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U. S. KARIAI OKUPAVO HOLLANDIA
U. S. lėktuvai atakavo japonų 

bazes Marianas ir Truk salose
PEARL HARBOR, bal. 

23. — Adm/Chester W. Ni
nai tz pranešė, kad armijos 
ir laivyno didieji bomberiai 
dienos mėtų (pirmadieny a- 
takavo Saipan ir Tinian sa
las, Marianas salyne, nepil
nai 1,400 mylių į pietus nuo 
Tokyo. Liberator lėktuvai 
skrido per priešo lėktuvų 
opoziciją pulti tas salas, 
kurios pirmą kartą buvo a- 
takuotos vas. 22-23 dd.

Nimitz taipgi pranešė, 
kad amerikiečiai užėmė dar 
du atolius Marshall salyne 
— Erikyb ir Aur.

Vėlesnis pranešimas sa
kė armijos lėktuvai ketvir
tadienio naktį atakavo Mo- 
en ir Dublon salas, Truk a-

toly, kur numetė bombas 
ant aerodromų ir įrengimų.

Du laivyno žvalgybiniai 
lėktuvai išnešė pirmą ame
rikiečių ataką ant Hali sa
lų, 50 mylių į šiaurę nuo 
Trak, kur puolė Ulu, Igup, 
Murilo ir Truo salas, sunai
kindami keturis nedidelius 
laivus, ir kitus keturis su
žalojo.

Bomberiai veikiausiai pa
kilo iš naujų) aerodromų 
Marshall sagose. Rezultatai 
Marianas salų atakos dar 
nepaskelbti. Apie 25 japonų 
lėktuvai pakilo priešintis. 
Vienas jų huvo numuštas, 
o kitas gal buvo sunaikin
tas.

NACIŲ KULKOSV AUKOS ANZIO FRONTE

PFC Earl H. B rande 11, Ft. Atkinson, Wis., uždengia lavonus dviejų savo pėstininkų 
draugų, kurie buvo nacių kulkosvaidžių užmušti penktos armijos pozicijoje Anzio 
fronte. (Signal Corps nuotrauka. Acme-Draugas Telephoto).

AMERIKIEČIAI SKUBA UŽIMTI TOS BAZĖS 
DIDELIUS AERODROMUS

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Naujoj Gvinėjoj, ba!> 
24. — Speciali radio trans- 

j liacija iš Gen. MacArthur 
, štabo pranešė, kad amerikie
čiai kariai okupavo didžiū- 

! lę japonų Hollandia bazę, 
vakarinėj Naujoj Gvinėjoj.

Nepasakyta kokia opozi
cija ten buvo, nė kokie bu
vo amerikiečių nuostoliai.

Tuo netikėtu žygiu ame
rikiečiai dabar valdo beveik

Spėjama, kad ten buvo 
apie 250,000 japonų karių, 
kurių 104,000 jau išmušta.

Amerikiečiai paskučiau
siu laiku buvo pasivarę į 
pietus nuo Madang bazės. 
Šiuo žygiu jie vienu kartu 
pasivarė 500 mylių, praei
dami pro Madang, Hansa, 
ir Wewak bazes.

Gen. MacArthur sakė ši 
okupacija buvo iki šiol di-

visą Naujos Gvinėjos kran- džiausią amerikiečių opera- 
tą. ' ' cija pietų Pacifike.

24,000 lėktuvų per 7 dienas numetė 
29,000 tonų bombų ant nacių

NACIAI RUOŠIASI 
RUSŲ OFENSYVAI

LONDONAS, bal. 23. — 
Pranešimai iš. Maskvos sa
ko vokiečiai, bijodami koor
dinuotos sąjungininkų ofen- 
syvos iš rytų ir vakarų, 
siunčia didelius skaičius 
karių ir mechanizuotų jė
gų j Stanislavovą, pietryti
nėj Lenkijoj, norėdami kaip 
norint atlaikyti rusų kariuo 
menės pavasarinę ofensyvą.

Berlyno pranešimai sakė 
rusai koncentruoja savo ka
riuomenes plačiai ofensyvą i 
400 mylių frontu nuo Dnie
pro upės iki Pripeto pelkių. 
Anot jų, išsiliejusios upės 
trikdo rusų atakos pla
nams.

Rusų pranešimai taipgi 
minėjo, kad “nieko svar
baus” neįvyko frontuose 
vakar. Vėlesnis komunikato 
priedas rakė vokiečiai dviem 
atvejais atakavo rusui lini
jas į pietvakarius nuo Nar
va, Estijoje, bet abu kart 
buvo priversti (pasitraukti 
nepasiekę rusų linijų,

Lenkijoje, nacių pėstinin
kų pulkas prarado 200 ka
rių, kuomet b\ndė okupuo
ti kalną į pietryčius nuo 
Stanislavovo.

Apie Sevas'opo’į) pranešta 
tik, kad laivyno lėktuvai 
Juodojoj jūroj nuskandino 
vokiečių išlipdinimo laivą, 
patrolės laivą, ir 2,000 to
nų transportą.

KALENDORIUS
Balandžio 24 d.: šv. Fi

delis ir Šv. Vaitiekus; seno
vė®: Kantrimas ir Gražvy
da.

Balandžio 25 d.: šv. Mor
kus Evangelistas; senovės: 
Arė jis ir Tyvaita.

ORAS

Ūkanota. Nebus dideliets 
atmainos temperatūroje.

Aliantai atmuša 
japonus Indijoje

PIETRYČIŲ AZIJOS 
ŠTABAS, Kandy, Ceylon, 
bal. 23. — Vėliausias pra
nešimas sakė britai vis dar 
laikosi Kohima mieste, nors 
japonų spaudimas darosi 
vis didesnis.

Britai kariai pastūmė 
priešą atgal 30 iki 35 my
lias į šiaurryčius nuo Im- 
phal, ir su lėktuvų pagalba 
išmuša japonus toj apylin
kėj.

Bishenpure, ant kelio ei
nančio iš Silchar, į vakarus, 
japonų atakos buvo atmuš
tos.

Tokyo radio pranešimas

ŠVEDIJA ATMETĖ 
ALIANTŲ PROTESTĄ

STOKHOLMAS, bal. 23.— 
Informuoti sluoksniai sako 
Švedijos vyriausybės nota 
“mandagiai” atmetė Ameri- 
kos-Anglijos protestą dėl 
balberingų pardavinėjimo 
Vokietijai.

Jų manymu, Švedijos at
sakymas nebus viešai pas
kelbtas Stokholme.

Nebemano draftuoli 
virš 30 melu vyrus

WASHINGTON, bal. 22.- 
Vakar sužinota, kad armi
ja, laivynas, Selective Ser
vice administracija ir War 
Manpower komisija susita
rė dėl planų nebeimti vy-

Japonai laužiasi į Šeštadieny mirė
ien, Kinijoj Kardinolas O'ConnelI

LONDONAS, bal. 23. — 
Netoli 2,000 Amerikos did
žiųjų bomberių ir naikintu
vų, tęsdami sąjungininkų

ir Prancūzijos invazijos 
kranto dienos metu.

Amerikos keturmotoriniai 
lėktuvai atakavo Hamm

CHUNGKING, bal. 22. — 
Kiniečių komunikatas pra
nešė, kad centralinis dali
nys japonų trišakės jėgos 
įsilaužė į , Chenghsien gele
žinkelių centro priemies
čius. Tas jų žygis grąso ki
niečiams, kurie laiko 160 
mylių ilgio dalį Peiping-Ha- 
nkow geležinkelio.

Kiniečiai, kovodami be 
lėktuvų paramos ir su žy
miai prastesne artilerija, 
desperatiškai ginasi prie 
miesto vartų. Chenghsien 
valdo geležinkelio lįnijas 
einančias į vakarus į cent
rinę Kiniją ir į japonų ba
zes pietrytinėj Kinijoj.

Kiti japonų daliniai į 
šiaurę ir pietus nuo to

sake japonai kanai puolė ir rų suvirš 30 metų amžiaus• miesto apeina apie jį, ma-

BOSTON, bal. 22. — Wil- 
liam Kardinolas O ’Connell,
Bostono arkivyskupas ir 
Amerikos Rpmos katalikų 
hierarchijos dekanas, šian
dien mirė nuo plaučių užde
gimo.

Kardinolas mirė 4:45 vai. 
po pietų Chicagos laiku. Jis 
buvo smarkiai suimtas 2:30 
valandą, bet atsipeikėjo. Po 
antros atakos mirė.

Vakar gautas šv. Tėvo 
kablegramas, kuriuo Popie
žius Pijus XII pareiškė sa
vo susirūpinimą dėl Kardi
nolo sveikatos.

Jo Eminenciją labai nu
džiugino specialus apašta
liškas įpialaiminimas iš Po
piežiaus. Mirties metu pas
Kardinolą buvo J. E. Ri-, _ .v T u- 4. I Radford kabėjo j Ameri-chard J. Cushmg, Bostono . _ xx. o^„WaU„. ____ . ,, kos Laikraščių Redaktoriųvyskupo padėjėjas, ir Mon- 
signoras Minihan.

ofensyvą prieš nacių susi- I miestą betemstant. Jie tu- 
siekimo linijas, vakar ata- r%’° prasilaužti per didelę
kavo Hamm ge’ežinkelio 
centrą Ruhro klony. Berly
no radio anksti šį rytą sa
kė brii'ų bomberiai ir vėl 
skrido virš Reicho..

Vokiečiui radio sakė bri
tų lėktuvai skrido virš šiau
rvakarinės ir (pietinės Vo
kietijos nepilniai šešias va
landas po 2,500-3,000 lėk
tuvų atakos ant Vokietijos

Tūkstančiai lėktuvų 
atakuoja japonus

WASHINGTON, bal. 22.- 
Adm. Arthur W. Radford 
sakė 1.000 lėktuvų atakos 
Pacifike darosi vis papras
tesnės.

užėmė Moirang, 24 mylias į 
pietus nuo Imphal, vakari
niam Loktak ežero krante. 
Berlyno pranešimas sakė 
japonai Arakan fronte oku
pavo Pa!etwa, 35 mylias j 
šiaurryčius nuo Buthedaun- 
go.

karinei tarnybai. Turima 
galvoje tuos vyrus, kurie 
dirba kariniuose fabrikuo
se. šiais metais karinės jė
gos reikalaus dar 1,600,000 
daugiau vyrų.

PIRKITE KARO BONUS

Suomija atmetė rusų pasiūlijimą
MASKVA, bal. 22. — Ru- prieš balandžio pabaigos.-Į prie

sijos užsienių reikalų komi-Į 2) 
šariatas pranešė, kad Suo
mija atmetė antrą Rusijos 
taikos pasiūlijimą, tuo baig
dama derybas.

Vice komisaras Višinsky 
sakė Suomija bal. 29 pra
nešė Rusijai, per Švediją, 
kad parliamentas nutaręs, 
jog rusų statomos sąlygos 
uždėtų perdidelę naštą ant 
jos žmonių, o kitas sąlygas 
negali ų išpildyti vien dėl 
techniškų priežasčių.

Sluomija atmetė sekan
čias sąlygas:

1) Nutraukimą santykių 
su Vokietija ir skubų inter
navimą priešo karių ir karo 
laivų1, arba jų išvarymą

Atsiteigimą 1940 m. 
Suomi jos-Rusijos sutarties 
ir partraukimą suomių ka
rių iki 1940 sienų.

3) Skubus repatria.vimas 
rusų ir aliantų belaisvių ir 
internuotų civilinių gyven
tojų.

4) Penkiadešimts nuošim
čių demobilizacija Suomijos 
anhijos.

5) $600,000,000 atlygini
mas, atmokamas per penkis 
metus.

6) Grąžinimas Petsamo 
Rusijai.

7) Jei šios sąlygos būtų 
priimtos, Rusija atsisakytų 
savo pretenzijų prie Hango, 
be atlyginimo.

tomai norėdami nukirsti 
Lunghai geležinkelį vaka
ruose, ir uždaryti pabėgimo 
kelią kiniečiams gynėjams.

Spėjama, kad aipie 60,000 
japonų karių dalyvauja o- 
fensyvoje, kuri per 5 die
nas pasivarė 30 mylių skers 
Honan provincijos.

IŠ LONDONO — 2,000 a- 
liantų lėktuvų iš Anglijos 
sekmadieny' atakavo šiauri
nę Prancūziją.

IŠ NEAPOLIO — 1,000 
lėktuvų iš Italijos bazių 
puolė nacių lėktuvų fabriką 
Wienernoistadte, Austrijoje.

IŠ LONDONO — Jugos
lavai partizanai paleido ke
lias pozicijas Sanjak irMon- 
tenegro apylinkėse.

IŠ SEATTLE, Wash. — tadieny atakavo japonų nų bombų ant Lakūnai, Vu- 
Llberty laivas John Stroub lėktuvų bazes prie Aitape nakanau ir Keravat aercd-

WASHINGTON, bal. 22.- 
Laivynas pranešė, kad prie
šas praeitą rudenį Pacifi
ke nuskandino Amerikos 
transporto laivą, kuris ve
žė 1,429 kareivius, jūrei
vius ir kitus./

Iš viso skaičius 1,359 vy
rai buvo išgelbėti, o 70 žu
vo.

Sąjungą, ir tvirtino, kad nė
ra joks perdėjimas sakyti, 
jog laivynas gali atakuoti 
by kur Pacifike su 1,000 lėk
tuvų, ir net daugiau, iš lėk
tuvnešių.

Anot Admirolo, mūsų jė
goms vis augant yra nepro- 
šalį manyti, kad evėntua- 
liai nei pati Japonija nebus 
saugi nuo staigių užpusi
mų.

Apdaužė tris Wewak aerodromus

priešo lėkuvų opoziciją ir 
prieš-lėktuvinių patrankų 
ugnį, kad atakuoti tą svar
bų nacių susisiekimų kryž- 
kelį tarpe centrinės Vokie
tijos ir dažnai bombuotų 
šiaurinės Europos apylin
kių.

Nacių radio sakė, kad o- 
rinėse kovose “didelis skai
čius Amerikos bomberių 
krito liepsnose.”

Užėmė dalį vokiečių 
pozicijos Anzio fronte
SU 5-tąja ARMIJA AN

ZIO FRONTE, bal. 23. — 
Mažos amerikiečių atako3 
nužuybė apie 500 jardų gi
lumo dai j) nacių pozicijos. 
Nesuimta nacių belaisvių, ir 
neprarasta nė vienas ame- 
rikiei'. is.

Centraliniam sektory su
virš 100 Amerikos patran
kų sunaikino nacių pasti
ninkų pulką, kuris ruošėsi 
atakai.

NUKRITUS BLIMPUI
DEVYNI VYRAI ŽUVO
NEVV ORLEANS, bal. 23. 

— Laivyno 8-tos apskrities 
štabas vakar pranešė, kad 
vienas jo blimpas iš Hou- 

| ma, La., bazės įkrito j Mex-
SĄJUNGININKŲ ŠTA-1 Wewak, Dagua ir Būt aero- ico įlanką, ir devyni iš de-

dromus. šimts įgulo3 narių žuvo.
Bomberiai ir naikintuvai; Blimpas nukrito trečia- 

MacArthur pranešė, kad iš Solomonų bazių ketvirta- į dieny, apie 25 mylias į pie- 
Amerikos bomberiai penk- dieny numetė suvirši 100 to- 'tus nuo Mississippi upės 

žiočių. Vienintėlis išgelbė
tas asmuo buvo Ensign Wi- 
lliam Thewes, iš Lakewood, 
Ohio.

Laivynas taipgi pranešė, 
kad du kiti blimpai buvo

BAS pietvakarių Pacifike, 
b9l. 23. — Gen. Douglas

lūžo pusiau lr nuskendo 

prie salos netoli Alaskos. 

65 iš įgulos 80 nacių žuvo.

IŠ NEAPOLIO — Tik da.

ir Wewak, šiaurinėj Nau
joj Gvinėjoj, ir išmušė tris 
Wewak aerodromus. Ant 
Tadji aerodromo ir sandė-

romų Rabaule, Naujoj Bri
tanijoj.

Virš olandų rytų Indijos, 
ipatrolių lėktuvai atakavo 4
mažus priešo laivus Mapial sunaikinti ir ketvirtas la-bar pranešta, kad Anzio iš- lių numesta 260 it onų bom- 

lipdinimo operacijose britai bų.
prarado du kreiserius Ir du' Lėktuvai numetė 200 tonų no, kitą sužalojo, ir du už- 
naikintuvus. Į bombų ant Wewak ir išaižė varė ant krantų.

salyne. Vieną jų nuskandi- bai sužalotas penktadieny, 
kuomet nepaprasta audra 
pilietė Houma bazę.
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IS KITŲ KOLONIJŲ GYVENIMO
Įspūdžiai iš mažos 
lietuvių kolonijos

Kewanee, IU. — Neseniai 
grįždamas iš vakarinių val
stijų turėjau progos ir šio 
miesto lietuvius aplankyti. 
Tiesa, nieko svarbaus čio
nai nesiranda, bet visgi man 
suteikė gerą įspūdį tuot, kad 
šioje kolonijoje lietuviškos 
dvasios ir gerų norų dar yra 
daug. Ypatingai sekmadie
niais Šv. Antano bažnyčio
je dar vis galima girdėti, 
mums labai brangintinų se
novės bažnytinių giesmių ai 
dus, “Pulkim ant kelių” i) 
“Šventas Dieve”. Nuopelną: 
klebono kun. S. J. Bartkau? 
ir gerų parapijonų už palai 
kymą tos taip kilnios tra 
dicijos. Aišku, kad mums 
iš Lietuvos atvykusiems, y- 
ra labai malonu ir garbin
ga lietuviškų giesmių aidui 
bažnyčioje girdėti. Ypatin
gai dabar abejonių ir nuliū
dimo laikais gyvenant, daug 
ramybės ir vilties teikia. 
Nekartą suvargusi lietuvic 
siela ant maldos sparnų le
kia en, kame visuomet tei 
sybę ir paguodą galima ras
ti, būtent artyn prie Dieviš 
kojo Sosto.

Iš kai kurių parapijom; 
sužinojau, kad Šv. Antane 
parapija skolos jau nebetu
ri/ nes pradžioje šių metų

..... „

morgičius neva sudegino, 
tiktai po visų formalių de
ginimų, klebonijos stogas 
gerokai apdegė, žinoma ne 
nuo morgičių deginimo tas 
įvyko, bet visai kita prie
žastis tam pasitaikė. Kaip 
buvo, taip, bet viskas gerai 
išėjo, nes vietoje prasto sto
go uždėjo naują, todėl šį
met lietaus nereikės bijoti,

Darbai visose dirbtuvėse 
visu smarkumu eina. Net se
nukai ir senukės dirba. Pir 
miau tokiems apie darbo ga
rimą nebuvo galima nei sva
joti, bet dabar lengva vl- 
jierns darbas gauti.

Čionai lietuviai didžiumo- 
,e yra geri parapijonai, my
lintieji taikingą gyvenimą.

Jonukas

Lietuvis pirmąsias 
Mišias laikys raup
suotųjų kolonijoje

(LKFSB) Satezietife M. M 
Tamošiūnas, kure. dabar stu 
dijuoja teologiją Kolumbijo
je, Mosąueros mieste, jau 
gavo dijakono šventimus. 
Lapkričio mėnesyje jisai bus 
įšventintas kunigu. Dijak 
M. Tamošiūnas yra paslė
gęs raupsuotuosius ir nė 
vienas atostogas yna pralei
dęs jų tarpe. Jis netgi yra 
suplanavęs savo pirmąsias 
šv. Mišias atgiedoti Contra
tacion raupsuotųjų kOlonijo-<je.

Jisai, nežiūrint ilgos eilės 
metų, praleisiu užsienyje, 
tebemyli Lietuvą ir net Ko
lumbijoje norėtų suruošti 
Lietuvos šventę su muzika
lias programa. Čia galėtų

Lietuvis, studijavęs 
tropiku auęalus

(LKFSB) Kolumbijoje, I- 
baguee mieste, saleziečių ag
ronomijos mokykloje lietu
vis kunigas N. Saldu kas 
daug dirba dantydamas ne; 
18 pamokų savaitėje. Žemės 
ūkio mokslus jisai buvo 9- 
jęs Lietuvoje, o Kolumbijo
je dar pagilino savo studi
jas gyvulininkystės ir tro
pikų augalų.

Ibagues miestas labai gra
žus : kalnų ir amžinai ža
liuojančios augmenijos ap
suptas. Prie tos tėvų sale
ziečių užlaikomos agronomi
jos mokyklos berniukams y- 
ra gražios sporto aikštės, 
patogios maudyklės, dideli 
bandymo laukai, kame moks 
leiviai praleidžia didelę die 
nos dalį, daug dėmesio kreip 
darni į praktikos darbus.

Vilniaus žydę 
istorija

(LKFSB) Jevviah Publica- 
tion Society of America yra 
išleidusi Israel Cohen kny
gą "Vilno”. Knyga turi 531 
pusL ir duoda Vilniaus žy
dų istoriją nuo pat miesto 
įkūrimo iki šio karo. Veika
las gausiai iliustruotas.

— Pereitą vasarą dukart' 
savaitėje plaukiojo garlai- . 
visi tarp Kauno ir Tilžės.

C «> <♦>
DR. VAITUSH, OPT. 

mm re

Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuo- 

akaudamą airių karitį, atitai- 
ir toliregystų 
akinius. Visuo- 
zaminavimaa da

li elektra parodančia ma- 
klaidaa. Speciali atyda at

kreipiama į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne- 

• dėlioi pagal sutartį.

(okios kainos•
(LKFSB) Pereitą vasarą 

vokiečiai buvo nustatę to
kias1 kainas už kilogramą 
(du su puse svirų): agur
kai — 7.50 markių, salotos 
— 3.75 markių, špinatai — 
2.25 markės, rabarbarai — 
3.75, ridikėliai — 3.30, špa- 
ragai — nuo 1.50 iki 3.30 
markių, rišulėlis morkų, ne
mažiau kaip 10 morkų — 
3.90. Normaliu kursu už do
lerį buvo mokama apie dvi 
su puse markių.

—

pasitarnauti saleziečių įstai- Į paskui turi pora valandų
gų orkestrai, tačiau jie tu 
ri didelio vargo su gudomis 
— nega'i gauti lietuviškų 
kūriniui.

Pažadink juos!

Apie 13-ka Lietuvoje 
sušaudytuju

(LKFSB) Laikraštis “The 
Canadian Register” įsidėjo 
radiogramą iš Stockholmo 
gautą pranešimą, kad Kau
ne įsteigtasis specialus na
cių tribunolas pasmerkė Lie 
tuvoje mirti 13 žmonių, jų 
tarpe dvi moteris. Laikraš
tis taipgi skelbia apie gau
sius areštus Lietuvoje, pa
tvirtina žinias apie moksli
nių turtų naikinimą, jaunes
niųjų kunigų mobilizavimą 
ir kitu® nacių žiaurumus.

— Taripi nukentėjusių niuo 
nacių suminėtinos dar tos 
pavardės: nacių gaudomas 
J. Markulevičius, Šančių gy
ventojas, buvo sužeistas mir 
tinai. Šiaulių prekybininkas 
Juozas Adomaitis nubaus'.as 
2,000 markių, tokia pat baus 
me nubaustas ir telšiškis 
Vladas Sasnauskas. Po 1,000 
markių pabaudos uždėta 
Šiaulių gyventojui Pranui 
Jokūbaičiui, batsiuviui Jo
nui čepuliui.

ruošimui pamokų ir 4 vai. 
teoretinių pamokų.

Tame pat mieste, kunigų 
seminarijoje mokosi ir kitas, 
lietuvis — Titas Astrauskas,

Sudriko Radio Valandos:
W.H.F.C 1420 Kllocycles —

Ketvergė, 7 vai. vakare.
W.C.F.L., 1000 Kllocycles — 

Nerišlioj, »:»0 vai.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ• A ,•-**

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį 81 Metų

IŠKEISKITE J—I
Karo Štampas Jūsų Elektros Krautuvėje

Laikas Jau pažadinti tuos Jūsų sustingusius elektri
nius Jrankinsift apsnūdimo užkampiuose, stalyčiuo
se, ir pastogėse. Jau laikas Juos PAKEISTI Į KARO 
6TAMPAS Jūsų elektros prletalsių krautuvėje.

Daug karo darbininkų nori tų atliekamų elektros 
Jrankių — Jie yra reikalingi, nes dirbtuvės j ra užsi- 
ėmusios su kariniais darbais.

Nesvarbu ar tie Įrankiai veikla ar ne, Jūsų vietos 
krautuvininkai juos sutaisys.

Iftkratykite savo stubas šiandien ir paieškokite tų 
nevartojamų prosų, tosterių, skalbimo mašinų ir 
kitų elektros jrankių.

L P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAIS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

PerkėlK savo Kaitinę J 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPOBATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utamikais, Ketvergnis ir Staty
tomis iki 9:30 vai. vakare.

5E

COMMONWEALTH EDISON COMPANT

PASTABA: Commonwealth Edison Kam
panija neperka vartotų elektros Įrengimų 
vėl pardavimui, bet maloniai pagelbsti 
Chicagos Krautuvininkams šiame patrioti
niam Iškeitimo Plane.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
ĮVEST VIRGINIA STOKER.......... gg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, jy‘|Q

2 nyk plauto*. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................Į 25
PETROLEUM COKE ..................$12 50

Extra Coiirse

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MA2ESNJ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO
i » ■ ■ ■ ....... — ii i ■! ■■ —■■■■■■a. .i . š taifc. — te

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

I NDFR i S. GOVERNMENT SVPFRVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

_ AND
LOAN ASSOCIATION

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

JIISTTN MACKllL Wi CH, Pres. and Mgr,

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHAND1SE MAKT

For appointment call — 
REPUBLIC 6051

i
(3

IBARCOTIJ'
vnCNTNTF.TJS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1« kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Ave„ Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 22424712 South Ashland At.

—-----YARDS 1371

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kieipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Bes. 6908 So. Tahnan Avė.
Beg. TeL GROvehill 0617 
Offlee Tei. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHUSUBGAS

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 W«rt Marąuette Road

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir
adresas.

IJetuvISkas
Žydnkas — 
N. KANTER 
savininkas.

R®
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Fhone TAftDS 6054

—
Bukit Malonūs 

SAVO AKIMS!
Tik viena pora akių visam gyvent, 
tnul. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti ‘ Jaa moderniškiausia 
metodą, kurių regšjmo mokslas 
gali sutelkti.

Stl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų aklų Įtempimą.

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

OPTOMFTRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 11-tos
Talefrmsft; CANAL OStS, Chicago

OFISO VALANDOS;
Kasdien »:t0 a. m. Iki l;t0 p. m. 

Trečiad. Ir fleštad. t: 10 a. m. 
Iki T:>0 p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

18 metų patyrimas
TeLt Yards 1829 <

Pritaiko Akintas.

Ištaiso.
^FOflao Ir Akinių Dirbtuvė 
JįttOl SO. HALSTED ST.

3^ Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
| Sekmadienyje pagal sutartį.

3E 33
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STR1K0L IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Kas J Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.

Nedėliomis pagal sutartį. 
Offlea TeL Y ARds 4787 
Namų TeL PROapeet 1939 

Tei. Y ARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenae
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4157 Archer Avenae 
Oftoo vaLt 1—8 ir 8—S:M r. B. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YABda 5921
Bes.: KENteood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th StreeJ

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Trečiad. Ir Scštadlenle 
ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place

TcL REPublic 7868 /

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3144

DR. V. 1 SIMKUS
- M AKINTOS RIT AKO 

744 West S5th Street
VaL: 11-12; 2-4; Ir 6:308:30 

Plnasdlenlais—2-4 ir 6:308:30 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROapeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SKEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso Tel....................... ... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 4Bth Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halnted St, Chicags
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

/ ir Šeštadieniais
VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJ9

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa, lubos)

Ofiso Telefonas: Y ARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: MTDway 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 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenae 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayett© 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

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

Seštad. 6 vaL Od 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Ooethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING PASITINKA RAUD. ARMIJĄ

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS** HELP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn StrcA 
Tel. RANdnloh W88-»48»

SVARBUS PRA N FAIMAS
War Manpnwer Oommi*rion nn- 

Matymai reikalauja kad dan ant
inas darbininku turi Jsliryti Pa- 
lluo^arimo Ra3t« (statement of 
avallablllty) nuo dabartinės dar
bo Jstaliros — nr nuo Wnr Man- 
pow<*r Comnil^lnn — pirm pra- 
deilnnt dirbti kitoje IMalmJe. 
Persitikrink lt ar Jūs trallt rauti 
Ir ar Jom* rt-ikallnra pnlluosa- 
vlmo raitas. JOa sutaupysit sau 
Ir darbo Jstalgonvt daur laiko.

HELI’ WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVfcJŲ 
Palyrlmo nereikia 

Gera mokestis. AtslSauklte 
Tlmekeeper's Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Road

PAGELBININKŲ
REIKIA

Prie Delivery Troktj

TAIPGI PAGELBININKŲ 
Drlbtuvės darbams

C. BOUSHELLE & SON 
218 E. 71 st St.

SPRAYERS
PATYRUSIU 

PRIE RAKANDU
Pastovūs darbai, gera mokestis. 

Atsišauklt

STORKLINE FURNITURE 
COMPANY 

4400 W. 26th St.

DŽENITORTAUS — Vvro tarp 55 
Iki 6 5 melu senumo, nilnam ar da
liniui laikui. Nuolatiniai. Gera mo
kestis. ----- TRIANOT.E MACHINE
WORKS, 3650 N. Ashland. 

DIRBTUVĖJE PAGELBININKŲ

Dirbti arti savo namų švarioi ir 
Šviesioj dirbtuvėje. Pastovūs dar
bai, grupės apdrauda.

BEARDSLEY ft PIPER CO. 
2541 N. Keeler

VYRŲ
Dirbti mažoj medžio išdirbimo 
dirbtuvėje. Proga įsidirbti. Laikas 
ir pusė virš 40 vai. Gera mokestis.

ATSIŠAUKIT 3-CIAM AUKŠTE 
3500 S. MORGAN

Vyrų
PATYRUSIŲ AR NE

65c ir 85c i Vai. 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Patogios darbo sąlygos su jstaiga 
biznyje Chicagoje 75 metus. 

ATSIŠAUKIT
1807 W. Walnut St. 

CASE & MOODY PIE CORP.

DŽENITORIO 
FLOOR SARGO

Pastovūs darbai, laikas ir pusė 
virš 40 vai.

CHICAGO CITY BANK 
ft TRUST CO.

815 W. 63rd St.

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J. 
Kurze.

r?

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

REIKIA TUOJAUS
* CUPOLA REPAIR VYRŲ
* SAND CUTTERS
* FOUNDREJE DARBININKŲ

SU AR BE PATYRIMO

DIENOS IR NAKTIES ŠIFTAI 

GERA ATEITIS
ATSISAUKIT TUOJAUS

VVESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kedzie Avė.

HELP WANTED — VYRAI

DIRBTUVĖS

DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWEIL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

REIKIA PAPRASTI/ DARBININKU 
-patyrimas nereikalinga. Pastovas 

darbai. 75c ) vai. Atsišauklt—568
W. ROOSEVELT RD.

VYRŲ REIKIA
Puikios dabar ir ateičiai progos 
mekaniškai palenkusiems vyrams 
išsilavinimui kaipo Service Vyrai 
ir Shop Mekanikais. Taipgi yra 
darbų dėl Movers.

KLAUSKIT DEL MR. TRAXEL 
Service Dcpt.

COCA-COLA BOTTLING CO. 
730 S. JEFFERSON ST.

RETKIA VYRŲ—prie abelnų pie
ninėje darbu- Gera mokestis, pas
tovūs darbai. Atsišauklt:

1910 S. ASHLAND AVĖ.

SVARBI PRAMONĖ
siūlo

NEPAPRASTA PROGA
prie

Nuolatinių Darbų DABAR
ir

PO KARO
Maintenanee Vyrų ir Paprastų 

• Darbininkų. Visokių.
Puiki Mokestis — Įsteigta Bonų 
ir Pensijos Pienai — Pašaukit 

ar atvykit j:
Personnel Dept.

NATIONAL ALUMINATE 
CORPORATION

6216 W. 66th Place
Tei. PORtsmouth 7240

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT Į

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

Central
Steel 8c Wire Co.
PAINT GRINDER REIKIA

Abelnai produkcijai Mažoj augan
čioj dirbtuvėj. Pulki ateitis. Auto
matiška* pakėlimas. Atostogos. Vir
šlaikis. Apdrauda. ____
Pašaukit Mr. Davis—NEW 5170 

WOOD—DAVIS CO.
63KI N«rthwest Hightvay

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ 

PRIE
VALYMO

VALYTI GRINDAS 
6 naktis į savaitę. Valandos 
nuo 6 vak iki 12:30 — viso 
6V2 vai. kas naktį. Rata 
$4.22 už naktį.

ATSISAUKIT

B. 8c O. Depot
HARRISON IR WELLS STS.

KLAUSKIT J. C. PETERSON 
CHIEF JANITOR

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė ratą Urte J valanda su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių.

5c premija dirbantiems vakariniai* 
ar naktiniais šiltais. Pirma* šutas 
7:30 ryto Iki I pp., vakarinis SI f tns 
4 pp. iki 12:30 Ate, naktinis šiltas
12:30 iki 7:30 ryte.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm Šeštad.
8:10 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ.
Mekaniškai palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CAbimct 2121

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

PARSIDUODA — 3-Jų fletų mūrinis 

namas Weat Sidėje—W. 23rd Place. 
Šaukite—Virginia 1141—Mr. Sloger.

DIRBTUVRJE ORDERIŲ PILDY
TŲJŲ — lengviems darbams. Nuo
latiniai. BECKLEY-CARDY CO., 
1632 Indiana Avė., VICtory 6600.

BINDERY MERGINŲ — patyrusių. 
Pilnam ar daliniui laikui, aukščiau
sia — mokestis. McNEILL BOOK 
BINDERY, 633 Plymouth Ct.

MERGINŲ IR MOTERŲ

CANDY BALL 

VYNIOTOJŲ
SU AR BE PATYRIMO

Gera Mokestis
DARBAS IŠTISUS METUS 
LAIKAS IR PUSE VIS 40 VAL.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

NAKTIMIS VALYTOJŲ — valan
doms nuo vidufnakčlo Iki 6 ryto. 
Atsišauklt prie užpakailnių durų. 
ILLINOIS ATHLETIC CLUB, 112 
S. Michigan.

D2ENITORKA
VAKARAIS IR NAKTĮ DARBUI

Valyti ofisus ir salesrume. Gera 
mokestis, pastovus darbas, apmo

kamos atostogos.

MATYKIT MRS. DAVIS 
F.nrployment Ofisan

J. H. STONE & SONS 
4200 W. 42nd Place 

VIRgtnia 3300

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Od 50 
metų senumo. Valandos: nuo 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžins 20 Iki 50 metų. 
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis

AtsUanldt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofisan Moterims 
Street floor

309 W. WASHENGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visų dienų Penktad. 
8:80 ryto Od 5 pp.

PIRKITE KARO BONUS!

Valymui Moterų 
Dirbtuvėje

DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI
$25.00 — $28.00 

UŽ SAVAITĘ
F. H. NOBLE & CO. 

559 W. 59th St.

SVARBI PRAMONE
SIŪLO DARBUS
KLECTRICIANS 

MAŠINŲ REPAIR VYRAMS 
PĄTYRU8IEM IR NEPATYRUSIEM 

DARBININKAM 
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

AUKŠČIAUSIA RATA MOKA 
Geros Darbo Sąlygos. 

CAFETERIJA ATDARA 24 VAL.
J DIENĄ. CHICAGOS GATVG- 

K A RIAI IKI NAMO.

INGERSOLL 
STEEL ft DISC DIV.
BORO WARNER OORP.

1 lOtli & MORGAN

Svarbūs karo darbai
—dėl—

Vyrų ir Moterų
TOOL IR DIE MAKERS 

GRINDERS — PRECISION 
LATHE OPERATORIŲ 

ELEKTROS ABC WELDERIŲ 
WELDERIAMS PAGELBINIKŲ 

HEAT TREATERS 
LIFT TRUCK OPERATORIŲ 

GALVANIZERS 
CRATERS 

SPRAYERS
ABELNŲ DIRBK. DARBININKŲ

Gera mokestis ir po karo 
ateitis

RHEEM MFG. CO. 
7600 S. Kedzie Avė.

MERGINŲ AR VAIKINŲ
Rinkti orderius ir atlikti abelnus 
darbus wholesale tabakos įstaigoj. 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 

PASTOVŪS DARBAI

CHICAGO TOBACCO CO. 
419 S. HALSTED ST. *

PANTRY MERGINŲ — pastoviems 
darbama Gera mokeriis lr valgis. 
Matyklt Cbef. OLD HEIDELBERG, 
14 W. Randolph St

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For RentI
★ For HelpI
★ For Service I
★ For Results! 

ADVERTISE
In Americft’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM
★ ★ ★★ ★ ★★ ★ + \

Odesos gatvėse civiliai gyventojai pasitinka raud. armiją, kuri, išvi
jus nacius ir rumunus, žygiuoja į Besarabiją. (Acme-Draugas telephoto)

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

“ROŽft”
Šį pavasarį gana daug 

žmonių serga “rože”. An
glai šią ligą vadina “St. Ant
hony’s Fire” (Šv. Antano 
ugnis), turbūt, todėl, kad 
oda atrodo lyg ugnies būtų 
nuplikyta. Mediciniškai šioji 
liga vadinasi “Erysipelas”, 
ir kai žmogus gerai nesiklau 
so tai jam nusigirsta. pog 
tai “sifilis” ir todėl baisiai 
nusigąsta — nusimena. Ery
sipelas ir sifilis — tai visiš
kai skirtingos ligos; bet dėl 
žodžių skambesio {panašumo, 
daktarai yra juokas, o žmo
gui “striokas”...

Priežastys: “Rožė” daž
niausia suserga tie, kurie 
nagais nosį krapšto, arba 
ant veido spuogelius ar ink
štirus spaudinėją, arba ne
švariu rankšluosčiu veidą 
šluosto, ar ant nešvarios pa
galvės miega. Už tai ant 
veido “rožė” dažniausia ir 
atsiranda, o ant kitų kūno 
dalių labai retai.

“Rožės” tikrieji kaltinin
kai yra mikrobai vadinami 
‘Streptococcus hemolyticus’, 
kuomet jie įsiskverbia į| iš
akėtą (prakasytą, subraižy
tą) odą, ir pradeda smar
kiai veistis. Žinoma, stiprus 
ir atsparus kraujas tuos 
mikrobus greit sunaikina; 
bet kai kraujas yra bejėgis, 
tai mikrobai ima viršų. O 
kraują silpnina ir atsparu
mą naikina, tai rūpestis, ne- 
migas, išgąstis, stoka sau 
lės, stoka tyro oro, kūno 
nešvarumai bei nuodai, ne
normalus gyvenimas. Nėra 
ko eftetttis, kad pavasarį 
daugiau žmonių serga ir 
miršta, nes iš po žiemos 
kraujas yra nusilpęs. Už tai 
pavasary ir “rožė” labiau 
kimba.

Dar reikia pastebėti, kad 
turintieji inkstų ligą, ar cuk 
rinę ligą, ar šnapainę ligą, 
tai dažniau “rože” suserga, 
ir jie daug sunkiau serga.

Simptomai. Ligoniai stai
ga ’(pasidaro silpna, nukre
čia šiurpias, paskui pasida
ro karšta. Apimta oda, lyg 
koks lopas parausta, pasi-

RašoDR. RAČKUS 
4204 Archer Avenne, Chicago

daro labai karšta, pakili, su
tinusi. Paskui tas raudonu
mas plečiasi platyn. Visas 
veidas baisiai sutinsta ir 
atrodo lyg būtų bičių sugil
tas. Ypač lūpos ir antakiai 
labai sutinsta. Kartais oda 
sutrūksta, kartais didelės 
pūslės iššoksta.

“Rože” apimta oda gali 
labai peršėti-skaudėti; bet 
yra kita “rožės” rūšis, kad 
jokio skausmo ligonis ne
jaučia, tik labai silpnas jau
čiasi. Bet visose “rožės” rū
šyse, temperatūra yra labai 
aukšta ir nuo didelio karš
čio ligonis dažniausia blūdi- 
ja, blaškosi, kledi.

Komplikacijos. Ka r t a i s 
nuo “rožės” ligonis gauna 
smegenų uždegimą (menin- 
gitis), kartais inkstų liga 
įsigali, kartais akys nusilp
sta, retkarčiais plaučių už 
degimas gali įsimesti, arba 
septicemia prasidėti. Retais 
atvejais minkštasis liežuvė
lis sutinsta, nuo ko ligonis 
gali mirti, šiaip nuo “rožės1 
retai kas numiršta; jei bent 
širdis nusilpsta.

Gydymas. Seniau lietuviai 
gydydavo “rožę” burtais-už 
kalbėjimu... Dabar jau gy
doma kompetentiško dakta
ro priežiūroje. Geriausias

Džiaugsmas namuose
Vincas ir Frances Ivran, 

811 W. 68th St., gavo do
vanų Velykoms gražią duk
relę. Balandžio 23 d. Gimi
mo Švč. Panelės par. baž
nyčioje pakrikštyta vardais 
Joan-Catherine. Krikšto tė
vai Adolph Ivan ir Virginia 
Jonaitis. Krikštynų vaišėse 
sudėta daug dovanėlių ir 
nuoširdžių linkėjimų jaunai 
katalikei ir jos tėveliams. 
Taipgi labai džiaugėsi su
laukę pirmos anūkės Pran
ciškus ir Anastazija Kuz- 
marskiai ir West Sidės biz
nieriai Vladas ir Marijona 
Ivan (Ivanauskai). Rap.

Jaučiasi sveikesnis
Povilas Skirmontas, senas 

“Draugo” skaitytojas, gyv.

tai ligai vaistas yra tai “sul- 
fanilamid” ir jodina. Ypač 
svarbu apsaugoti ligonį nuo 
nemalonių bei pavojingų 
komplikacijų.
Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas V. V. — Sa
vo praktikoje nepatyriau, 
bet medikalėje literatūroje 
skaičiau, kad yra tokių at
sitikimų, jog nuo šilko dė
vėjimo akys parausta. Tai
gi ir tamsta gali būti šilkui 
alergiška, ir tamstos akims 
šilkas gali pakenkti. Išmė
gink; šilkus namuose su
slėpk bent keletai mėnesių, 
šilkui neliesk ir stebėk ar 
akys mažiau peršės bei aša
ros, ar ne.

Atsakymas O. M. — Kad 
jau žmonės iš didelio “raš- 
kažio” nežino nei kaip “pes- 
tinties”! O kokiais gi alie
jais tamstos motina savo 
kūdikius tepė? Nepatariu 

>tepti kūdikio nei jokiais a- 
liejais, nei alkoholiu, nes 
tai nena'turalu ir nesveika. 
Kūno švaros palaikymui pa
kanka tyro vandens ir mui
lo.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.

PARDAVIMUI

RAKANDAI PARSIDUODA
Parsiduoda per privatišką asmenį 
sekanti rakandai: Vienas didelis , 
uždengtas kabinetas; vienas ma
žas Couch; vienas oda apdarytas 
arm krėslas; vienas rankomis iš
dirbtas krėslas; du maži staleliai. 
Visi puikūs rakandai. Pašaukit 
telefonu iki 11 vai. ryto—

BUCKINGHAM 5122

2217 W. 23 PI., šiomis die
nomis sugrįžo iš ligoninės 
po didelės operacijos. Būtų 
gražu; kad draugai ir pažįs
tami aplankytų jį viršminė
tu adresu. » Rap.

Baisūs antradieniai ir 
penktadieniai Vilniuje

(LKFSB) Netoli Vilniaus 
esančiuose Panerių kalnuose, 
kaip praneša viena užsienio 
agentūra, kas antradienį ir 
penktadienį, beveik regulia
riai, vykdomos egzekucijos 
lenkų. Prieš nužudant naciai 
savo aukas dažnai sumuša 
iki sąmonės netekimo.
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU”
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

✓
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Neapykantos vergija
JEI NORIME TURĖTI PASTOVIĄ TAIKĄ,
TENKA RIMTAI PERSIIMTI KRISTAUS MOKSLO 
DVASIA IR JO PAVYZDŽIU

Taikos metu būna nemažai neapykantos tarp asme
nų, šeimų ir valstybių. Bet ši neapykanta (kerštas) 
stiipriai padidėja ir daug labiau reiškiasi karo metu, 
kada priešas sukelia daug nuostolių.

Neapykanta visuomet buvo naudojama kaipo karo 
ginklas, aiškinant, jog neapykanta kariaujančiuose vy
ruose sukelia didesnes pastangas sunaikinti priešą.

Dabartiniame kare yra labai daug neapykantos. Da
bartinis karas kaip kareivius, taip ir civilius gyvento
jus padarė lygiais kariais didžios tautinės kovos, todėl 
neapykanta gręsia visiems. Ir niekada tiek neapykan
tos netfhvo, kaip šiomis dienomis. Ir toji neapykanta 
gali būti nesugriaunama kliu. imi sutvarkyti pilnoje 
taikoje pokarinį pasaulį.
VISUR KYLA NEAPYKANTA 

/
Anglijoje kyla neapykanta prieš Vokietiją, kad na

ciai užpuola iš oro ir atima žmonių gyvybes. Vokieti- 
jaje kyla neapykanta, kai vokiečiai mato savo padeg
tus miestus ir sunaikintą pramonę; savo moteris ir 
vaikus užmuštus.

Iš visos okupuotos Europos kyla sunkus neapykan
tos kvapas dėl nacių prispaudėjų, kurie tucs kraštus 
apiplėšė, jų gyventojus vergiškon padėtin nuvarė, ir 
•t idėjo geležines taisykles.

Rytų Europoje raudonųjų neapykanta (kerštas) kon
kuruoja dėl pirmos vietos su nacių neapykanta (kerš
tų). Sovietų Rusijoje, kur vokiečiai atsitraukė, pasi
reiškė nacių išnaikinimai, neapykanta vokiečiams grą- 
s na kaip nesukontroliuojama jėga. Tyliose ir šaltose 
sovietų koncentracijos stovyklose ir Sibiro tyrumose 
c :ga neapykanta milijonų širdyse rusų, kurie nesutin
ka su Stalino tvarka, ir tremtinių, kurie buvo išplėšti 
iš savo kraštų, kai rusai bolševikai okupavo įvairius 
kraštus, jų tarpe ir Lietuvą, 1940 metais.

Kinijoje, Pietų Azijoje ir Pietvakarių Pacifike kyla 
neapykanta prieš Japoniją.
GALIMA IŠRIŠTI PROBLEMĄ

Mes krikščionys žinome neapykantos problemos iš
rišimą. Krikščioniška mintimi turime vadovautis mūsų 
s r,meniniame gyvenime ir mūsų pažiūra tarptautiniuo- 
s? santykiuose glūdi pagrindinėje krikščioniškoje tie
soje, kad Dievas yra visų mūsų Tėvas, ir kadangi Die
vas yra mūsų Tėvas, mes esame visi, — draugai lygiai 
ir priešai, — Jo sūnaus Jėzaus Kristaus broliai.

Paprastas dalykas pasakyti, kad mes turime neap
kęsti bldgį, o ne nusidėjėlius, piktadarius. Bet visai 
y?a nepaprastas dalykas šis principas pritaikyti kon
krečiai (apčiuopiamai) — naciams ir japonams, Tojui 
ir Hitleriui. >

Kristaus mokslas yra aiškus ir paremtas dieviški 
autoritetu. Jis davė mums šį įsakymą, kai Jis pasakė: 
♦‘Mylėkite savo priešus.”

Didysis Penktadienis mums dar daugiau pasako. Kris
tus Kalvarijos kalne agonijos metu ui savo budelius 
meldės: ‘‘Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro.”

Tai yra pavyzdys, kurį mes krikščionys turime šian
dien laikyti prieš savo akis ir prieš pasaulį. Tai yra 
teisėta ir reikalinga, kad nubaustumėm kaltę ir palipę 
aukštyn apsaugotumėm pasaulį nuo busimojo tarptau

tinio banditizmo. Bet iki kol mes neišsilavinsime Kris
taus atleidimo dvasioje, iki kol mes neįgysime artimo 
meilės, — lygiai kaip ir priešų meilės, — ir neįrodypį- 
me žodžiais ir veiksmais, mes niekada neturėsime pas
tovios taikos.

Nebent mes galėsime išmokti pakartoti su Kristumi 
Jo maldą nuo kryžiaus, o kitaip patapsime aukos savo 
pačių neapykantos.
KODĖL MES RAŠOM

Šiam straipsniui buvo panaudotos mintys iš žurnalo 
“The Sign” editorialo, kuris tilpo balandžio mėnesio 
numeryje, 1944 metų.

Mes matėm reikalą šias mintis iškelti, nes gyvenime 
pastebime labai daug neapykantos, kuri gali daugiau 
atnešti nuostolių, negu bombardavimai. Mes esame 
krikščionys, todėl mes turime pakilti aukščiau virš vi
sų neapykantų, ir veikti taip, kad po Amerikos perga
lės ateitų pastovi taika.

★ ‘

Kiny moralė
Įvairios žinios, bet pilnai informuotų šaltinių, pada

vė dabartinį Kinijos gyvenimo vaizdą. Pranešėjai sa
ko, kad išgarsinta infliacija nėra perdėta. Nuo 1937 
metų, kainos padidėjo 200 kartų, ir kai kas mano, kad 
jos padidės vėl šešių mėnesių laikotarpyje, nežiūrint 
jog reikmenims pristatyti atidarytas naujas kelias. Tas 
tik pakels jų moralę, bet ne infliaciją pašalins.

Okupuotose vietose žmonių moralė kyla kartu su 
Jungtinių Amerikos Valstybių pergalėmis Pacifike.

★
Kviečių spekuliacija

Pabaigoje praeitų metų buvo pakilusi optimizmo ban
ga, kad Vokietija, anksti kris. Kąi kurie javų pirkliai 
to optimizmo pagauti sumanė pasipelnyti. Spekulian
tai prieš keletą mėnesių nupirko Argentinoje mažomis 
kainomis keletą milijonų bušelių kviečių. Bet javui per
gabenime atsirado nenugalimų sunkenybių. Jie javus 
sukrovė Argentinos sandėliuose. Javų pirkliai manė, 
kad karas baigsis gegužės ar birželio mėnesį, jie pla
navo transportuoti javus neutraliais laivais ir parduoti 
pasakiškomis kainomis Europos turguose. Bet atrodo, 
kad Voketijos kritimas dar ne taip arti, o čia reikia 
mokėti nuomą už sandėlius. Taigi, gali spekuliacija bū
ti tikrai nepelninga.
■■ ■ 'T 1 . ■ —■. .
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APŽVALGA
Atsidarė akys, kai išvydo naują pasauli

Neseniai šio laikraščio puslapiuose skaitėme Raudo
nosios armijos kapitono Viktor A. Kravčenko įdomų 
pareškimą Sovietų Rusijos atžvilgiu. Kravčenko buvo 
Sovietų Pirkimo Komisijos Amerikoje narys. Jis pa
sitraukė iš sovietų pirkimo komisijos ir pareiškė viešą 
protestą prieš “dvveidę” Maskvos užsienio politiką, ir 
net pareikalavo politinės laisvės Rusijos žmonėms.

Raudonosios armijos kapitono Viktor A. Kravčenko 
pareiškimas tilpo Nevv York Times laikraštyje, balan
džio 4 d., 1944 m. x

Kravčenko buvo išauklėtas grynai sovietinėje aplin
kumoje, nes kai Rusijoje įvyko ljolševikų perversmas, 
jis tebuvo 11 metų amžiaus. Nuo 1929 metų buvo ko
munistų partijos narys.

Kravčenko j Ameriką iš Rusijos atvyko prekybos rei
kalais prąeitų metų rugpiūčio mėnesį. Jis pamatė nau
ją pasaulį ir naują tvarką, kur yra politinė ir sąžinės 
laisvė. Jam atsidarė akys, ir jis nebegalėjo tylėti. Krav
čenko viešai pareiškė tiesos žodį apie komunizmą, pa
liko aukštą vietą, ir pasišalino iš komunizmo partijos, 
nors jis galėjo pasiekti dar aukštesnę vietą Raudonoje 
armijoje ir valdžios poste. Jis turi dar tik 38 metus 
amžiaus. Bet jam tiesa buvo brangesnė, negu šilta vieta. 

Tokie žmonės yra gerbtini ir verti pasitikėjimo.
Kravčenko yra Rusijos žmogus, rasų valdžios atsto

vas, kariškis, gerai pažįstąs komunizmą, ir jis komu
nizmą pametė, nes aiškiai įsitikino, kad kotnunizmas 
žmogų paverčia kokių tai pastumdėliu, atima jam laisvę. 
Kad taip imtų ir pasektų Kravčenko pėdomis tie lietu- 

• viai komunistai, kurie dabar aklai tarnauja Maskvos 
ponams, ir nori dabar Lietuvai bolševikiško “rojaus”. 
Jei lietuviai komunistai daugiau gyventų savo protu 
ir klausytų sąžinės balso, o ne Maskvos nurodymų, ta
da jie visi kaip vienas pasielgtų taip, kaip pasielgė
majoras Kravčenko, ir kovotų už žmonių laisves.

Mūsų lietuvių katalikų pareiga yrą visur ir visuomet 
įrodinėti, kad ne komunizme yra žmogaus išganymas, 

bet krikščioniškoje ir demokratiškoje santvarkolje, kur 
visi žmonės turi turėti ne tik duonos, bet ir sąžinės, ir 
spaudos, ir draugijų laisvę.

★
Gegužės 21 dieną Chicagoje įvyks Illinois, Wisconsin, 

Indiana ir Michigan lietuvių konferencija, kurią šaukia 
A. L. Taryba. Konferencija labai svarbi, todėl rimtai

- paairuoškime.

Kg kiti rišo apie 
Lietuvi ir lietuvius

(LKFSB Ukrainiečių laik 
rašei a i Amerikoje skelbia a- 
pie partizanų kovas Lietu
voje ir apie pasikėsinimą 
prieš gen. Kubiliūną, kurs 
buvęs sužeistas.

— Visa eile lenkų laik
raščių persispausdino agen
tūros ONA paduotą ištrau
ką iš Škotijoje leidžiamo 
“Išeivių Draugo”, kurs len
kų nepriklausomybės paskel 
bimo 25 m. suklktyje buvo 
įsidėjęs informaciją apie len 
kų atsiektus dalykus nepri
klausomybės gyvenime ir a- 
pie kančias šio karo metu.

— Net ir eilė kitų tautų 
laikraščių pažymėjo, kad, 
vadinamas, demokratinių lie 
tuvių seimas Nevv Yiorke, 
kur buvo reiškiamos mintys 
palankios Lietuvos pri jun
gimui prie' sovietų, buvo or
ganizuotas komunistų.

— ‘ ‘Ukrainskii Golos’ ’ 
praneša, kad Argentinoje, 
tarp kitų uždarytų svetimo
mis kalbomis leidžiamų laik
raščių, uždarytas ir lietuvių 
kalba leistas “Momentas”.

— Lenkų ir ukrainiečių 
laikraščiai, su mažomis iš
imtimis, kurias sudaro ko
munistų spauda, jpalaiko lie
tuvius, kovojančius prieš 
bolševikų pastangas įjungti 
Lietuvą į Sovietų valstybę.

— “ Przevyodnik Ratolic- 
ki”, 'atsiliepdamas į rusų 
pasikėsinimus prisijungti 
rytines žemes, prisimena ir 
lietuvių pretenzijas j Vilnių. 
Nors to laikraščio išvedžio
jimui panašūs, kaip ir kitos 
jų spaudos, bet visgi įdomus 
šis pareiškimas: “...supran
tama, kad lietuviai siekia 
laisvės ir ieško savo teisių. 
Toks jau gamtos įstatymas. 
Tai jau kitas klausimas, bet 
kiekvieną galvojantį žmogų 
stebina — kokią teisę Rusi
ja turi reikšti pretenzijų į 
Vilnių.”

— Ukrainiečių laikraštis 
Philadelphijoje paminėjo ku
nigo Vasiliausko jubiliejų, 
įsidėdamas ir jo atvaizdą.

Įsitikinę, kad šie 
metai bus lemiami

(LKFSB) Ispanijoje gy
venąs ir studijuojąs lietuvis 
dijakonas Jurkšas gavo laiš
ką iš vokiečių okupuotų sri- 

. čių, kuriame rašoma, kad 
žmonės pergyvenu didelį į- 
tempimą, visi ten įsitikinę, 
kad šie metai bus lemiami.

Pirmadienis, bal. 24, 1044
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Savings and Loan Assn. of Chicago
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BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkai
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DABAR Yra Geriaosias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namą Materijolą Už Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite J mūsą jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

>

APROKAVIMAS IB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 
STANLEY LITVVINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų 

---- ------- ,-------- ---------------------------------------------------------
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— Nuo dabar rytiniam 
laikraščiui pristątyti į na
mus statoma viena sąlyga, 
būtent šio ryto Laikraštį ry
toj turėsi atiduoti — karo 
reikalams. Kitaip atsisaky
siu nešti...

- 11
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Sprtngftlnlal
Matrasal Studlo Oourh

Mūsą pačią padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsą 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 

kaip naujas. ’

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITUKC COMPANY

^2316 VVEST ROOSEVELT ROAD * _ *

e
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš Lietuvos Vyčiu 
14 kuopos veikimo

Cicero. — Pastarasis kuo
pos susirinkimas nors dėl 
blogo oro buvo negęerskait- 
lingas, bet vistiek pilnas li
po. Naujų narių prisirašė: 
L. Mikolaitis ir Stanislovas 
ir Klara Bukauskai, sūnus 
ir marti ilgamečių biznie
rių Bukauskų.

Susirinkime buvo atsilan
kęs narys Jonas Anglickis, 
kuris tarnauja laivyne ir jau 
yra užsitarnavęs MM 2-C 
laipsnį.

Išduotas raportas pusry
čių turėtų parapijos salėj 
po priėmimo šv. Komunijos 
in corpore kovo 26 d. Pa
sirodė, dalyvavo 33 nariai.

Po to sekė raportas Bin
go Party, kuris įvyks para
pijos salėj, sekmadienį, ge
gužės 7 d. Kas met tuo lai
ku 14 kuopa ruošia savo 
tradicinę ‘Lazy Daisy Dance’ 
bet kadangi šokėjai išsiblaš
kę po visą pasaulį ginti mus 
nuo priešo, tai sumanėm 
ruošti Bingo Party. Tikietai 
visu smarkumu p’alinami ir 
yra patartina, kad svečiai 
juos įsigytų iš anksto, nes 
gali pritrūkti ir vietos. Su 
įžangos tikietų svečiai bus 
pavaišinti ir gardžiu užkan
džiu. Komisija pranešė, kad 
biznieriai labai palankūs 
šiam tikslui ir su mielu no
ru teikia aukas. Atvykite, 
nesigailėsite ir nebūsite ap
vilti.

Kitas susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 28 d., 
parapijos mokyklos kamba
ry. MMD

Iš mūsų veikimo
Šv. Pranciškaus Vienuoly

no Rėmėjų apskrities Bils
mas įvyko rašt. G. J. Pūke
lių namuose.

Atstovės iš 1 skyr., Bri
dgeport, A. Leščinskiene, 
Ambotienė, R. Mazeliauskie- 
nė, J. Pukelienė. Jos pra
nešė, kad skyr. turėjo va
jaus vakarienę, kuri davė 
gražaus pelno. Pinigus pri
sius seselėms.

Atstovės 2 skyr., Brigh
ton Park, E. širvinskienė, 
S. Jucienė, pranešė apie 
rengtą pramogą, kuri visais 
atžvilgiais pasisekė.

Atstovės 3 skyr. (Town 
of Lake : E. Gedvilienė, B. 
Cicienas, A. Smarskienė pra
nešė, kad kortavimo ir kau
liukais žaidimo vakaro pel
nas pasiųstas seselėms.

Atstovių 4 skyr., West 
Pullman, ,neatsilankė, bet 
per P. Radavičienę pranešė, 
kad skyrius -darbuojasi.

Po sus-mo namo savinin
kė jakvietė visas atstoves 
vaišėms, už kurias vardu 
apskrities, rašanti šiuos io-\ 

džius, dėkoja. Rėmėja

Visus planus suardė...
Vincas Samoška Čia gi

męs, bet Lietuvoje užaugęs, 
Amerikon atvyko ‘ ‘Ameri
can Legion” laivu 1944 ra., 
turėdamas vos 13 metų. Lie
tuvoje priklausė “Jaunųjų 
ūkininkų” organizacijoje, 
Varniuose.

Vincas nuosekliai darbuo
jasi At-kų draugovėje; yra 
šokėjas tautinių šokių ir žy
mus scenos vaidintojas. At- 
kų draugovės statomame 
veikale “Taip_tėvas norėjo” 
vaidins sulenkėjusio lietuvio 
rolę — Varneckio. Jis prie
varta varo dukterį Riną ap
sivesti su senu “sukerpėju
siu” dvarponiu —Pchehoc- 
kiu.

...Lenkai sumušei vėl ties 
Giedraičiais, dejuoja Varnec 
kis; lietuviams partizanams 
vadovavo Algis. Virus mano 
planus šuo ant uodegos nu
sinešė.

Vakaras įvyks balandžio 
30 d., 5:30 vai. vak., Šv. Jur
gio parap. salėje. Kviečia
me visus dalyvauti ir parem
ti jaunųjų veikimą. ANA

Pagrobė $3,228
Ginkluotas vyras atėjo į 

Federai Savings ir Ųoan As
sociation, Griffith, Ind, pen
kios mailės pietvakariuose 
nuo Gary, ir iš įstaigos pa
grobė $3,228. Tai įvyko pra
eitą penktadienį po pietų, 
kai įstaigoje buvo viena ka
sininkė.

Sakoma, kad banditas įėjo 
į įstaigą ir klausė kasinin
kės apie farmos pardavimą. 
Paskui jis ištraukė revolve
rį ir pareikalavo pinigų.

Pakėlė algą
1,400 merginų ir moterų, 

dirbančių American Tele
phone and Telegraph Co., 
Karo Darbo Bordui leidus, 
pakelta algos $2 į savaitę.

Darbininkės priklauso 
Long Lines Telephone Work- 
ers federacijai, kuri yra su
sirišusi su National Telefo
nų Darbininkų Unija.

Portage Park Safe Deposit 
Co., 4717 Irving Park Rd. 
Reikalauja $20,000 atlygini
mo. Ši saugumo įstaiga buvo 
apiplėšta praeitų metų lie
pos mėnesį. Visos saugumo 
dėžės buvo atplėštos ir bran
genybės išimtos, tame skai
čiuje ir E. Stuarto retų paš
to ženklų rinkinys.

NULIŪDIMO i VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
* Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Svarbus pranešimas 
labdariams

Balandžio 26 dieną, 7:30 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje (46th 
St. ir Wood St.) įvyksta svar 
bus susirinkimas. Į susirin
kimą kviečiami centro val
dybos nariai, kuopų nariai, 
ir tų draugijų valdybes, ku
rių draugijos priklauso prie 
Labdarių Sąjungos ir gar
bės nariai. Visi esate kvie
čiami, kaip pavieniai, bet ir 
visų kuopų nariai, ypač kvie 
čiami klebonai, kurie yra 
Labdarių komisijos nariai. 
Visi laiku atvykite į susi
rinkimą.

Ciceroje neramu
Po rinkimų, naujai mies

telio valdžiai paėmus į ran
kas visus viešuosius ofisus, 
prasidėjo valymas. Daugely
je vietų buvę valdininkai ir 
darbininkai atleidžiami ir į 
vietas skiriami nauji. Ka
dangi, išėmus miestelio tary
bos prezidentą Henry J. San- 
dusky, demokratą, į valdžią 
pateko didžiumoj republiko- 
nai, dėlto- valymas sutinka 
didelių pasipriešinimų tai iš 
vienos, tai iš kitos pusės. 
Gyventojai visa tai stebi ir 
laukia, kuo tas valymas ir 
nesutarimas miestelio val
džioj pasibaigs.

Padėka
ARD 6 skyr. taria nuo

širdų ačiū visiems už atsi
lankymą į jubiliejaus vaka
rienę, ir visiems už gausias 
aukas. Vakarienėn buvo taip 
pat atsilankę kun. Urba, Šv. 
Kazimiero Seserų kapelio
nas ir Nausėdienė, ARD cen 
tro pirmininkė.

Programą išpildė, už ką 
tariame nuoširdų ačiū Šv 
Teresės draugijos motsrimš 
ir Sodalietėms.

Koresp.

Reikalauja $20,000
Elmer Stuart, vertelga paš
to ženklais, kurio ofisas ran
dasi adresu 58 W. Washing- 
ton St., patraukė į teismą

'Draugo' Piknikai
1944 metais

1. Liepos (July) 9 d.
Bergman's Grove,

RIVERSIDE. ILL.
2. LABOR DAY,

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 
VYTAUTO DARŽE

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Arklys įkando mergaite
Jojimo mokykloje, prie 

Golf ir Harms gatvių, Sko- 
kie Valley, paruoštas jojimui 
arklys įkando North Park 
Academy stutdentę, kuri bu
vo atvykus pasimokyti joji
mo. Mergaitė paimta į ligo
ninę, o arklys perduotas ve- 
terinoriams ištirti, ar kar
tais nėra pasiutęs.

JUZEFĄ GATELIENE 
(po tėvais Vaitekaitė)

Gyveno adresu: 4406 South Maplewood Avenue.
Mirė Bai. 20d„ 1944m., 7 vai.'vak., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio ir miesto. 

Amerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Juozapą; sūnų Bronis

lovą ir marčią Salomiją ir jų šeimą; dukterį Prancišką Kau
nas ir žentą Antaną ir jų šeimą; brolį Antaną ir jo moterį 
Anelę ir jų šėmą; švogerį Vincentą Djidurą ir jo dukterį 
Martha Yulitole ir jos Seimą; ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko seserį Braslauskienę.

Velionė priklausė prie Nekalto Prasidėjimo švenčiausios 
Panelės Marijos dr-jos, ir Šv. Kazimiero Seselių Rėm. skyr.

Kūnas randasi pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 
So. Califšornia. Avė. Laidotuvės įvyks antrad., Balandžio 
25d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Pra
sidėjimo Šv. Panelės Marijos parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į-Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Marti, Žentas, Anūkai, 
™ Brolis, Brolienė, Švogerls ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: J. Liulevičius, tel. LAF. 3572.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose! IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIilIlIl

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDriTONAL C OŠTI 
PART1CULAR PEOPLE FREFER PACHANKIS PRODCOTION8

DI8TRIBUTORS 07 THE 7AMOU8 MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Endurlng—Strongeet—Best ln The Wort<L

BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVINGS

RKEIl’KITCH PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubUc 4298 
Hį) VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMA

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patanavtmas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9060 1117 ROOSEVELT STREET

Skolinam Pinigus 
Morgičiams •

GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVTVAS 

KREIPKITfiS PRIE MOŠŲ

** AUPYKITE

■ dėl 
1944

UPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

f
s

DABARTINI 
DIV’IDENTŲ 
BATA............ 4%
»1751 W. 47th Street

SOPHIE BARČUS
Ii Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Muo 8:45 iki 9:15, *£££
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

yi Z’ j* vt

r* ORI nI.'.j i 3? B!V

K gu

I

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

RANDASI PAS 
PA8IRINKIMUI.

MUS JUS8

Geriausio Materlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- 
aave a au genui thuniį Liietuviantt 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir IMrMuvS. 527 N. VVESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.) '
PHONE: SEELEY 6103

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
' Avenue 
Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

*

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5763 

PULLMAN 1270

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Pro| WGESProgramai 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS •
10321 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4903

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

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

____________________________________ Telephone YARDS 1419_____________________________

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phoae VARUS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
YARDS 1138—SS
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Vaizdelis iš karo gyvenimo

Su bučkiu išėjo karan, grįžęs namo 
žmoną rado kapuose

KAREIVIS ATSISVEIKINDAMAS SU ŽMONA IR NE
MANĖ, KAD JIS PASKUTINĮ KARTĄ JĄ MATO 
SIAME PASAULYJE. SENELE ATIDAVĖ VAIKĄ 
TĖVUI, KURIS NIEKADA NEBUVO JO MATĘS.

1942 metų vasarą Patrick 
W. Kearney, 22 metų, 4347 
Maypole avė., pabučiavo sa
vo žmoną Margaret pasaky
damas jai sudiev, ir išvyko 
su armijos oro jėgomis.

Jis nežinojo, kad daugiau 
šiame pasaulyje jos nema
tys. Jis nežinojo, kad tai pa
skutinis jo bučkis mylimai 
žmonai.

1942 metų rudenį Kearney 
buvo tarp Amerikos jėgų 
šiaurės Afrikoje, invazijos 
metu. Gruodžio 29 d., 1942 
metų, gimė Kearney’s sūnus 
Patrick Jr.

Po aštuonių mėnesių vė
liau, kai Kearney buvo dar 
Afrikoje, Margaret Kearney 
mirė. Mirties lovoje ji prašė 
savo tėvų, Anna ir Patrick 
Mulcahy, 2624 N. Spring- 
field avė., kad jos vardu rū
pintųsi ir globotų mažąjį 
Patriką.

* • *

Pvt. Kearney grįžo į Jung
tines Amerikos Valstybes ir 
stovėjo Chanute Field, I1L Jis 
gavb atostogų ir parvyko į 
Chicagą su vieninteliu troš
kimu, kad galėtų savo glo- 
bon paimti mažąjį sūnų, ku-

rio niekada nėra matęs.
Mažasis Patrikas jo sene

lių buvo atneštas į teismą, 
praeitą penktadienį (balan
džio 21 d.), kurį jie globojo.

Jie neturėjo advokato. 
Mrs Mulcahy akyse buvo 
ašaros, ir ji pasakė teisėjui:

‘‘Man širdį skauda, kai 
reikia atiduoti mažąjį Pat
riką, bet aš manau, kad įsta
tymas yra teisingas. Jo tė
vas turi jį turėti.”

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

Ji padavė mažąjį Patriką 
jo tėvui, ir kareivis paėmė 
su meile, bet nevisai gerai 
mokėjo vaiką laikyti ranko
se. Mrs. Mulcahy mažai ga
lėjo šypsotis, kai ji sakė:

“Ne taip, ne taip — čia, 
leisk man jums parodyti.”

Ji padėjo Patriko mažąjį 
rūbelį ir pasakė jo tėvui ka
reiviui, kaip reikia laikyti 
vaiką. Ji stovėjo, jos ran
kos apkabino savo vyrą, kai 
ji stebėjo išeinantį Kearney 
su mažu vaiku.

Kai Kearney grįš vėl į 
kariuomenės stovyklą, jo 
motina pavaduos mažojo 
Patriko motiną. Mažasis 
Patrikas neatsimins tos die
nos, kai jo mamytė mirė, ir 
kai jo senelė jį padavė į ka
reivio tėvo rankas.

Davė dovanų

Penki policininkai buvo 
apdovanoti kiekvienas po 
$50 už jų dalyvavimą areš
tavime Alvin Krause ir Ed- 
ward Damiani, kurie buvo 
pasmerkti kalėjiman iki gy
vos galvos už nužudymą ga- 
zu Miss Agnės Olson, pini
gų keitimo įstaigos sekreto
rės. Chicago Currency Ex- 
change Association buvo 
banditų užpulta pereitų me
tų liepos 3 dieną^. Minima 
įstaiga suteikė policinin
kams pinigines dovanas.

20 dėžių '
Vagys iš likerių krautu

vės, 1857 E. 71st str., pavo
gė 20 dėžių degtinės.

♦ # »
Čia ne lova

Vienas vyras, 38 metų am
žiaus, buvo nusiųstas į Bri- 
dewell kalėjimą už tai, kad 
jis miegojo ant “L” trauki
nio bėgių. Jis buvo įkaušęs.

• ¥ •

Meilės daina
Chicago Service Men’s 

centre dainavo viena panelė, 
kuriai akomponavo kareivis. 
Panelė dainavo meilės dai
nas. Meilės dainos abu suža
vėjo, ir jie sumainė žiedus 
prie altoriaus. Tai įvyko 
šiom dienom.
t ' , —b—

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Du broliai kariuomenėje

F. 3 cl. Alfonse J. Lopin 
gimė 1925 metais, birželio 4 
dieną, Rockford, Iii. Baigė 
West high school. Buvo lai
mėjęs pirmą vietą plaukimo

Alfonse Lopin į Dėdės Ša
mo kariuomenę išvyko 1943 
metais, rugsėjo 17 dieną.

Jo tėvai Mr ir Mrs. Paul 
Lopin gyvena Rockforde, III.

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

1

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. Pasinaudokite!

IOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Laiškų reikšmė
Mary Turturillo, gyvenan

ti 11607 Princeton Avė., yra 
labiausiai įsitikinus, kad 
laiškų rašymas kareiviams 
įvairiose pasaulio dalyse ge
riausiai stiprina jų moralę. 
Ir dėlto ji rašo laiškus vieną 
po kito 26 kareiviams. Iš 
pradžių ji buvo pasidarius 
“list” (sąrašą) 35 kareivių, 

, bet vieni iš jų buvo paliuo- 
auoti iš tarnybos, kiti, gal. 
žuvę ar dėl kitų priežasčių 
jai neatsakę, kol pagalios 
palikę tik 26.

Laiškai iš namų karei
viams geriausiai palaiko jų 
moralę. Rašykite tad saviš
kiams ir pažįstamiems.

Kas pranešama iš Fort 
Sheridan

Col. John T. Rhett prane
ša, kad nuo dabar yra pakei
čiamos Ft. Sheridan kareivių 
lankymo balandos. Bendras 
lankymas darbo valandomis, 
tai nuo 8, vai. ryto iki 5 vai. 
vakaro, panaikinamas. Šio
kiomis dienomis, skirtomis 
kareivius lankyti valandos 
nustatytbs nuo 5 iki 10 vai. 
vakaro. Sekmadieniais nuo 
11 vai. ryto iki 10 vai. vaka
ro.

Stovyklos ligoninėj karei
vius galima lankyti kasdien 
mio 2 po pietų iki 6 vakaro.

f

MIRACLE" sienoms
M A LIA V A

F. 3 cl. Alfonse J. Lopin 
• * *

konteste. Dirbo Greenlees. 
Priklausė prie šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos.

Sapnas išsipildė
Vicksburg, Mich. —. Do

nald Waldron, iš Camp 
Howze, Tex., kalbėjo per 
miegą. “Aš noriu gauti laiš
ką nuo mergaitės”, — jis 
sušnabždėjo vieną naktį. Po 
kelių dienų jis gavo 18 laiš
kų nuo 18jkoe mergaičių. 
Kas tai nugirdo jo miego 
kalbą ir pasakė to jaunuolio 
draugei. Ne tik draugė jam 
parašė laišką, bet dar jos 
17-ka mokykĮps draugių at
siuntė laiškus. Apie tai pa
rašė Waldron savo tėvams.

__  ___ _ < .
662 dingę frontuose

Sgt. Vito Lopin gimė 1919 
metais, gruodžio 24 dieną, 
Rockford, III. Baigė College 
Iowa City, Iowa. Yra buvęs 
mokytojas fizinio auklėjimo 
srityje. Laimėjo plaukime ir 
aukštame šokime medalį. Jis 
dirbo kaipo gyvybės gelbėto
jas miesto maudynėse. Pri
klausė prie Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos.

Pažvelgus Į 
gyvenime

Netoli už $150,000 vertės 
retų karo reikmenų sunai
kinta kilusiam gaisre Sears 
Roebuck and Co. sandėlyje, 
Gary, Ind. Be to, pats sandė
lis įkainuotas $20,000.

Krautuvės užveizda C. W. 
Bach praneša, kad tarp kitų 
įvairių gaminių sudegė keli 
šimtai naujų automobiliams 
padangų, įvairių dalių ūkio 
mašinoms, šaldytuvams, na
mų reikalams ir k.

Tuo pačiu metu Chicagoj 
didelis gaisras buvo Margin 
Rubber Co., 112 W. Kinzie 
S t., kur sudegė kalnai senų 
automobiliams palangų. Nuo
stolių čia padaryta iki $15,- 
000.

/ mus.

Sgt. Vito Lopin 
* n. *

Sgt. Vito Lopin į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
1943 metais, vasario 17 die
ną. *

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. Paul 
Lopin, gyvena Rockford, UI., 
1216 So. Winnebago st.

Auroros lietuvis leitenantas dingęs 
Europos karo fronte

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma
li avotoms 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.

Kulka tiesiog širdin 
pateko

Chicagos policija turi pui
kių šaulių, kurie gali patai
kyti tiesiog į piktadario šir
dį. Vienas tokių policmonų 
yra Donald Coakley iš de
tektyvų biuro.

Balandžio 16 d. Westem 
Avė. gatvėkary buvo užklup
ti du plėšikai. Su policmonų 
D. Coakley buvo ir kitas po
liemonas John Mayer. Įvyko 
susišaudymas. D. Coakley 
vienu šuviu paguldė plėšiką. 
Jo draugas nušovė kitą. 
Skrodimas parodė, kad D. 
Coakley šūvis pataikė tie
siog plėšikui į širdį.

Karo departamentas pra
eitą penktadienį paskelbė 
662 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie dingę Azijos, Europos, 
Viduržemio ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 360 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, jų 
tarpe 16 yra chicagiečių.

Sąraše pažymėta, kad Eu
ropos fronte dingęs 2nd Lt. 
Joseph J. Chapas, jo motina 
Mrs. Anna Chapas gyvena 
šiuo adresu: 851 S. River 
st, Aurora, III.

Dingusiųjų karo frontuo
se skaičiuje 5 vyrai yra iš 
Indiana, 4 iš Michigan, 13 iš 
Wisconsin.

Laivyno nuostoliai Į

Laivyno departamentas 
praeitą penktadienį paskel
bė Jungtinių Amerikos Val
stybių jūrininkų (navy, ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
kad 10 jūrininkų mirė, 36 
buvo sužeisti ir 16 dingę.

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes Prist«tomig}7 g Halsted St. Tele,<,n“
Visur CANAt 1#M

Pietvakarių Krautuvė —— 9618 West 26th Street 
- ----- ■

Stambi auka .
Stewart-Warner korpora

cija ir jos darbininkai Raud. 
Kryžiaus Karo Fondui įteikė 
gausią auką, būtent $46,305.

Raud. Kryžiaus Karo Fon
do vajus baigsis gegužės 1 d.

Washington.. — Karo de
partamentas balandžio 19 
dieną pranešė, kad dabar 
per metus kareivio aprengi
mui, maistui ir asmeniniams 
reikalams kaštuoja $465.06, 
prieš metus kaštavo $501.70.

Maistui išeina $215.35, rū
bams $173.70, asmeniniams 
įrankiams $44.70 (ne gink
lams) ir $31.31 barakų įran
kiams.

Pabėgo septyni
Iš Illinois valstybės patai

sos įstaigos berniukams, ne
toli St. Charles, III., pabėgo 
septyni berniukai filmos 
“Comandos Strike at Dawn” 
rodymo metu. Pasinaudoda
mi tamsa, jie išslinko iš au
ditorijos ir, nelaukę “dawn” 
(aušros), pabėgo. Iš pabėgu
siųjų yra keturi čikagiečiai, 
būtent:

James Craver of 6830 S. 
Peoria st., and Anthony Dur- 
kin of 4918 Princeton avė., 
abu 16 metų, Richard Adam- 
czyk of 7043 S. Justine st., 
and George Baumartner of 
2107 Argyle st., abu 15 me
tų amžiaus.

Sustreikavo
Pullman-Standard Car Ma- 

nufacturing Co. dirbtuvė, 
Hammond’e, gaminanti arti 
lerijai šovinius, uždaryta
praeitą penktadienį, kuomet 
2,800 darbininkų, priklau
sančių United Steelworkers 
of America unij.es lokalui 
2534 (susirišusiam su CIO), 
išėjo į streiką.PIRKITE KARO BONUS!

ITATYBAI -
PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I

STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

■K \ ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui1 PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPtuTk mūsų Įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo Ja- 
mi lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSI 4 LIETUVIŲ FINANSINĖ IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.
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X DKK nariai balandžio 
27 d. visus reikalus atideda 
į šalį ir “in corpore” daly
vauja susirinkime ir paskai
toj iš rašomosios kalbos. Su 
sirinkimas hus Darius-Girė
nas salėj (direktorių kam
baryje), 8 vai. vakare. ♦

X Kapitonas kapelionas 
kun. Antanas Švedas, MIC., 
šiuo metu esąs kur nors Pa
cifike, rašo, kad susitikęs 
su kitu lietuviu kapelionu, 
kun. Kazimieru Andriuške
vičium, iš Springfield, III. 
Taipgi susitikęs su lietuviu 
leitenantu Bronium Jakuns- 
kiu iš So. Boston, Mass.

X Mokytoja Juozelėnaite 
kalbės šių dienų aktualiais 
klausimais Federacijos 19 
skyriaus, Brighton Park, su
sirinkime balandžio 25 d., 
Draugijų atstovai ir visi ko
lonijos veikėjai bei veikėjos 
kviečiami atsilankyti. Proga 
išgirsti įdomią kalbą iš mo- -4 
teriškų lūpų.

X Vanda ir Cecilija Pran- 
skūnaitės, turtingų ūkinin
kų iš Campbellsport, Wis., 
dukterys, švenčių proga at
vyko į, Chicago aplankyti ir 
paviešėti pas tėvus, brolį ir 
gimines biznierius Tama- 
nauskus. Vizitas pas tėvus 4 
buvo nelabai linksmas, nes 
motiną rado sergančią.

I
X Pfc. Adomas Molis, 

vestsaidietis, Karo Departa
mento oficialiu pranešimu, 
yra žuvęs Europos karo 
fronte. Moliai yra seni West 
Side gyventojai. Visi jų vai
kai, įnimant ir Adomą, yra • 
baigę Aušros Vartų parapi
jos mokyklą.

X J. Stoškus, marketpar- 
kietis, šiuo metu atostogau
ja Omaha, Nebr., pas sve
tingą lietuvių parapijos kle
boną kun. J. Jusevičių, ir > 
dažnai parašo “Draugui” į- 
domių žinių iš tenykščių lie
tuvių gyvenimo. J. Stoškus 
yra Ateitininkų draugovės 
reįkalų vedėjas.

X Kulikauskų šeimoje,
4344 S. Fairfield Avė., tik
rai prislėgta nuotaika: jau 
trečią sūnų išleido į kariuo- 
menę. Pirmasis pašauktas į 
kariuomenę šiuo metu ran
dasi kur nors Anglijoj.

X Brightonparkietė Mont 
vilienė šiomis dienomis stai
ga susirgo ir skubiai išvež
ta į Sv. Kryžiaus ligoninę.
Ji yra žymi šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų draugi
jos 2 skyriaus darbuotoja.

X Alioe Radvilas, gyve
nanti 4059 .S. Maplewood 
Avė., buvo viena narių Chi
cago Quartermaster Depot 
darbininkų choro, kuris bu
vo suruošęs 8th Street te
atre originalį, • Įdomų vai- ’ 
dinimą “Soldiers of Suppjy”. 
Nežiūrint daugelio prašymų, 
kad vaidinimas būtų tęsia
mas, vakar vaidinta pasku- 
tinįi kartą. Ryšium su tuo 
vaidinimu, Alice Radvilas 
paveikslas buvo įdėtas į an
glų dienraščius.
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