klebono šeimininkė, ap- Lėktuvas “Pink Lady“, ku-
lankius savo sergančią se
selę Connecticut valst., grį
žo prie savo pareigų.

• * «

Tarp mokyklų susidrau
gavimo programa įvyko šv. 
Antano lietuvių parapijos 
salėj geg. 17 d. Mokyklos

rna" ! seselės ir studentai suruošė

riame Antanas Budgin bu
vo, nušhutas .virš Italijos 
prieš metus. Tėvai dar tik
rai nežino, ar sūnus žuvo 
tose kovose.

* » • «
Spring Valley lietuvių baž 

nyčia tikrai gražiai iš lauk j

atrodo. Klebonas Kwinn rū
pestingai darbuojasi. Neuž
ilgo bažnyčios vidus bus taip 
pat atremontuotas. Parajpi- 
jonai kartu darbuojasi, kad 
jų bažnyčia būtų viena iš 
gražiausių. Pats klebonas tu
ri vieną iš geriausių, “Vic
tory Gardens” Spring Val
ley. . X.

I.letu v tiltas 
N. KANTER

Žydukas —

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUOA.

Permainytas 
v aulas ir 
adresas.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6064

per pastarus tris metus jau i ^tOS gy''e™m0'. Teatro va' gražų vaidinimą Po to bu- 
“ _............. . I dovybe stebėjosi tokia gau- v0 valsŽ3 ,Večian.s.trečią savo 
Dievui.

vaiką atidavė

Prelatas J. W. Stenson, 
V.G., vyskupo Ryan dešinė- 
ji ranka diecezijos reikaLuo- 

iškilmingai palaidotas 
geg. 15 d. Laidotuvėse da

gia mokyklos ekskursija.
» * »

Po sunkios ligos karo li
goninėj Long Island, N. Y., 
Kazimieras Zakaras parvy
ko poilsio pas savo tėvus.

Jonas A. Stoškus

Budriko Radio Valaadoei
W.H.F.C 1420 Kilocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare.
W.C.F.L., 1000 KUocyclee —

NedUlo], 1:10 vai. vakare.

u MIRACLE" sienoms—ii M A LIA V A
1. VIENAS APDENGIMAS 

užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

2. Apdengia kaip Magika.
3. Išdžiūva į vieną valandą.
4. Maišosi su vandeniu.
5. Neturi “Maliavos” kvap

snio.
6. Lengvai apvalomas.
7. Gražiausios Spalvos.

MIRACLE WAI1 FINISH

Iš Spring Valley, III.
Iš parapijos jaunuolių net 

70 randasi karo tarnyboje. 
Vienas žuvo karo lauke.

Pastaruoju metu gauta ži
nių, kad Antanas Budgin iš 
La Šalie, III., yra “missing 
in action“. Jis buvo daly
vavęs Afrikos kovose. Taip 
pat dalyvavo Sicilijos ir 
pietinės I alijos užėmime.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ* 1 • *

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

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!

IOHN A. KASS
IEWELRY — UATCHMAKER 

— MUSIC

i
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

BERLAND'S
PAINT STORE 

Mes Prtstotom1917 S. Halsted St
Visur

Pietvakarių Krautuvė

Telefonas 
CANAL 1684 

3618 West 26th Street
5=^1

Skolinam Pinigus

Morgičiams
RISTAS IB MANDAGUS 

FATABNAVIVA8
KRECPKITftS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretoriui ir HdlaJnkas

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarini SI Metų
ISPABDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

S241 So. Halsted Street

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGA8 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL

g SAVINGS
C t AND
— LOAN ASSOCIATION 

---------------------------------- OF CHICAGO
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

. -1 —■■■B „.8 I—==

3®
DABARTINI 
DIVIDKMTŲ 
BATA............. 4%

Tel. CALumet 7237

1751W. 47th Street

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

Utarnikais, Ketvergais ir Suba
tomis iki 9:30 vai. vakare.

RE

IT1ARGUT1S
VTENTNTKLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 H.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — n 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — 

0:30 vai.

s,
■ 1

ar EXTBA PROGRAMAS 
Udlealais ano 7 11d 8 v. v.

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehiU 2242 

— * B A B =

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninkų arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St, Ctty 
SUPERIOR 1462.

6968 8®. Talman Ava. 
Rm. TsL GROvehUl 0617 
Offloe TsL

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN AND SURGEON 
6645 Ashlaad 

OFISO VALANDOS: 
tai3«d4knalkltnL

TsL YARde 2248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

8645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 ild 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2428 We«t Marqoette Road

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų rleam ryveiri- 
Dnul. Saugokite Jae leladamt l*r<- 
aamlnuotl Jaa modernUktaueta 
metodą, kurta regSJimo mokslaa 
rali autelktl.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašali

na rtaa aklų (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne 
»’ >- »• Kampas lt-toa 
Telefonas! OAVAL OMS, Ohleat*

OFISO VALANDOS:
Kaadlea »:»• a. m. Iki I:lt p. ra. 
. Trotlad. tr Seitad. 1:10 a. au
*-*■— ■*» CM p. au

(p*: G. SERNER'
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
TeLi Yards 1829 JR* 

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ir Aklalų Dlrbtovl 
SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street
los nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 3

t ,uurtl-

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezideacijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Araher Avenne 
OOM veLl 1-8 k 8—8:99 E.M.

TsL YARda 6921 
Rea.: KENtreed 5107.

DR. A J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: nao 1-3; ano 6:30-8:99 
756 West 35th Strese*

TsL CANai 6122

- DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—S popiet ir 7—8 v. v. 

kr

IfB

REZi uENCiJA
8241 West 66th Plaee 

Tel. REPnblie 7868 /

TeL CANai 0257 
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. L ZALATORIS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Dd 9 vaL vakare.

Tel. YARda 3148

DR. V. A SINKUS

TU Weet SSth Street
Tai.: 11-12; 2-4; Ir 6:304:38 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:39 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia 

kurią 

mis.

yra toji, 

aavo rauko-

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne

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

Oflae TeL .... VIRglnia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien ano 2:00 Iki 8:00 vaL 
TreSad. Ir Sekm. tik susitariąs

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

446 8. 49th Court, Cicere 
* Antradieniais, Ketvirtadieniais 
t ir Penktadieniais
VaL; 10-12 ryta, 2-8, 7-9 P. M. 

8147 S. Halsted SL, CMengų

4

z
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. Tel.: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAFsyette 3218 ,
Bes. TeL LAFsyette 0094 ■

Jeigu Naataflieplama—
Benkite: KEDzis 28M

w VALANDOS: -J
Plmv, Antr., Ketvir. 6 IM'9 vak.;
V Penktad. 8 :30 Iki 9:30 vak. 

fieštad. 6 vaL IH 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal sua i tarimą.

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D S
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dmrborn Street 
Te]. RANdolph 918S-9IS9

SVARBUS PRANEŠIMAS

AVar Manpower Commlsslon nu
statymai reikalauja kati <lautru- 
nias darbininku turi blgytl Pa- 
liuosavimo Kasta (Matomint of 
availahility) nuo dabartines dar
bo Jstaitros — nr nuo AVar Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitlkrlnkit ar Jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa-■ 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

LANGŲ PLOVftJŲ—HOtTSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper's Oflsan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Road

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP AVANTED — MOTERYS HELP AVANTED — MOTERYO

SHEAR VYRŲ
Reikia vyry prie Plieno

Sųuaring Shears.

SHEAR BELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
VVAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. YVolcott

CANAL 2442 G. A. COOPER

MASINOM OPERATORIŲ DŽENITORKŲ MERGINŲ 

IR MOTERŲNepatyrusių. 72‘^c į vai. pradinė 
rata. Patyrusiems mokama pagal 
darbo įvertinimą.

E. A. BAUMBACH MFG. CO. 
1812 S. KILBOURNE AVĖ. 

(4500 WEST)

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

PAGEI.BININ'KŲ _ Maliavos dirb
tuvėje. 50 vai | savaitę. 75c J vai., 

laikas Ir pusi virš 40 vai. 
DEPEND-ON FINISHINO CO., 

S6S3 F.lston Avė.

REIKIA VYRŲ
Nuo 45 ikt 65 Metę

Patvrlmo nereikia, pnntovfla darbai. 
Proga viršlaikio, gera mokestis. 

Atsišaukite.
STANDARD ELSMERE 

GRANITE CO.
1756 N. Spaulding Avė.

Pl’fiCH PRESS OPERATORIŲ —. 
Gera mokestis. 56 valandos i sa
vaite. JACKSON AUTO RADIA- 
TOH CO.. 1515 W. Altgeld St.

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 
Dirbti prie aluminum eastinga. 

Mes mokam laike mokinimo. 
100% KARO DARBAI 

Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pn. arba šeštad. 

iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

Precision Assemblers 
Precision Inspektorių 

Mašinų Operatorių 
Burr Bench Operatorių
Dieninis šiftas 8:30 rvto iki 5 pp 

ir nuo 7:30 ryto iki 4 pp. 
šeštadieniais.

Naktinis šiftas 9 vak. iki 6:30 
ryto. 5 naktys į savaitę.

MINNEAPOLIS 
HONE¥WELL 

4737 W. Division
SHEET MET AL DIRBTUVftJE 
REIKIA PAPR. DARBININKU 
GERA ATEITIS, ATSIftAUKIT

ANETSBERGER BROS. 
3505 ELSTON AVĖ.

PRODUCTION & SHIPPING 

DEPT. VYRŲ 

PATYRIMO NEREIKIA
Si yra svarbi karo dirbtuvė duo
dant progos pastoviu darbų su 

po karo ateičia.
Visi darbai pagal reguliacijas 

War Manpower Commission.

Barrett Division
2800 S. SACRAMENTO

PATYRUSIŲ IR NEPAT. 
DARBININKŲ

Platers’ Pagelbininkų 
Brown & Sharpe Set-up 
Multiple Screw Machine

Operatorių ir Pagelb.
Tool Makers 

Thread Mill, horizontai 
Kingsbury Ooeratorių 
Abelnu Machine Shop 

Darbininku 
Paprastų Darbininkų 
Dirbtuvėje Porterių 
LATHE MOKINIŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ SIETAMS

LION MFG. CORP.
2640 Belmont Avė.

AUKŠTESNES MOKYKLOS 
VAIKINAI 

IŠMOKITE AMATĄ!
Dirbkit dalinio laiko vakarais ir 
per vasarą. Mes išmokinsim jus 
atlikti abelnus dirbtuvės darbus, 
operuoti mašinas, tirinėjimo dar
bus ir tt. 70c į vai. Svarbioj pra
monėje. Pastovūs darbai.

4435 S. WESTERN BLVD.

• INSPEKTORIŲ

• Tool DESIGNERS
• STOCK ROOM

PATARNAUTOJŲ
• PLANER OPERS.
• RADIAL DRILL

OPERATORIŲ
• Hand GRINDERS 

•FLAME CUTTERS

• DIRBT. PAGELB.
PASTOVŪS 

DARBAI 
GERA 

MOKESTIS
Chicago Vitreous
Enamel Products

Company
1401 S. 55th COURT

Cicero, III.
(5500 (Vest)

BENCH ASSEMBL. 

TURRET LATHE 

OPERATORIŲ
PATYRUSIŲ

50 vai. pilno laiko ar nuo 4 pp. 
iki 8 vak. Daliniai ar nuolatiniai.

REYNOLD'S
2650 W. Congress

Valymo darbaL Moterims Ild 00 
mėty senumo. Valandos: nuo 5:50 
vakaro Od 12:00 valandos naktį. 

KABO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 

Amžius 20 Iki 50 mėty.
Dienos, vakarais sr naktinėmis 

valandomis

Atsliauldt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterimi 

Street floor

809 W. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c {valandą, su 

5c pakėlimu pabaigoj 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais.
Pirmos šiftas 7:30 ryto iki 4 pp.. 
vakarinis šiftas 4 pp. iki 12:30 ryte, 
naktinis šiltas 12:30 iki 7:30 ryta

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS
ATSIftAUKIT 

EMPLOYMENT OFISAN
Plrmad. perdėm SeStad.
1:10 ryto iki 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

KA SAULES SPIN
DULIAI GYDO

Saulės spinduliai gydo tik 
tūlas ligas, bet ne visas. Sis
temingai saulinanties naudą 
gali pajusti sergantieji se
kančiomis ligomis:

1. Turintieji rachitą (ri-

HELP tt'ANTED — MOTERYS

Rašo D R. RAČKUS
4204 Archer Avenue, Chicago

PATYRUSIŲ PANTRY MOTERŲ 
reikia, geros darbo sąlygos, gera 
mokestis. Kreipkitės prie Chef, Mr. 

rom. — LACAAVANNA 1304.Tjhr
ELEVATOR OPERATORIŲ

(FRTIGHT)
Virš 40 metų senumo, geros 

valandos ir lengvas darbas.
EDGEWATER BEACH APTS.

5555 SHERIDAN RD.
LON 8500 Mr. Wall

MAINTENANCE

PAGELBININKŲ
48 VAL. AR DALGIAU

Laikas ir pusė virš 40 vai. Gera 
mokestis, pastovūs darbai. Dykai 
ligoninės ir gyvybės apdrauda. ,
KREIPKITBS PRIE CORRIGAN

JOHNSON CHAIR CO. 
4401 W. North Avė.

Tel.: Spaulding 7400

• VYRŲ!
Geri Karo Darbai ir Gera Mokestis

v •
Mes Išmokinsim Jus Prie Darbo

RANKINIŲ TROKERIŲ 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

ŠLAVĖJŲ 
STOCK MOVERS 

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
TOOL IR GAUGE DESIGNERS 

GAUGE INSPEKTORIŲ 
DRAFTSMEN, MECHANICAL 

TOOL IR CUTTER GRINDERS 
ROTARY SURFACE GRINDERS 

TOOL IR GAUGE CRIB ATTENDANT 
MAŠINŲ PATAI8YTOJU 

ENGINE LATHE OPERATORIŲ
Naujos, Moderniškos . Dirbtuvės ... Vėliausi 
Įtaisymai... Puikios Darbo Sąlygos ... 60 Vai. 
Darbo Są vaite Mokant už 70 Valandą... 10% 

Naktimis Bonai... Produkcijos Bonai. 
Atsišaukit su Gimimo Liudijimu.

FOOTE BROS.
GEAR & MACHINE CORPORATION 

5219 S. Western Blvd.

? REIKIA!
★WOOD WORKER 
★FILLER PATCHER 
★RUBBERS

GERA MOKESTIS
PASTOVUS DARBAI

LAIKAS IR PUSE
VIRŠ 40 VALANDŲ

Dykai Gyvybės Apdrauda 
Ir Ligoninės.

KLAUSKITE M. CORRIGAN

Clemco Desk Mfg. Co.
4401 W. NORTH AVĖ. 

TEL.: SPAULDING 7400

MERGINŲ TR MOTERŲ prie leng
vų dirbtuvės darbų. Pilnam ar da
liniam laikui. NEW SPECIALTY 
COMPANY, 1M4 W. Superior SL

MERGINŲ —- MOTERŲ, 18 iki 45. 
dirbti prie Soda Fountain ar prie 
etatų. 4 vakarus J savaitę. Patyri
mo'nereikia. Gera mokestis. Iš West 
Side pageidaujama. GHYON’S PA- 
RADISE BALI,ROOM, PLAza 5107 
po 12 <al pietų.

REIKIA
PATYRUSIŲ' OPERATORS
Single needle ir Hematltcbers. Auk
ščiausia mokestis. Atsišaukit tarp 9 
ryto iki 5 pp.

6850 S. WENTWORTH 
ABERDEEN 1808

OPERATORIŲ

Power Siuvimo 
Mašinoms

Single ir dviejų adatų mašinų ope
ratorių. Gera mokestis—Pastovūs 
darbai dabar ir po karo. Moder
niška švari dirbtuvė. Nauji įren
gimai. Mes išmokinam pradines. 

Gera mokestis laike mokinimo.
Atsišaukit 4-tam Aukšte

DAPCO. INC.
701 W. tVASHINGTON BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

2 ATTRACTIVE 
GIRLS WANTED

1 to Iearn personnel work 
1 to Iearn payroll work.

★ ★
(We will teach you to run a 

Comptometer)
Some knowledge of typlng 
No other experience required.

100% WAR W0RK 
Good salary. Post war future. 

APPLY

2437 W. FULTON ST.
ARMY — NAVY “E” 
DIRBTUVEI REIKIA

100 MERGINŲ
Prie lengvų, švarių, jdomlų darbų 
Dvigubinis poilsio laikotarpis — dy
kai ligoninės apdrauda.

SPEED-O-PRINT CORP.
159 E. Grand Avė.

VYRAI IR MOTERYS

HELP AVANTED — MOTERYS

SKALBYKLOJE 
FEEDERS — FOLDERS — 

SHAKERS
Mes Išmokinsim norinčias dirbti dar
bininkes. 50c J vai. pradedant Ir 
uniformos duodamos.

MT. SINAI HOSPITAL 
2750 W. 15th PLACE

MOTERIS
PATYRUSI PRIE SIUVIMO 

MAŠINŲ
GERA MOKESTIS

BRENNER CASKET CO. 
2067 W. Roosevelt Rd.

RENDCOJAHI

RENDTIOJAHT — 7 kambarių Mtymo 
šildomas fletnn. karštas vanduo kas
dien. skalbyklos. Bridgeporte. Pa
šaukit po 6 vai. pp. YARda 6494.

RENDUOJARI — 4 kambarių fletas. 
2188 W. COULTER 8T. 8-člam auk
ite, tel. LAFAYETTE 9686.

SKELBKITftS “DRAUGE”

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ . 
Patyrusių, I87.BO J mėnaaj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpkltae prie Housekeepar.

■DGEWATKR BEACH HOTEL

PIRKITE KARO BONUS!

Reikia 

Cafeterijoi
Darbininkių

★ ★ ★
COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniai laikui, dieną Ir naktį 
šiftams.
DIftIŲ PLOVftJOS — pilno lai
ko. Dienos fiiftni- 
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CITECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šiftui. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė. Cicero, DL
Imkit Douglas Park “L” Iki Durų.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, UI.

Imkite Douglas Park “L” Ild Durų

VYRŲ-
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIT. WINDF.RS 
COIL FINISHER8

★ ★

ASSKMBI.F.RS
SPRAYERS
PAKUOTOJŲ

ELECTRICAL TESTERS
★ .

Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Atsišaukit.

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOURN AVĖ. ar 1850 8. KO8TNER AVĖ.

Mums reikia dirbtuvės 
darbininkų dieniniui ir 

naktiniui šiftui.
★

10% BONAI 
MOKAMA UŽ VISUS 
NAKTIMIS DARBUS

TUO J AUS DARBAI DEL: 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ
CANTEEN DARBININKŲ

MES JUS IŠMOKINSIM
★ ★

Matykit Mr. Danicek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

MOTERŲ
Išvalyti ligonių kambarius. Patyrimo 
nereikia. 48 vai. J savaitę. Valgis ir 
uniformom duodama. 2 savaičių ap
mokamos atostogos po vienų metų. 
Pastovūs darbai, gera mokestis.

JACKSON PARK HOSPITAL 
7581 Stony Island Avė.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokj darbą. kurj 
norite ir pajėgsite dirbti.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ *
★ For Sale I
★ For Rent i
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL! AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL — RANDOLPH <M88

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

ckets — angliška liga), nuo 
kurios kaulai suminkštėja, 
ir vaikai auga kliši bei iš
pampę. Saulės spinduliai ir 
gydo ir apsaugoja nuo “ri
ekėte’ ’.

2. Turintieji tuberkuliozę 
kauluose, liaukose, odoje, ir 
viduriuose. Ypatingai saulės 
spinduliai naudinga tuberku
lioziniam (peritonitui. Daug 
kartų buvo patirta, kad bai
sias kančias kenčiantieji vi
duriuose nuo tuberkuliozinio 
peritonito, tiesiog stebuklin
gai pasveiko po to kai chi
rurgai (prapjovė ligoniui pil
vą, palaikė dienos šviesoje 
ir vėl užsiuvo...

3. Turintieji mažakraujys
tę, ypač jei tai yra “secon- 
dary anemia”.

4. Turintieji osteomyelitą 
(infekcija kaulų smegeny
se).

5. Kuriems kaulai yra lū
žę, tai sveiksta daug grei
čiau kai g3una daugiau ty
ro oro ir saulės spindulių.

6. Senos žaizdos ir alman
čios “ronos” (ne visos) daž
nai greičiau užgyja nuo sau
lės spindulių.

7. Tūlos rūšies reumatiz
mui saulės spinduliai yra 
naudinga.

8. Saulės spinduliai gydo 
tūlas nervų ligas, ypač ku
rie yra rūpesčių prislėgti ar 
nuo darbo pervargę. Bet ki
ti nuo saulės spindulių dar 
labiau “ sukreiziavoja

9. Didžiausia nauda yra, 
kad saulės spinduliai užmu
ša visokius mikrohus, ypač 
užmuša džiovos mikrobus. 
Saulės spinduliai apsaugo 
žmogų nuo džiovos.

Bet nežinantieji kaip sau- 
lintis, nuo saulės spindulių 
gali gauti labai pavojingas 
ligas. Apie tokias ligas, nuo 
saulės spindulių gaunamas, 
parašysiu sekantį sykį.
Daktaro atsakymai 
į klausimus

Klausia B. L — “Kai su
valgau kiaušinienės, tai bai
siai sergu, mane dusina ir 
paskui spuogai visą išberia. 
Ar galima nuo tos ligos pa
sigydyti? Žmonės sako, kad 
jei kiaušiniai kenkia, tai 
kepenys negeri ir kepenyse 
gali atsirasti vėžys. Ar tie
sa

Atsakymas B. L. — Tams 
ta turi “alergiją” link kiau
šinių, — pagydyti galima. 
O apie vėžį, tai tik pasaka.

Atsakymas M. A. — Taip, 
blogi tonsilai gali būti prie
žastimi kūno suvytimo, a- 
nemijos ir t.t Tas ypač pa
stebima tarpe mokyklinio 
amžiaus vaikų.
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by the
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DRAUGAS
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negražiname, Jei neprašo
ma tat padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiiklai (Jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui. Ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Ema ir dvasinis karas...
Abi kariaujančios prisės — ašis ir alijantai — kovoja 

medžiaginiais ginklais ir propaganda. Kanuolės, šau
tuvai, durklai, oro ir marių laivai žudo priešo karius 
ir daužo jo tvirtoves, bazes, karo reikmenų dirbtuves, 
sankrovas, susisiekimo būdus ir t.t. Rodos, tų priemo
nių užtektų karui laimėti. Bet ne. Greta šio eina ir ki
tas, dvasinis karas, žodžio ir spaudos karas, propagan
da,' bei žinių skleidimu vadinamas. Kam gali atrodyti, 
kad šis “popierinis” karas' nesvarbus. Plepalais priešo 
nenugalėsi. Labai klysta, kas taip mano, nes tikreny
bėje tai propaganda labai svarbus ginklas. Jis nustato 
pasaulio nuomonę bei palankumą vienai ar kitai pusei. 
Nuo (propagandos daug kas priklauso. Ji pakelia namų 
fronto ūpą. Dėlto propagandos vadovybė užtyli ar už- 
glosto savo pralaimėjimus ir išpučia laimėjimus. Gi su 
priešo laimėjimais ar pralaimėjimais elgiasi advemai; 
laimėjimus mažina, pralaimėjimus iškelia. Propaganda 
stengiasi nustatyti neutralių šalių nuotaiką, tikslu pa
traukti juos į savo stovyklą. Propaganda nepamiršta 
ir pavergtųjų tautų,. Čia ypatingai pasižymi rusų bol
ševikų propaganda, į kurią pakinkoma tos srovės spau
da, kuri parodo palankumo komunistinei tvarkai. Ir 
taip pažingsniui propaganda kovoja už savo pozicijas 
žmonių mintyse. Kas įdomiausia, kad sumedžiagėję 
marksistai priduoda dideliausią svarbą žodžio ir spau
dos propagandai. Tuomi jie sumuša materializmo teo
riją, nes dvasiniam žodžio ginklui pripažįsta beveik di
desnę pajėgą, negu kanuolėms bei šautuvams. Tai su
prantama, nes šautuvai patys nešaudo. Žmogaus ran
ka juos tvarko ir žmogaus akis taikinį, susiranda. Tad 
visų pirmiausia tenka skaitytis su dvasios nuotaika nė 
tik daugelio milijonų, karių, bet ir skaitlingesnių mili
jonų tų žmonių, kurie padirba ginklų, karo reikmenų, 
kurie pristato lėšų ir maisto. Tad ne tik milžinišką ko
vojančių minią, bet ir ištisas tautas ir pagaliau visą 
pasaulį valdo — propaganda, šiandien ji pasiekia net 
tamsiausias Azijos, Afrikos ir Australijos kampus.

Gerai, jei ta visagalinti propaganda yra su mumis, 
bet jeigu ji prieš mus? Jeigu ji siekia ne tik kad užčiū- 
čiuoti-užliūliuoti mūsų budrumą, bet tiesiog mus panei
gia, pašiepia, iškoneveikta, terorizuoja, užginčyja mums 
laisvės ir tautybės teisių ir stačiai mus stumia į bude
lio nagus? Kas tada daryti? Tuomet — griežčiausia ko
va už būklę, už gyvybę. Kad ir smaugiamas, šauk, kol 
dar krūtinėj yra balsas. Lietuviškai, angliškai — kaip 
moki. Propaganda prieš propagandą. Tiesa prieš melą. 
Užkietėjęs pardavikas, žinoma, nepaklausys, bet atsi
ras tokių, kurie paklausys ir užtars. Sąžinė ir teisin
gumo pojūtis žmonėse tebegyvuoja. Žinoma, tiesos pro
paganda, pastatyta prieš melo propagandą, atsiduria 
pavojuje. Melas atkaklus ir negailestingas. Jis tiesą 
ne tik užrėks ir mėgins užčiaupti, bet ir persekios, ne
sustodamas net prieš kruvinas priemones. Bet nuken
tėti už tiesą juk tai ir nuopelnas ir didvyrystė. K.

*

Lietuvos žmonių darbai ir kovos
Praėjusio šeštadienio laidoje įdėjome žinutę iš Lie

tuvos, kuri buvo paskelbta “The New World", Chica
gos arkidiecezijos laikraštyje. Joje pakartotas žinomas 
faktas, kad Lietuvoje naciai draudžia susirinkimus ir 
visokį veikimą. Net į bažnyčias rinktis žmonės negali.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, geg. 31, 1944

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
Ii Prancūzę Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

Tik sekmadieniais porai valandų gali ateiti į bažnyčią. 
Miestų gatvėmis negali vaikščioti keli asmenys drau
ge. Po dešimtos valandos vakaro gatvėse pasirodžiu- 
sieji areštuojami ir baudžiami.

Tokiose sąlygose gyvenimas nepaprastai yra krankus 
ir skaudus, o veikimas — tai kruvinas kryžiaus kelias.

Tačiau, nepaisant tų milžiniško didumo sunkumų, Lie
tuvos žmonės veikia. Veikia, žinoma, slapta, bet vie
ningai. Taip veikdami savo gyvybę stato į pavojų. Bet, 
jiems laisvė yra brangesnė už gyvybę. Todėl jie dirba 
ir kovoja, kad atsteigti laisvą, nepriklausomą ir demo
kratinę respubliką.

Praėjusios savaitės penktadienį ir šeštadienį įdėjo
me Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto atsi
šaukimus, iš kurių matome, kaip dirba ir kovoja Lie
tuvos žmonės. Jų didelės ir drąsios pastangos ir mus 
turėtų skatinti vieningiau ir daugiau dirbti Amerikos 
pergalei, kurios dėka ir Lietuva turės būti išlaisvinta.
*

Apie religiją sovietų Rusijoje
• Akivaizdoje kun. Orlemanskio atvežto Stalino duoto
jo žodžio gerbti religijos laisvę ir net kovoti su reli
gijos persekiotojais, KAP primena religijos padėtį pa
čioj Rusijoj: prieš bolševikų revoliuciją Rusijoje buvo 
200 ortodoksų vyskupų, o dabar tik 16 beliko. Prieš 
revoliuciją Rusijoje buvo 43,000 ortodoksų bažnyčių, o 
dabar tik 200 gali būti naudojiama religiniams tiks
lams. Katalikai Rusijoje turėjo 17 vyskupų, o dabar — 
nei vieno. Katalikai turėjo keletą tūkstančių kunigų, 
dabar jų tik 5 beliko. Daugiau, kaip 500 kunigų buvo 
ištremta į Rusiją iš Rytų Lenkijos ir tik apie 16 iš jų 
galėjo iš Rusijos išvykti. Jei Rusijoje yra tikybos lais
vė, kodėl net 42,0.00 ortodoksų, cerkvių tebėra uždaryta?

Lietuvis paleido, 
istorinį šūvį prieš 
japonus

(LKFSB) Armijos laik
raštėlis “Century Sentinel”, 
leidžiamas North Carolinoj, 
įdėjo paveikslą lietuvio ser
žanto Jono Česūno (Chesu- 
nas) ir straipsnį, antrašte 
“Serž. Česūno patranka pa
leido istorinį šūvį į japo
nus.” Straipsnely aprašoma, 
kad to lietuvio valdomoji 
patranka iššovė USA pir
mąjį artilerijos ofensyvos 
šūvį. Česūnas tada buvo Pie
tų Pacifike 25 divizijoj, 89 
F. A. Bn. Jo žinioje buvo 
105-mm howitzer patranka 
iš kurios buvo paleistas tas 
isterinis ofensyvos šūvis, 
dvi dieni po Pearl Harboi 
nelaimės. Buvo apšaudytas 
japonų submarinas, artėjęs 
prie Oahu salos. Pripažinta, 
kad jo šūvis nuskandino sub 
mariną. Vėliau jisai buvo 
perkeltas į Guadalcanal kau
tynių laukus. Kadangi buvo 
labai didelių sunkumų su 
transportacija, tai per pir
mas keturias dienas tame 
sektoriuje į japonus tešau- 
dė tik ta viena Česūno pat
ranka, kuri bravo įtaisyta 
tik 100 jardų nuo japonų li
nijų. Vėliau Česūnas buvo 
sužeistas,, granatos skeveld
ros užgavo jo šoną ir koją, 
be to — dar susirgo mala- 
rija ir buvo padėtas į New 
Hebrides ligoninę. Pagijęs 
vėl stojo į kariuomenę. Da
bar jisai turi 33 metus am
žiaus ir jau net 16 metų iš
tarnavęs armijoje. Jo bro
lis žuvo Sicilijos fronte.

Ministeriui dr. Jurgiui 
Šauliui 65 metai

(LKFSB) Šveicarijoje e- 
sančiam Lietuvos ministe- 
riui dr. Jurg. šauliui šiemet 
sueina 65 metai amžiaus. 
Gimęs jisai 1879 m. gegu
žės 5 d., Žemaičiuose. Aukš
tuosius mokslus daktaro 
laipsniu baigė Šveicarijoje. 
Rašinėjo į ‘Tėvynės Sargą’, 
“Žinyną” ir kitus slaptai 
Prūsuose, ar vėliau laisvai 
Lietuvoje ėjusius laikraš
čius. Nuo pat 1916 m. daly
vavo Lietuvos kūrimosi dar
be. Susidarius Valstybės Ta
rybai iš pradžių yra buvęs 
jos generaliniu sekretoriu
mi, o vėliau — vice pirmi
ninku. Vėliau perėjo į diplo
matinę tarnybą, buvo Lietu
vos pasiuntiniu Berlyne, va
žinėjo su diplomatine misi
ja į Varšuvą, Šveicariją, da
lyvavo Rygos konferencijo
je, buvo Lietuvos pirmuoju 
atstovu prie Kvirinalo

APŽVALGA
Stambesnių susibūrimų nauda

“Amerika” rašo, kad stambesnių susibūrimų proga 
labai lengva patarnauti Lietuvos bylai. Štai, senatorius 
Wagner, vienas įžymiausių Amerikos valstybiftinkų, 
New Yorko — New Jersey lietuvių konferencijai at
siuntė labai šiltą sveikinimą.

Senatorius Wagner aukštai vertina amerikiečių lietu
vių dtelyvavimą karo pastangose. Jis žino apie Lietuvos 
žmonių aktyvų priešinimąsi okupantams naciams. Jis 
mano, kad Lietuvos išlaisvinimo valanda visai arti.

Konferencijos organizuotų lietuvių vardu tarė stiprų 
žodį už Lietuvos laisvę. Jose amerikiečiai lietuviai pa
sižadėjo dar daugiau dirbti Amerikos karo pergalei pa
greitinti.

Šen. Wagner savo laiške pabrėžė:
“Americans of Lithuanian descent have been in the

forefront of our war effort. Thouaands of Americans 
of Lithuanian ancestry are fighting in the armed 
forces of the United States. Tens of thousands are 
engaged in war produetion that has made the United 
States the “Arsenai of Democracy”. Americans of 
Lithuanian origin are helping to bring this war to a 
swift and vietorious conclusion by purchąsing mil- 
lions of dollars worth of war bonds.

In Lithuania itself, resistence to the Nazi aggressor 
is inereasing. Recent warnings which have been broad- 
cast by the Nazi-controlled Kaunas radio give clear 
evidence that Lithuanian patriots have been direct- 
ing extensive sabotage efforts against the Nazi rail 
system.

I am confident that the day of liberation for the 
freedom-loving people of Lithuania is drawing near.”
★

Dengiasi avies kailiu
“Sandara” rašo:

“Komunistų partijos konvencijoje, kuri neseniai į- 
vyko New Yorke, nutarta likviduoti partiją ir vietoj 
jos įsteigti tik “asociaciją” arba misionierišką drau
giją. Tame pasikeitime nieko ypatingo nėra. Šiaip ar 
taip, komunizmas, kaipo totalitarinė sistema, partijų 
nepripažįsta. Jie skaito save ne visuomenės dalimi, 
bet “visuma” ir joki kita partija neprivalo jiems 
maišytis po kojų.

Partijos bent paviršutinį likvidavimą privertė ir ta3 
faktas, kiad rinkimuose ji gaudavo tokį mizemą skai
čių balsų, kad sarmata buvo pasirodyti ęrieš Mask
vą. Dabar komunistams bus leista lysti į demokratų 
respublikonų partijas ir net į parapijas “gręžti” iš 
vidaus.

Pirmiau, komunistų partijos nariai buvo visad įta
riami. Įstatymai, kurie išleisti anksčiau, taikomi ko
munistų partijai. Dabar kai partija “panaikinta” 
tai komunistei tikisi veikti be jokių legalių sutruk
dymų. Jie lengviau galės gauti subsidijas iš Mask
vos ir palaikyti pilną ištikimybę Sovietams. Tokiu 
būdu, pagal jų manymo, bus ir vilką® sotus ir ožka 
Čiela.” , *
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(Tęsinys)
Aš tau negaliu slėpti ir 

to, kas man labiausiai ne
patinka, kad atradau jų 
“Maksą.” Tu atsimeni tą 
žiaurų išdykėlį, kurį jie at
siveždavo į Tracy. Jis jau 
beveik vyrukas. Jis atrodo 
nepatenkinąs savo tėvų, ir 
aš kiek kartų iš tolo daly
vavau labai karštuose jų 
ginčuose. Tu gerai supranti, 
kad manęs nebuvo pasigai
lėta. Vieną vakarą jis tyčia 
Labai garsiai kalbėjo apie
mane, nes jis žinojo, kad aš «•
esu prieškambaryj. Jis pa
klausė savo tėvą, kokia tei
se jis renka šituos jaunuo
lius iš kalėjimo ir atsiveda 
namo. Ir jis pridūrė: “Šitie 
beteisiai vaikai visi yra val
katos.” Ir pasakyk, kaip 
reikik man laikytis, kada aš 
jį sutinku! Tačiau paskuti
nėmis dienomis aš jam da
viau suprasti, kad reikėtų 
su manim skaitytis. Jis ma
ne pasišaukė visai atskirai: 
“Ei! pasakyk gi, buvęs ka
liny, ar negalėtumei man 
padėti šitas lentynas mano 
kambary? Tur būt, tu išmo
kai ko nors ten kalėjime”! 
Mano kraujas užvirė. Aš 
priėjau prie jo sakydamas, 
kad jo žodžius ne labai te- 
suprantu. Reikia tikėtis, 
kad mano veidas žaibavo 
pykčiu, kuris mane buvo 
užvaldęs. Jis pabūgo ir pra

žvilgsnyje išskaičiau, kad 
nuo šios dienos aš namuose 
turiu priešą.

Ir dabar, valio! Aš baigiu 
naujiena, kuri, esu tikras, 
bus linksmai sutikta. Tu ži
nai, koks būtų džiaugsmas 
tave turėti prie savęs, mano 
geroji mažoji sesute. Tu 
man rašei nuo savęs, kad 
tau būtų didelė Laimė atrasti 
savo brolį. Gerai, šio mėne
sio) pabaigoje bus laisva 
kambarinės^ vieta. Tu pasi
ruošk. Enguerrand sutinka 
viską sutvarkyti su prie
glauda.

♦ ♦ ♦
Ir po penkių dienų Danie

lius jau Lyono stoties pe
rone laukia greitojo trauki
nio iš Nevers, kuris turėjo 
ateiti trečią valandą. Arti
nosi Kalėdos, ūkanotas lai
kas, viskas apsnigta, bet 
Danieliui atrodė, kad žėrinti 
saulė šviečia aikštes.

Jis visas buvo neriamus. 
Jis norėjo pamatyti tą, kuri 
yra visas jo gyvenimas, sa
vo gerąją sesutę Teresę. Su 
bėgančiomis laukimo ir laik 
rodžio minutėmis jį užvaldė 
neramumas, prieš kurį jis 
pirmiausia kovojo: ar tik 
kas nors nesutrukdys jai 
išvykti? Ir pagaliau, ar jis 
bejgažins ją šitoje minioje, 
kuri veršis prie išėjimo?

(Daugiau buB)

dėjo teisintis. Bet aš jo Skelbkitės “Drauge”.

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių

■C ptgemj nadHmt| -į- be komHttn*
PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

gražūsMūsų pačių 
PARLOR SETAI 
springnato, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Pakelta
Maltos vyskupija buvo pa

kelta į Metropoliją, ir arki
vyskupas Michael Gonzi, 
Maltos vyskupas, buvo pa
skirtas pirmuoju metropoli
tu. Malta yra seniausia vys
kupija britų inperijoje. Ant visko sutaupysite 23% 

per VASARIO Ir KOVO m«a

su

Telefonas SEELEY 8760
MODISATfir 
WA»M witm 
wiNos nitu. 
tNINQ-9r..k T įf J 
tMt, y«ar nn

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
• - * ’ WEFT ROOSEVELT ROAD . * ■ •
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Karalienės
vainikavimas

Gegužės 31 d. įvyks Gegu
žės Karalienės vainikavimas 
Gimimo Panelės švenč. baž
nyčioje.

Iškilmės prasidės lygiai 
7:30 valandą vakare proce
sija, kurioje dalyvaus visos 
sodalietės, tai yra mokyk
los skyrius, jauname čių sky
rius ik vyresniųjų skyrius. 
Jei eras bus gražus, tai pro
cesija įvyks lauke. Po to 
bus pamaldos bažnyčioje ir 
ten įvyks apvainikavimas 
mūsų Dangaus Karalienės. 
Jei oras bus nepalankus, tai 
procesija bus bažnyčioje.

Principalės dalyvės bus 
šios:

Iš vyresnių skyriaus: Ge
gužės Karalienė — Sonia 
Bartkus; jos palydovės — 
Joann Balčiūnas, Sue Stogis, 
Phyllis Pečiukas ir Jean 
Saučiūnas. I

Iš jaunesnių skyriaus: Ge
gužės Karalienė — Aąuiline 
Rūbas; jos palydovės — Phi- 
lomena Norbut, Dolores La
zutka, Matilda Kuog'i ir 
Christine Urban.

Visiems bus proga viešai 
pareikšti pagarbą mūsų Dan 
gaus Motinai ir gražiai už
baigti gegužines pamaldas.

X

katalikiškų organizacijų rė
mėjai. Išauklėjo gražią šei
mą: tris dukteris ir tris sū
nus, kuria tikrai galima 
džiaugtis ir didžiuotis. Vy
riausioji duktė Kazimiera y- 
ra ištekėjus už Roko Yer- 
kes, Jr., ir turi sukūrus savo 
gražią šeimynėlę; auklėja 
tris sūnus ir dvi dukreles. 
Vyresnysis sūnus jau lanko 
Quigley Preparatory. Duk
relės eina Gimimo Šv. Pa
nelės parap. mokyklą.

Antroji duktė Konstancija 
ištekėjusi už Jono Skelly, y- 
ra gabi scenos mėgėja bei 
visuomenininke, auklėja vien 
turtę dukrelę, kuri taipgi 
lanko Gim. Šv. Panelės par. 
mokyklą. Abu žentai yra ka
talikai ir susipratę lietuviai 
veikėjai.

Trečioji jauniausia duktė 
Albina dirba Šv. Kryžiaus 
ligoninėje kaip “X-Ray 
Technician”, yra baigusi Šv. 
Kazimiero akademiją.

Vyriausias sūnus Juoza
pas dabar kariuomenėje, rar. 
dasi Anglijoje su Engineers

Okl&homa ir Tulsa vysku
pas Francis Clenaent Kelley, 
buvęs laikraščio redaktorius, 
Katalikų Spaudos Sąjungos 
konferencijoj, Mihvaukee, iš
rinktas sąjungos garbės pir
mininku. (NCWC-Draugas)
ir Signal korpusu. Antrasis 
Kazimieras dirba Crane Co 
prie svarbaus karo darbo. 
Jauniausias sūnus Alfonsas 
yra Thompson, Conn., TT. 
Marijonų kolegijoj. Yra vie
nuolis, šiais metais ruošia
mas seminarijai.

Ilgiausių metų! Svečias

Į Chieagą parvyko 

westsaidiečiai
Chester Kunickas, west- 

sidietis, kuris jau keli me
tai kaip tarnauja ant U. S. 
Merchant Marine laivų, bu
vo šiomis dienomis parvykęs 
atostogų pas savo tėvą. Jis 
yra buvęs tolimuose Pacifi
ko vandenyse ir Meditera- 
nijos jūros kovų srityje ir 
kitur ir papasakoja daug į- 
vairių ir įdomių dalykų apie 
savo pergyvenimus. Šia pro
ga į Chieagą taipgi buvo 
parvykęs jo brolis, Antanas 
Kunickas, kuris kaipo fede
ralinės valdžios darbininkas 
yra skersai ir išilgai šios 
šalies perkeliavęs su val
džios paskirtais reikalais. 
Jis nekurį laiką dar pabus 
Chicagoje.

Tenka pastebėt, kad apart 
Chester, Kunickų šeima yra 
taipgi davusi ir du kitus na
riu® Dėdės Šamo ginkluo
toms jėgos, tai yja Ernes
tą ir Vaclovą.

ke, gyveno pas brolį, 
ger’e.

Bor-

— Pietų Amerikos paukš
tis, vadinamas “tucan” ir j 
pasižymįs nepaprastai ilgu 
snapu, neturi jokios iš jo 
naudos, nes jis toks minkš
tas, jog juo ne tik negali! 
gintis, kovot, bet dargi mais
tą perkąsti ir turi ryti ne
kramtęs.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

$10 KŪNIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS Lt

riZItKAS IK n.VOK08€OFIC

X—RAY—
KRAUJO IR URINALO įo 
TIRINCJIMAS—Viskas už 
Paprastai apkafnavtmaa tokio iAtlrlnš- 
jlmo yra <10, Ir mes g varant uoj am o 
Jums patenkinimą arba Jūs mums nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KRONU KOS EIGOS 
PA SK KM ING AI GYOOMOS 

VARICOSB G Y 81.03, kojų ronos. ir 
panašiai kojų ištinimai. Rhcumatlema. 
SKILVIO SKAU8MA1. nevirškinimas, 
degančios pilvinės žaizdos ar užkietė
jimas.
KRAUJO LIGO8, silpno, nuvargusio, 
anemla lr krau'o užnuodljlmos iš prie
žasties kroniškų ligų. Aukšto kraujo 
spaudimas.
ODOS LIGOS, niežėjimas, degančios 
exzema, psoriasls Ar spuogų. 
URINAL1NIAI SKAUSMAI. prostatl- 
tis, skaudžios lr nesmagumo KRONIS- 
KO8 LIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis?
• NUOIaATINBS PASEKMES 
£ Tuojau palengvinimas
B laiko nepraradlmus
• žema kaina. Lengvomis Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAGO MKIIICAL INSTITUTB 

202 SOUTH 8TATB KTKBBT
Kampas Adams šeštam Aukšte
VAL.: S ryto iki 8 vak. Sekimui. 10-1.

NULIŪDIMO^n^VALANDOJE 

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas GROvehUl 0X42

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
JOsų finansiškam stovini prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI

Gimtuvių puota 
pavyzdingoj šeimoj

Marąuette Park. — Pra
eitą sekmadienį Mickai save 
puošnioj rezidencijoj suruo
šė puikią gimtuvių puotą 
jauniausiai dukrelei Albinai, 
kuri minėjo 21 gimtadienį. 
Malonu buvo svečiuotis at 
mosferoje, kokią sudarė Mic 
kų šeima. Tarp jubiliatės gi
minių ir draugų dalyvavo ir 
garbingų svečių: TT. Mari
jonų seminarijos prof. kun. 
Malinauskas^ MIC., kun. Au- 
gūn&s iš Aušros Vartų pa
rapijos; kleb. kun. J. Paš
kauskas ; kun. S. Petraus
kas; artimas giminaitis kur; 
A. Zakarauskas; dr. Gaban 
tti, prie kurio Albina dirba; 
dr. Badzmierowski su žmo 
na, dr. Kowalski, dr. Zakis, 
dr. Jankauskas ir jo sesu
tė, slaugė iš Šv. Kryžiaus 
ligoninės; Algirdas Brazis 
su žmona, kuris svečiams pa
dainavo. Albinai sudėta daug 
brangių dovanų ir linkėji
mų tėveliams ir visai šei
mai.

Mickai pavyzdingi katali
kai, nuolatiniai “Draugo” ir 
“Laivo” skaitytojai, taipgi

Baisus įvykis

Tiesiog šiurpu ir 
pagalvoti

TEXARKANA, Ark. — 
Šiomis dienomis buvo rastas 
Mrs. Minnie May Boat- 
wright lavonas rave, netoli 
Texarkana. Moteris turėjo 
22 metus amžiaus. Trisde
šimt metų amžiaus negras 
prisipažino, kad jis jauną 
moterį išniekino ir nužudė. 
Apie tai pareiškė policijai.

Pasak policijos pareiški
mo. negras nuvyko į Mrs. 
Boatwright’s namus pakal
bėti su ja apie kiemo darbą. 
Negras pareiškė, kad Mrs. 
Boatwright paklausė jo ar 
jis nežino kur gauti juodų 
uogų (blackberries), lr jis

atsakė, kad galįs ją nuvežti 
troku į tą vietą, kur galima 
gauti uogų.

Pareigūnai pareiškę, kad 
negras pasakė, kad pavažia
vus ketvertį mailės plačiuo
ju keliu, jis sudavė mote
riškei su pagaliu į kaktą, ir 
dar du kartus sudavė, ir jis 
baisiau pasielgė kaip žvėris.

Jūrininko žmona iražn 
dyta gatvėje

AMARILLO, Tex. — Ge
gužės 28 dieną Amarilio 
gatvėje buvo rasta nužudy
ta moteris, kuri turėjo 22 
metus amžiaus. Ji atpažinta 
kaipo Mrs. Dorothy Snelson.

Pareigūnai mano, kad 
žmogžudys vartojo peilį. Jie 
pasakė, kad Mrs. Snelson, 
žmona R. D. Snelson, kuris 
yra laivyne, kur tai Pacifi-

KREIPKITRS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 pamik; 
RANDASI PAS MUS 
PASIRINKIMUL 

Geriaosio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientam, pilną patenkinimą.

Didyste Ofisas tr Dirbtuvė:

VENETIAN

Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS OfM» te DMrtuvC: 527 N. IVESTERN AVĖ. 
/■Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY ŠIOS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
({steigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi iiimiiiitiimiiuiiiHiiiiiuiiiiuiiiiiiiiimuHii  
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m.
Tos Pačios šeimos

Rankose! uisuuuiiiiiiiiiuiuiiiiUiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHUi
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI

PARTIOULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTION8 
D1HTRIBUTOR8 OF THE FAMOU8 MONTELLO GRANITE

Moat BeanUTnl—Mott Turtiniu VUMUit "ii la Tba World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KBEIPKim PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

BUČERIU
SVARBIEMS DARBAMS

f

Pilno ar Dalinio Laiko Darbai

TAIPGI VAIKINŲ VIRŠ 16 METŲ AMŽIAUS 
DIRBTI PO MOKYKLOS VAL. IR ŠEŠTAD.

Gera Pradinė Mokestis* »
Atsišaukit

Novak's Stock Yard Market, Ine.
1446 West Chicago Avė.
Klauskite dėl Mr. Walter Novak

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statybai, Remontavliaui, Refiaanaavlmui— 
ANT LENGVU MCNESINTŲ UMOKZJIMUI

PaiuMidofcite Progą Pnhurtlni'riis Žemom, 
NnoAIntčio Ratoim.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mGsų įstaigoje. JOnų Indeliai 
rilpcMIngat globojami tr ligi $5.000.00 ap- 
drarott per Federal Savtagn and loan !■- 
raranee Corporation. JOnų pinigai bui, greitai 
lAmnkaml Joms ant pareik alavinio.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo- Patarnavimo t —

ASStfCIA T I O N 
3226 SO. HALSTED ST.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L I. ZOLP
1646 WEST 46lh 8T. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

ĘVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—M

LACHAVVICZ IR SUNAI
8314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVB.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5768 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.____________Phone YABDS 4908

L LIULEVIČIUS
<348 SO, CALIFORNIA AVĖ. Phoae LAF. 3571

P. Je RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

r
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Šiurpi tragedija

Šūviai beruošiant pietus
VYRAS ĮBĖGĘS Į APARTAMENTĄ PALEIDO KELIS 

ŠUVIUS f SAVO ATSISKYRUSIĄ ŽMONĄ IR GI
MINAITĘ. ŽMONA BUVO PALIKUSI VYRĄ IR 
NUĖJO KITUR GYVENTI, KAD JOS VYRAS PER
DAUG GERDAVĘS.

Baisi tragedija įvyko Chi
cagoje praeitą sekmadienį. 
Vyra3. staiga sekmadienį po 
pietų įpuolęs į keistą stovį, 
mirtinai sužeidė savo atsi
skyrusią žmoną, kuri atsi
sakė patenkinti jo prašymą 
dėl susitaikymo, sužeidė sa
vo giminaitę ir paskui pats 
persišovė arti širdies. Abu, 
jis ir jo švogerką (sister-in- 
law) buvo kritiškoje padė
tyje praeito sekmadienio va
kare. * i

Baisi nelaimė įvyko base- 
mento flate, 5537 Schubert 
ave. Frank Kothanek, 42 
metų, 1928 So. 56th ave., 
Cicero, paleido šuvius į mo
teris ir paskui pats persišo
vė.

Dvi moterys aukos, kiek
vienai šauta keturis kartus, 
buvo Mrs. Katherine Kotha
nek, 29 metų, kuri mirė pa
kelyje į ligoninę, ir Mrs. Ed- 
na Barnas, 26 metų, kuriai
buvo reikalinga keletas•
kraujo transfuzijų, kovojant 
desperatiškai už jos gyvybę. 
Kothanek buvo nugabentas 
į Bridewell ligoninę. 1
NUVYKO GYVENTI 
KITUR

Policijai buvo pasakyta, 
kad Mrs. Kothanek paliko 
todėl savo vyrą prieš tris 
savaites, kad jis perdaug 
gėrė ir nuvyko gyventi pas 
Mr. ir Mrs. Barnas, jų base- 
mento flate, Schubert ave. 
adresu. Prieš pusantros sa
vaitės Kothanek aplankė ją 
ir bandė susitaikinti, bet 
Mrs. Kothanek atsisakė.

Praeitą sekmadienį po 
pietų Mrs. Kothanek ir Mrs. 
Barnas ruošė pietus, kai

Mrs. Barnas vyras Michael 
buvo užmigęs. Jis buvo pa
žadintas, jis pasakė polici
jai, didelio trenksmo į duris.
ŠAUKĖ PAGALBĄ

Kai jis atidarė duris, jis 
pasakė, Kothanek įbėgo į 
apartamentą su .38 caliber 
revolveriu rankoje. Kotha
nek sušuko:

“Tai yra.” ,
Barnas pasakė, kad jis 

užbėgo aukštyn į aparta
mentą pas nuomininką tele- 
fonuoti policijai. Kai jis te- 
lefonavo, jis išgirdo šuvius 
ir jo žmonos šauksmą:

“O, gelbėk mane!”
Barnas rado savo žmoną 

gulinčią ant grindų valgo
majame kambaryje, prie 
stalo. Mrs. Kothanek, per
šauta arti širdies, į riešą ir 
kojas, gulė j ogyvenamajame 
kambaryje, netoli jos vyro.

Rašant apie šį baisų įvy
kę dar nebuvo žinoma koks 
galutinas sužeidimų stovis 
buvo Mrs. Edna Barnas ir 
Kothanek’o.

APDEKORUOTAS NAU
JU ORDINU

Kariuomenės kapelionas 
kun. Maurice A. Muilam iš 
Dubuąue arkidiecezijos, už 
didelius pasižymėjimus karo 
fronte, apdovanotas nauju 
kariuomenės ordinu — Brori 
žinių Medaliu (NCWC-Drau 
gas).

Pavogė

<5=
DABAR

Amerikiečiai išgelbėjo

U. S. kariai davė rūbus kunigams, iš 
• kurių japonai buvo atėmę

Aštuoni sučiupti.
Aštuoni' vyrukai, kurių 

amžius yra nuo 12 iki 15 
metų amžiaus, buvo nuga
benti į jaunamečių namą 
praeitą sekmadienį po to. 
kai Maxwell gatvės policija 
juos sugavo, jiems bandant 
apvogti saldainių sandėlį, 
minkštų gėrimų ir tabako 
krautuvę, 901 Harrison str. 
Jie įėjo per stogo langą ir 
degino laikraščius apsišvie
timui, kad galėtų rasti gro
bį krautuvėje, kai policija 
juos sučiupo.

Iš apartamento, 800 Tovver 
et., buvo pavogtas kailių 
jacket už $150 vertės.

* * *
Už $1,000

Mrs. Margaret Williams, 
18 W. 73 etr., pranešė poli
cijai, kad vagys pavogė iš 
jos apartamento įvairių 
daiktų už tūkstantį dolerių.

* * *

Apiplėšė
Trys negrai, vienas apsi

ginklavęs ilgu peiliu, apiplė
šė vieną asmenį, netoli jo 
namų. Iš jo atėmė $15.

* * *
Netikėtai

Yra Goriausiai! Laikas Pirkti Pirmos RfiSles 
Nainy Materijolų Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mflsg Jardų ir apKfirfildte ata
ką Ir aokitą rflij LENTŲ—MTLLWORK 
— STOGŲ IK NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garsią, porėtą, viiką, skiepą ir (lėtą. 
PASITARKIT 8U MOŠŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

19 metų amžiaus moteris 
buvo į kaklą pašauta, kai 
jinai ir jos sesuo tyrinėjo 
revolverį. Revolveris netikė
tai išsišovė ir moteriškė bu
vo sužeista.

• ą «

Dviratį
Vagys iš namo, 7337 La

fayette ave., paėmė dešimt 
dolerių ir dviratį. Apie tai
buvo pranešta policijai.

« « «
Apkraustė

Vagys įėjo į Mrs. Lillian 
Helman namą, 5533 Everett 
ave., anksti praeitą sekma
dienį ir pavogė tūkstantį do
lerių, deimantinį laikrodį už 
$2,250, žiedą už $1.250 ver
tės ir kitų daiktų, iš viso 
nuostolių vagys padarė 
$5,540, — ji pranešė polici
jai.

Sumušė ir apiplėšė
Charles Perko, 7934 

Avenue L, buvo sučiuptas 
'trijų vyrų, kurie jį mušė 
gatvėje, netoli jo namų, ir 
iš jo atėmė šešiasdešimt do
lerių. Jis apie tai pareiškė 
policijai.. . . . . u

Platinkite “Draugą”,

HONOLULU. — Misijo- 
nierius kun. Peter Guichard 
aprašo kaip Makin salą bu
vo išnaikinta ir kentėjo lai
ke japonų okupacijos. Jis 
rašo laiške Col. Edmundui 
C. Sliney, armijos kapelio
nų viršininkui, Centro Paci
fiko apylinkėje.

Kunigas Guichard, kuris 
saloje tarnavo 37 metus, pa
reiškė, kad prieš* karą ten 
buvo 1,742 vietos gyvento
jai, 1,400 iš jų buvo pakrikš
tyti katalikais. Didžioji mo
kykla turėjo 708 berniukus 
ir 120 mergaičių. Trys aust
ralietės seserys dirbo. Vie
nuolės paliko salą penkias 
dienas prieš japonų invazi
ją 1942 metų.

Amerikos kareiviai juos 
išgelbėjo iš japonų, dviejų 
misijonierių, kun. Guichard, 
kun. Viallon, ir vietos gy
ventojų padėtis buvo despe
ratiška. Japonai sunaikino 
kiekvieną pastatą saloje, ir 
taip pat atėmė rūbus iš gy
ventojų, kad pagamintų ban
dažus sužeistiems karei
viams.

Amerikos kareiviai pasi
dalino savo kelnėmis, marš
kiniais ir batais su misijo- 
nieriais ir juos maitino. Ku
nigai dabar gyvena lūšnelė
se, kurias pastatė vietos gy
ventojai.

Žymus apaštalas
LONDON. — Mirė Hugh 

Israelowicz Angress, lenkų 
žydas, kuris tapo katalikų 
neužilgo atvykus į Angliją, 
buvo tikras apaštalas) tarp 
žydų Londone. Jis buvo vie
nas iš vadų katalikų izrae
litų gildos tarp žydų Lon
done, ir garsus kalbėtojas. 
Jis buvo žinomas susirinku
siems Hyde Parke ir Tower 
kalne. Jis platino katalikų 
tikėjimą žydų tarpe.

Žuvo jaunuolis
Samuel Stall, 17 metų, 

Fenger high school moki- 
nyp, buvo rastas negyvas 
prie savo sudaužyto dvira- 
šio, praeitą sekmadienį. 
Greičiausia, kad minimą 
mokinį sutrenkė koks tai 
automobilio vairuotojas ir 
jis pabėgo. Nelaimė įvyko 
120th ir Doty sts.

Prisipažino
Arthur Neilson, 31 metų, 

1124 N. La Šalie str., buvęs 
kalinys, praeitą sekmadienį 
prisipažino policijos parei
gūnams, kad gegužės 24 die
ną nužudė Arthur Gilber- 
ston, 50 metų amžiaus, nak
tinį garažo vedėją, 215 W. 
Lake str.

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
* * už U. S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Waterburio, Conn., lietuvis Dėdės 

Šamo kariuomenėje

CPL. CHARLES IGNOTAS

Cpl. Charles Ignotas gimė 
1919 metais vasario 12 d., 
Waterburyje, Conn. Baigė 
Šv. Juozapo lietuvių parapi
jos pradinę mokyklą ir 
Crosby High School. Lankė 
taipgi Marianapolio kolegi
ją per kelis metus. Dirbo 
French Mfg. Co. kaipo ship- 
ping clerk.

Įstojo į kariuomenę gruo
džio mėnesį. 1940 metais 
savanoriu. Išbuvo New 
Guinea jau 2 metus ir 3 mė
nesius; dalyvavo ne viena
me mūšyje. Jis yra prieš
lėktuvinėje dalyje. Paskuti
niu laiku buvo paskirtas eiti 
paštoriaus pareigas savo 
batalijone, taipgi canteen 
manager.

Jo brolis yra kun. Anta
nas Ignotas M. I. C., kuris 
dirba parapijinį darbą

į
Racine, Wis. Abu tėvai dar 
gyvi, taip pat sesuo ir iš vi
so trys broliai. Jis yra ve
dęs Evelyn Kustis, lietuvai
tę, kuri taip pat paeina iš 
Waterburio, Conn.

• • • •

Mary Dillon, studentė De 
Paul universiteto, laiko glė
bį rožių. J. E. arkivyskupas 
Samuel A. Stritch jas dova
nojo šeimoms, kurių nariai 
labiausiai yra pasižymėję 
šiame kare. ši atmintis bus 
vienas numerių programos 
Šv. Valandoj, kuri, kaip kas
met, Šv. Vardo draugijas i- 
niciatyva ruošiama Soldier 
Fielde. šįmet šv. Valanda 
bus birželio 18 d. 

Nelaimė kelyje

Žuvo degančiame 
automobilyje

Vienas vyras mirtinai ap
degė, du kiti buvo gydomi 
po to, kai buvo išgelbėti be 
sąmonės iš degančio auto
mobilio, ir trys kiti buvo 
mažiau pavojingai sužeisti 
nepaprastame susidaužime, 
Hoyne ir Walnut sts., 1:20 
vai. po pietų praeitą sekma
dienį.

Mirė Joseph Vosta, 38 
metų, barberis, 5945 Bel- 
mont ave., kuris su Juliu 
Feffer, 26 metų, ir Harold 

i Kiefer, 36 metų, važiavo į 
White Sox bąli žaidimą, kai 
jie susidūrė su kitu automo
biliu, abi mašinos apsivertė.

Antrame automobilyje bu
vo Richard Hudson Jr., 23 
metų, ir ir Orlester Prit- 
chett, 28 metų, abu negrai.

Kai automobiliai apsiver
tė, Vosta automobilį pagavo 
ugnis, netoli esantieji dar
bininkai ištraukė Fefferį ir 
Kieferį per degantį viršų, 
bet liepsnos neleido pasiek
ti Vostos.

Vieną išgelbėjo
Vienuolikos metų amžiaus 

jaunuolis Edward Rossi. 
3024 Flournoy str., pasken

Stiprūs vagys
Vagys, kurie įsilaužė į 

Horst ir Gruber mėsos krau
tuvę, 6116 Addison, anksti 
sekmadienio rytą, tikrai bu

do praeitą sekmadienį, kai v0 stiPrūs Jie išmušė gele- 
jis ir jo brolis Daniel, 12 žines užtvaras lango, paskui
metų, įkrito į Illinois Michi- 
gan kanalą, 39th st. ir Ci
cero ave.

Jie buvo tėvo Otto, 51 
metų, darbininko, ištraukti 
ant kranto, bet sąuadas ne
galėjo atgaivinti Edwardo. 
Jaunuoliai žaidė laivelyje, 
kai jie įkrito į vandenį.

Iškrito iš lango
Julius Mencci, 56 metų. 

darbininkas, praeitą sekma
dienį neteko balanso, kai jis 
mazgojo antrame aukšte 
langą savo name, 2138 Rače 
ave., ir nukrito 30 pėdų į 
cemento kelią. Jis mirė nu- 
vežus į ligoninę.

CAROLL. Ia. — Gegužės 
27-tos dienos vak. žuvo 2 as
menys troko ir automobilio 
susidūrime.

išnešė 400 svarų seifą, ku
riame buvo $1,000 ir 30,000 
mėsos štampų. Apie tai bu
vo pranešta Irving policijai.

Kova gatvėje
Vienas ginkluotas vyras 

buvo užmuštas, antras sun
kiai sužeistas ir policinin
kas buvo pašautas kovoje, 
58th ir Prairie. Tai įvyko 
praeitą pirmadienį Chicago
je. «’

Jr

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti..........J9 gO
STOKER COAL, Ankštos rūšies, $7 45 
2 nyk plauto*. Chemiškai prirengto*
BLACK BAND LUMP......................$11 25

• PETROLEUM COKE (Courne).. Ji 2.50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) JĮ0 95

ARKIVYSKUPO DOVA
NOTOS GĖLĖS

/ mus
X Šv. Kazimiero akade- , 

m i jos abiturienčių iškilmin
gas aktas įvyks pirmadienį, 
birželio 5 d., 7:30 vai. va
kare. Diplomus įteiks pre
latas J. J. Casey, arkidiece
zijos generalinis vikaras.

X Pranui ir Brigytai Či-
žauskams jų vedybinio gv- * 
venimo 15 metų sukakties 
proga praeitą šeštadienį vei
kėjų Mickeliūnų rezidenci
joj, Marąuette Park, buvo 
suruoštas surprizas. Būryje 
skaitlingų Čižauskų bičiulių 
buvo ir kleb. kun. J. Pas- 
kauskas, “Draugo” ir “Lai
vo” redaktoriai. Pasakyta 
kalbų, įjteikta dovana.

X Staff Sgt. Jonas Miciū- 
nas, sūnūs Miciūnų, 4613 S. • 
Fairfield Ave., sugrįžo ant 
furlough iš Panama Canal. 
kur buvo tris metus. Tėvai 
džiaugiasi sūnui sugrįžus. 
Kun. Ant. Miciūnas, MIC., 
Marąuette univ. lankąs, taip 
pat atvyko pasimatyti su 
broliu. Miciūnai turi ir kitą 
sūnų tarnyboj — Cpl. Adol
fą, kuris randasi NebraskoJ

X Komp. A. Pociui pa
gerbti bankieto laukia ne tik 
bridgeportiečiai, bet ir dau
gelis plačios Chicago lietu
vių. Bankietas bus birželio 
4 d. ryšium su jo vardadie- . 
niu, Šv. Jurgio parapijos sa
lėj. Jau pasižadėjo dalyvau
ti daug žymių svečių. Tikie- 
tai reikia įsigyti iš anksto. 
Kaina 75c.

X Kaz.. ir Onos Vilimų, 
6402 S. Talman Ave., sūnus 
Antanas baigęs dantisto 
mokslus, dabar yra Navy 
dantų gydytojas. Duktė Al
dona irgi baigus aukštą 
mokslą, dabar dirba Conso
lidated Vultee Aircraft Cor
poration, Tuscon, Arizona, o 
jauniausia duktė Bronė dar 
lanko Šv. Kazimiero akade
miją. Kaz. Vilimas yra ge
ras meistras prie naujų na
mų statymo.

X Stella ir Juozas Bočiū- 
nai, žinomi Cicero biznie
riai, praeitą trečiadienį iš
kėlė “bridal shower” savo 
sūnaus sužieduotinei Stellai 
Savifckaitei. Bočiūnai yra 
duosnūs biznieriai, remią vi
sus kilnius ir labdaringus 
parengimus. Išaugino tris 
sūnus, kurie tarnauja ka
riuomenėj. Vyriausias Hen
ry yra navigatorium Air 
Force ir šiuo metu kur nor3 
Italijoj, Harold aavo stovyk
loj Miss. valst. yra štabo o- 
fise sekretorium, o jauniau
sias Roy birželio mėnesį 
bombardieriaus kursą.

Pirkite karo bonus.
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