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PRALAUŽIA NACIU LINIJAS PRIE CHERBOURG
Pabalčio kraštuose siaučia badas

NEW YORK, birž. 13.— 
(LAIC) — Švedui laikraštis 
Aftontidningen praneša, kad 
pabėgėliai iš Pabalčio kraš
tui sako maisto trūkumas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje pasidarė dar didesnis 
po didelių lėktuvų atakų, ir 
tvirtina, kad civiliniai gy
ventojai beveik badauja.

Neapykanta vokieč i a m s 
vis auga, ir miestuose kas
dien įvyksta kruvinos riau
šės. Išalkę žmonės laužiasi 
į nacių maisto krautuves. 
Daug vokiečių sargybinių 
užmušta atakose ant nacių 
kariuomenės maisto sandė
lių.

Susisiekimas, ypati n g a i 
Estijoje ir Latvijoje, nuo
lat prastėja. Sabotažninkai 
ir rusų lėktuvų atakos su
naikino daug geležinkelių 
linijų. Likę bėgiai vartojami 
vien tik militariniam trafi
kui.

Vokiečiai rekvizijonu o j t 

visokius vežimus, sujungi? 
juos į vieną junginį ir trau
kia juos šarvuotais vežimais 
arba tankais. Šitie “trauki
niai” labai lengvai sabota- 
žuojami—viena granata ar
ba gerai pataikytas šūvis

Suvaro nacius į šiaurinę Italiją
NEAPOLIS, birž. 13. — 

Amerikiečių daliniai, pasi
varę 77 mylias į šiaurvaka
rius nuo išlaisvintos Romos, 
stumiasi pirmyn. Nacių opo 
zicija pradeda didėti.

Dešinėje linijos pusėje, 
kitos aliantų jėgos nugalėjo 
stiprią nacių opoziciją ir 
skubiai varosi į šiaurę.

Bolsena ežero sektoryje, 
žygiavimas daug greitesnis. 
Pietų Afrikos šarvuočių da
liniai veržiasi į Orvieto po

ALIANTAI ŪŽIME 
KOHIMA KALNUS

KANDY, Ceylon, birž. 13. 
—Pranešta, kad japonai pa
sitraukė iš pozicijų, kurios 
dominuoja Naga kaimą, į 
šiaurę nuo Kohima Assam 
fronte, ir sąjungininkai oku
pavo Aradura, į pietus nuo 
Kohima.

Dviejų mėnesių kovos už 
Kohima apylinkės kalnus 
tad baigėsi aliantų laimėji
mu.

KALENDORIU8

Birželio 14 d.: šv. Ba- 

zylius; senovės: Butrimas ir 
Pomedė.

Birželio 15 d.: Šv. Vitas 
ir Sv. Modestas; senovės: 
švarnas ir Kirstainė.

ORAS
Šilta. Ūkanota. Bus 

taus su griaustiniu.
He-

gali sustabdyti visą trans
portą.

DIDELĖS BAUSMĖS UŽ 
NEPRISTATYMĄ JAVŲ
Naciai okupantai įspėjo 

Lietuvos ūkininkus, kad turi 
greičiau pristatyti nustaty
tas kvotas javų. Už įsakymo 
neklausymą bus skaudžiai 
baudžiami, pavyzdžiui nusi
kaltėliai gali būti internuo
jami koncentracijos stovyk
lose arba išsiųsti priversti
niems darbams Vokietijoje.

Duoda “Autonomiją” 
Latvijai ir Estijai

Nacių DNB žinių agentū
ros pranešimu, vokiečių mi
nisteris okupuotoms ryti
nėms teritorijoms praplėtė 
Estijos ir Latvijos apskri
čių viršininkų veiklos kom
petenciją.

Tos “autonominės” admi
nistracijos darbas Latvijo
je pavestas generaliniam di
rektoriui, kuris bus atsakin 
gas už administracijos veik
lą, duos instrukcijas kitiems 
generaliniems direktoriams, 
ir atstovaus administraciją 
reikaluose su nacių komisa
ru. Pirmuoju tokiu direkto
rių paskirtas Gen. Dankers.

to, kaip nugalėjo priešą 
prie Bagnoregio. Naciai vis 
dar priešinasi į pietus nuo 
Terni, svarbaus kelių ir ge
ležinkelių centro centrinėj 
Italijoj.

Britų aštuntoji armija 
Adrijos sektory vanosi pir
myn ir vietom net persike
lia per Saline upę. Britai 
užėmė svarbųjį Popoli cen
trą, penkias mylias už Sul- 
mona, bei Cappelle ir kitus 
artimus miestelius į šiaurę 
nuo Pescara upės.

ŠV. TĖVAS PRIĖMĖ 
ALIANTŲ KARIUS

NEW YORKAS, birž. 13. 
—NBC girdėtas pranešimas 
sakė sąjungininkai kariai 
šiandien įžygiavo į Šv. Pet
ro aikštę Romoje, ir buvo 
Popiežiaus Pijaus XII pri
imti. Šv. Tėvas kalbėjo į 
juos anglų kalba.

Jugoslavu karalius 
atšaukė pasiuntinį

LONDONAS, birž. 13.— 
Čia sakoma Jugoslavijos 
Karalius Petras II atšaukė 
Con8tantin Fotich iš amba
sados Wa8hingtone. Fotich 
buvo Jugoslavijos ambasa
dorius Washingtone nuo 
1935 metų.

PIRKITE EKSTRA BONĄ 
PENKTO VAJAUS METU.

NACIAI ŠAUDO Į IŠLIPDINAMUS AMERIKIEČIUS

Nacių 88 milimetrų patrankos šaudo į krantą amerikiečiams kariams belipant iš 
laivų Normandijos krante, šitokie vaizdai darosi retesni, kadangi sąjungininkai stumia 
nacius atgal nuo krantų.

(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas.)

Rusai vėl atakuoja
Estijos fronte: naciai

LONDONAS, birž. 13.— 
Vokiečių komunikatas sakė 
rusai atnaujino savo atakas 
Estijos fronte, o pranešimas 
iš Stokholmo kalbėjo apie 
naują rusų ataką Arktiko 
fronte.

Karelijos fronte rusų ka
riuomenė pasivarė pirmyn 
apie 10 mylių arčiau Viipu- 
ri, ir įspėjo priešą, kad ši 
ataka tai tik “pirmas žai
bas audros,” kuri prasideda 
rytiniam fronte.

Nacių pranešimas sakė 
rusai vienu kartu puolė ke
liose vietose į pietvakarius 
nuo Narva, Estijoje. Naciai 
sakė atmušę visus puolimus.

Stokholmo raportas sakė 
smarkus artilerijos baražas 
lydėjo naująją rusui ataką 
Arktiko fronte, apie 700 
mylių į šiaurę nuo Karelijos 
sąsiaurio.

Trim atvejais puolė 
japonu Marianas salas

PEARL HARBOR, birž. 
13.—Stiprus Pacifiko laivy
no dalinys šiandien vėl grę
sia japonų bazėms centri
niam Pacifike.

Adm. Nimitz pranešė, kad 
tas dalinys iš viso trim at
vejais atakavo japonų Sai- 
pan, Tinian, Rota ir Guam 
salas.

Atakos metu nuskandin
ta 13 japonų laivų ir 16 jų 
sužalotai, o orinėse kovose 
numušta 141 priešo lėktu
vas. Mes praradome 15 lėk
tuvų.

WASHINGTON, birž. 13. 
—Atstovų butas vienbalsiai 
užgyrė Kongreso konferen
cijos raportą dėl kompro
miso veteranų byliaus, ir pa 
siuntė jį Prezidentui pasira
šyti.

Invazijos žvaigždė 
visiem sąjungininkam

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 13.—Fotografijo
se iš Normandijos matoma 
baltoji žvaigždė yra visos 
sąjungininkų invazijos jėgos 
simbolis, o ne vieno kurio 
krašto. Tuo simboliu atžy
mimas kiekvienas sąjungi
ninkų vežimas ir lėktuvas.

Skuba į likusius 
du Biak aerodromus

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, birž. 13.—Ame
rikos šeštos armijos daliniai 
žygiuoja į du priešo laiko
mus aerodromus, kurie ran
dasi į vakarus nuo užimto 
Mokmer aerodromo Biak 
saloje, olandų Naujoj Gvi
nėjoj;.

Pakely, amerikiečiai iš
mušė japonus iš stiprių po
zicijų.

KARO BIULETENIAI

—Sąjungininkai atm u š ė 

pirmą didžiąją nacių kon

trataką prie Carentan.

—Nacių įspėjimas, kad 

sušaudys prancūzus turin

čius ginklus suvarė daug 

daugiau prancūzų į partiza

nų eiles.

—Maršalas Stalin sakė 

pasaulis dar nėra matęs to

kios invazijos, kuri būtų bu

vus taip meistriškai išnešta 

—Nepatvirtinti raportai 

sako Maršalas Rommel ne- 

bevadovauja nacių kariuo

menėms Normandijoje.
—Naciai sako didžiau

sias spaudimas daromas ant 

St. Lo miesto.

—Nacių pranešimas pri

pažino, kad sąjungininkai 

įsiveržė | jų linijas į rytus 

nno Orne upės, Boise de Ba

rant pusėje.

Atakavo taikinius 
Vokietijoj, Austrijoj

LONDONAS, birž. 13. — 
Amerikos lėktuvai iš Itali
jos atakavo taikinius Miun- 
čeno apylinkėje, Vokietijo
je, ir prie Inssbruck, Aus
trijoje.

Taikiniai Vokietijoje buvo 
aerodromai, fabrikai, gele
žinkeliai ir aliejaus varyk
los, o Austrijoje aliejaus 
varyklos ir geležinkeliai.

—Gen. Eisenhower sakė 

invazija sekasi daug geriau 

negu buvo pradžioje tikėta

si.

Portugalija nebekas 

wolfram metalo
LISABONAS, birž. 13.— 

Portugalijos vyriausybė ofi
cialiu dekretu uždraudė 
Wolfram metalo iškasimą 
ir eksportavimą. Dėl to de
kreto apie 25,000 ' kasyklų 
darbininkų netenka darbo.

Visas esantis vulframas 
bus vyriausybės supirktas 
ir laikomas iki karo pabai
gos. Susitarime su Amerika, 
Anglija ir Brazilija, Portu
galija pasižadėjo sustabdy
ti wolfram tksportą Vokie
tijon.

Amerikiečiai okupavo Montebourga
Dasivarė iki 10 m. nuo Cherbourgo uosto

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 13.—Sąjungininkai 
smarkiai pasistūmėjo pirmyn visuose Normandijos fron
tuose šiandien. Amerikiečiai užėmė tris miestelius, tuo 
pralauždami nacių Cherbourgo gynimo linijas, ir jų pat- 
rulės dasivarė iki 10 mylių nuo to didelio uosto.

Giliam prasiveržime, britai kariai praėjo pro Caen, ry
tiniam 80 mylių ilgio fronte, ir užėmė Troarn, devynias 
mylias į rytus nuo Caen.

Fronto centre, amerikiečiai kariai užėmė Balleroy.
Ketvirtoji Amerikos pėstininkų divizija okupavo Mon- 

tebourgą, 14 mylių į rytus nuo Cherbourg© pusiausalio 
viršūnės. Vienas jų užėmė Pont L’Abbe, tik penkias my
lias nuo vakarų kranto geležinkelio, kuilį valdo naciai, ir 
14 mylių nuo vakarinio kranto. Antras pasistūmėjo už 
Carentan ir pasiekė punktą pusiaukely per pusiausalio 
siauriausią dalį.

Kiti amerikiečiai kariai okupavo Le Ham, tris mylias 
į pietvakarius nuo Montebourgo.

Vyriausias štabas sakė dienos pasistūmėjimas buvo 
“labai ir labai patenkinantis.”
. Iki šiol suimta suvirš 10,000 nacių belaisvių.

Vokiečiai pranešė apie naujus parašutistų nusileidimus 
vakariniam Cherbourgo pusiausalio krante, matomai at
kirtimui to pusiausalio galo. Jie taipgi minėjo sąjunginin
kų žygiavimą į St. Lo susisiekimų centrą, ir sakė ameri- • 
kiečiai randasi tik šešias mylias nuo to miesto.

Nors buvo sakyta, kad Maršalas Rommel partraukė 
šviežią nacių rezervų1, sąjungininkų štabas sakė pasiverž- 
ta pirmyn visuose sektoriuose išskiriant Tilly-Sur-Seulles, 
kur naciai smarkiai priešinasi. Su kiekviena ataka, tas 
miestas pereina į naujas rankas.

Spėjama, kad naciai vartoja apie ketvirtadalį savo jė
gos—apie 250,000 karių—prieš sąjungininkus Normandi
joje.

Sąjungininkų lėktuvai atakuoja nacių koncentracijas, 
kad išardžius nacių progas partraukti rezervų, ypatingai 
Cherbourg apylinkėje, kur sunaikino svarbų tiltą prie 
Pont au Bault, netoli Avranches miesto.

Fotografijos parodo, kad atakos apnaikino 16 priešo 
aerodromų užpakaly kovos fronto.

Britų lėktuvai nakties metu atakavo geležinkelių cen
trus, iš kur buvo galima važiuoti į Normandiją.

Normandijoje žuvo nacių generolas
LONDONAS, birž. 13.—Berlyno radio pranešimas sakė 

vokiečių artilerijos Generolas Marcks, “Cherbourgo pu
siausalio komandierius, žuvo belydint savo karius aršiose 
kovose.”

Nuvežė prancūzams maisto ir vaistų
NEW YORKAS, birž. 13.—Britų radio pranešimas sakė 

sąjungininkų civilinių reikalų vienetai išlipo Prancūzijoje 
ir pradės veikti išlaisvintose vietose. Jie atsivežė maisto 
ir vaistų.

■/s ■ va o va ■
Kiniečiai veržiasi

gilyn į Myitkyina
NEW DELHI, Indija, birž. 

13.—žinios iš Gen. Stilwell 
štabo sako kiniečiai kariai 
užėmė Myitkyina mieato 
šaudymo pratybų lauką, o 
kiti sąjungininkų daliniai 
užėmė kitą priešo poziciją 
pietinėj to miesto daly. 
Myitkyina yra svarbiausio
ji japonų bazė šiaurinėj Bur 
moj.

Šiaurvakariuose, kiniečių 
daliniai, pasistumėję Moga
ung kloniu, atakuoja Kama-

Naciai pripažįsta didelius nuostolius
NEW YORKAS, birž. 13.—Berlyno radio padarė nepa

prastai atvirą prisipažinimą, sakydamas, kad “dėl nese
nai nukentėtų didelių nuostolių” pasidarė reikalinga tuoj 
imti dvylika tūkstančių 18 metų amžiaus vyrų.

Užėmė didelį priešo reikmenų krovini
NEW YORKAS, birž. 13.—NBC pranešimas iš Londono 

sakė amerikiečiai kariai suėmė vieną didžiausių amunici
jos, gazolino ir reikmenų krovinį Prancūzijoje, netoli 
Isigny. Vokiečių kontrataka, kuria buvo norima krovinius 
atsiimti, buvo atmušta.

Nuskandinta du naikintuvai: naciai
LONDONAS, birž. 13.—Berlyno radio pranešimas sakė 

lengvieji vokiečių karo laivai sutorpedavo du naikintuvus 
Seine įlankoje. Nebuvo sąjungininkų pranešimo apie tai.
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OMAHA, NEBR., LIETUVIU KRONIKA
— Ar girdėjai žinią?
— Ne.
— Kas nors sakė, kad šį 

rytą įvyko invazija. Radio 
ir laikraščiai skelbė invazi
jos žinią!

Bažnyčios varpai ilgai 
skambėjo pranešdami vi
siems Šv. Antano parapijo- 
nams šią ilgai lauktą žinią.

Kun. Juozapas Jusevičius 
atlaikė šv. Mišias už mūsų 
karius ir maldavo Dievą pa
laimos. Tėvų Augustijonų 
vienuolis pasakė pamoksią 
apie šv. Antano didelę ir ne
paprastą meilę Šv. Sakra- 
men ui. Jis skatino visus 
melstis, kad Dievas laimin
tų žygį. Klebonas paėmė 
savo rankas parapijos gar 
bės kareivių sąrašą ir pra
dėjo vardus skaityti; po 
kiekvieno vardo žmonės ta
rs: “šv. Antanai, melskis už 
jį”. Vėliau žmonės artinosi 
prie altoriaus ir kiekvienas 
sveikino šv. Antano relikvi
ją. Jų širdyse buvo tyli mal
da už savuosius. Parapijos 
bažnyčia visą dieną buvo 
pilna maldaujančių motinų, 
tėvų, brolių, seserų; jauni 
vaikučiai ir prašė Dievo sau
goti jų tėvus, brolius.

, mergaitė seniai norėjo taę- 
|ti katalike, bet niekaip ne- 
gilėjo išprašyti tėvų leidi
mo. Kasdien ji dalyvavo šv. 
Mišiose ir prašė Dievo pa
galbos. Paskui pradėjo no
veną į šv. Teresėlę. Dar ne
baigus noveną, jos motina 
jai tarė: “Robertą, ar iš
tikrųjų nori bū i katalike?” 
Mergaitės veidelis sulieps
nojo; ir ji tarė: “Mamyte, 
tu tai seniai žinojai”. Moti- 
na davė jai leidimą ir tuo’ 
pačiu sykiu gavo leidimą j 
savo jaunesnei sesutei sykiu 
priimti katalikų tikėjimą. 
Jūsų korespondentas turėjo 
garbės būti Š103 naujos ka
talikės krikšto tėvu.

Serbų bažnyčios trus iso 
dukn, gavusi savo tėvo lei
dimą, taip pat tapo Katali 
kų Bažnyčios nare. Kita kon
vertite sekė savo sesutės 
pavyzdžiu. Jos sesutė prieš 
metus tapo Bažnyčios nare.

LAISVAI MIESTO GYVENTOJUS mas kongreso atstovų sluoksi 000 skyrių (postų) visose
niuoee ir patri jotinėse orga
nizacijose. Norima, kad po 
karo parama ir pensija ve
teranams būtų didesnė, ne-1 gyvuoja, 
gu kad šiandie buvusių karų 
veteranams mokama.

Po pirmojo pasaulinio kar 
ro (1919 m.) iš kiekvienų 22 
asmenų J. A. Valstybėse bu
vo vienas veteranas. Spėja
ma, kad po šio karo bus vie
nas iš kiekvienų 11 asmenų

Paramos klausimą imasi 
svarstyti ir karų veteranų 
organizacijos. Šių organiza
cijų yra keletas:

Amerikos Legijonas, suor- 
1 ganizuotas 1919 m. šiandie 
legijonas turi apie 1,250,000 
narių, kurie susitelkę į 12,-

EXTRAI EXTRA!

valstybėse.
Užsienių Karų Ve.eranų 

organizacija. 45 metai kaip 
1919 metais ji tu

rėjo vos apie 30,000 narių. 
Šiandie gi tarp 500,000 ii 
600,000. Turi apie 4,500 sky 
rių.

Paliegusiųjų Amerikiečių 
Veteranų organizacija. Na 
rių skaičius nemažas, bet 
skaičius nežinomas.

Armijos ir Laivyno Unija
Reguliarė Veteranų Sąjun

ga.
/r

Purpurinės 
nis Ordinas.

Širdies Kari-

Pirkite tose 
kurios skelbiasi “

krautuvėse,
Drauge”.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Kefri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St
Tel. YARDS 1866.

’ A

Klebono sesutės sūnus ne
perseniai atrašė savo dėdei 
laišką iš Britanijos, kuriam 
jisai rašo, kad jįs yra pasi
ryžęs laikui bėgant aplan
kyti senuko gimtinį kraštą.

Viena mergaitė, labai my
lėdama melstis prie Sopu
lingosios Dievo Motinos no
venos pamaldose, kas penk
tadienio vakarą, įprašė savo 
katalikų draugų, kaip jinai 
gilėtų tapti katalike.

Omah.cs klebonas ištikrų
jų, gali būti pavadintas kon
vertitų kunigu. Man teko 
matyti jo dvasinę darbuotę, 
kuria tikrai didžiuojuosi.

Aliantų karininkai ir karo korespondentai kalba į 
Bayeux miesto, Prancūzijoj, gyventojus. Aliantams išvi
jus vokiečius iš miesto, gyventojai lyg būtų atsidūrę ki
tam pasaulyje. Vokiečių okupacijos metu jiems buvo sun
kios, juodos dienos. (Signal CorpB Radiotelephoto; Acme- 
Draugas)

Karo veteranams 
parama

Jei U. S. vyriausybė pini- 
giškai rems šio karo vete- 
ranus taip, kaip ji iki šio-' 
liai rėmė pirmojo pasaulinio 
karo veteranus, tai po karo 
per 25 metus paramai ir pen
sijoms bus išleista apie 40

išlaidos žymiai padidėsian
čios.

Šis klausimas jau aptaria-

Budriko Radio Valanda-*
VV.H.F.C 1420 Kilocycles —

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

Nedillo], 8:10 vai vakare.

Mokyklos baigimo progra-1 bilijonų dolerių, 
ma gražiai praėjo. Dabar! 
vaikučiai turi ilgai lauktas 
atostogas.

Jonas Stošku i

Šeštadienį penkios -kon- 
vertitės priėmė Krikšto Sa
kramentą. Dvi yra jaunos 
sesutės. Vyresnioji priėmė
pirmą komuniją sekmadienį Palaiminti santaiką da- 
su savo klasės draugais a- rantieji, nes jie Dievo g-ūn-u- 
biturienčių Mišiose. Ši gabr mis vadinsis. (Mat. V, 9).

u MIRACLE" sienoms
■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 WAU HNISH
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BERLAND'S
PAINT STORE

Mes Pristatom1917 g. Halsted St. „ J**’. 
Visur CANAL 1681

Pietvakarių Krautuvė ----- 3618 VVest 26th Street

Jr
DABAR

Po pirmojo pasaulinio ka
ro per 25 metus to karo apie 
4,700,000 veteranų vyriausy
bė išmokėjo apie 14 bilijo
nų dolerių. Apskaičiuojama, 
kad po šio k3ro būsią apie 
13,000,000 ve.eranų. Taigi ir

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksmiua ir Deiman
tinius žiedus, RaHmas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

tT*
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!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

1

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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 31 Metų

išpardavimą

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

9241 Sp. Halsted Street

Tel. CALumet 7237
★

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

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

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rfišies 
Namų Materijoią Ui Dar žemomis Kainomis t 

Atvykite | mfinų jardą Ir apžlflrėbtte ata
ką Ir ankštą rfišį LENTŲ—MILLVYORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaulink perstatymo namų.

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

HIARCCTIT
VTF.Nnunw.Ta AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

- Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTBA PROGRAMAS 

tadieniato auo 7 Ild 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Įjj Telefonas — GROvehUl 2242

Lietuviškas 
N. KANTKK

žydukas —

REMKITE
BENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
vardas ir 
adresas.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6064

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
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Res. 8858 So. Talman Ava.
Bes. TeL GROvehiU 0817 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena por* aklų vigam gyveni
mui, Saugokite Jas leisdami lSeg- 
tamlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslu 
gali .ut.lktl,

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne

Kampa* ll-tog
Telefonai i CANAL 0528, Chicago
**• ’ OFISO VALANDOS:
Kasdien t: 10 a m. Iki 1:10 p. m. 

Trečiad. Ir BeStad. 0:00 a. m. ją] f.ąą p m.

w~
?DR.’G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

20 metų patyrimas
Tel.1 Yards 1829

2^ Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRlKOL'IS
PVYSICIAN AND SURGEON 
•645 Sa. Ashlaad Avenne 

onso VALANDOS:
tatltUfcnoeuSnl.

M.
TABAi <717

TsL CANai 6122

- DR. BIEŽIS
•▼DYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cennak Rd. -ą 
« 1—3 popiet Ir 7—8 u. v. 

k

Ir Akinių Dirbtuvė 
„ 1 80. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
VaJandog nuo 10 Iki 4; nuo 6 tkt t 
(^Sekmadienyje pagal sutartį, j

TeL YARde 2248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4147 Archer Aveaue 
OfkM mL! 1—S k S—

Trečladlenlab pagal antartį

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Place 

TeL REPabDe 7888

TeL -CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6800 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vaL vakara.

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS

YARda Otn 
» KENiroed 5107.

DR. A J. BERTASH
•YDYTOJAB IR CHIRURGAI 

» vaL: nuo 1-3; nao 6:30-8:38 
756 West S5th Street

11-13; 3-4; k* 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 Ir 6:30-8:36 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia
kurią nždirfaaaaa 
mis.

yra toji, 
vo raako-

LIETUVIAI DAKTARAI >

Tel. IIEMlock 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 .... VIR^inia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vat
, Trečiad. Ir Sekm. tik susitariu*

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CflTRlTlGAS 

4729 So. Ash'and Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MIDivay 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFsyette 3210 , 
Rm. Tet LAFayette 0094

Jeigu Neatsfl lepiame —

DR. P. ATKOČIŪNAS
. . DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicere 

1 Antradieniais, Ketvirtadieniais 
( br Penktadieniais 
VeL: 10-12 ryta, 2-6, 7-0 P. IL 
n<7 S. Halsted SL, Chicago 

* Pirmadieniais. Trečladl—tets

VaJL: nuo 3 p. p. Iki 8 vakare

VALANDOS:
Plrarv. Antr., Ketvir. 6 Iki^9 vak.; 
-/Penktad. 8:30 Dd 9:30 vak.

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

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

J. W. Goethe

4.
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C L A S S I F I E D AND "HELP W A H I ED" ADS

[ “D R A U O O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP wanted 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolph U488-8I8B

J HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS

W»r Manpower Commission nn- 
stntvmal reikalauja ku<l dailini
mas darbininkų turi l-lir.vll Pa- 
lluosavliiio Kaštų (statement of 
availabflity) nuo dabartinės dar
bo Jstaliroa — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
risiant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Versltikrinklt ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga paliuosa- 
viino rastas. Jūs sutaupysit sau 
Ir dariai įstaigoms daug laiko.

MAIJAVOTOJŲ IR 
DEKORATORIŲ 

UNION
SAUKIT BAYPORT 2311 
HONNING A CARLSON 

8251 STONY ISLAND AVĖ.

VYRŲ — patyrimo nereikia — am
žiaus 1C metų ar ouvlrS. AtatSauklt 
MIDLAND MFG. CO.. 3956 S. Lowe 
Avė.

HELP AVANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Oflsan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 8herldan Road

REIKIA
Acme Gridley Automatic Screw 
Machine Operatorių ir Set-up vyrų.

Naktimis — 64 vai. } savaitę, 
pastovūs darbai. /

MALL TOOL CO.
7740 South Chicago Avė.

REIKIA VYRŲ
Dirbti prie Table saws—Double 
head shaper mašinų —» Routerš 
Ir Router mašinų. Atsišaukit į 

FOUR STARR MFG. CO. 
1331 S. Michigan

š

Bl'SHELMAN IR KRIAUČIUS, pir
mos klesoa, gera mokestis, pastovus 
darbas. REED’S QVALITY CLO- 
THES, 70 W. iJtke Rt.

VYRO AR VAIKINO prie lengvo 
shipprng ir stoekroom darbo dan
tų išdirbimo įstaigoje. Patyrimas 
pagiedaujamas, bet nesvarbu. Ne
apriboto amžiaus, pastovus dar
bas, savaitinė mokestis. Tel. VAN 
Buren 8070.

M. LARSON A CO.
1 N. Pulaski Rd.

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.

Amžius 20 iki 50 metų.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

* PATYRUSIŲ AR NE
Dirbti prie aluminum castings. 

Mes mokam laike mokinimo.
100% KARO DARBAI 

Atsisaukit darbo dienomis nuo 8
ryto iki 5 pp. arba šeštad. 

iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
* PUNCH PRESS

DRILL PRESS
WELDERIŲ 

DALIŲ VALYTOJŲ
Visiems šiftams. Patyrimo 

Nereikia

OUALITY
> Hardvvare and Maciūne

5823 N. RAVENSWOOD

SODA WATER BOTTLERS 
LABELERS

PAGELBININKŲ 
MULVIHILL CO.

410 N. PAULINA ST. 
MONROE 1686

VYRU
PRIE

Abelnit Dirbtuvės 
Darbų

40 Vai. į Sav.
PASTOVUS DARBAI 

DABAR IR PO 
PERGALĖS

G O E S

LITHOGRAPHING

COMPANY
42 WEST 61st STREET

HELP WANTED — MOTERYS

DARBININKU IR DŽENITORIŲ
Gera mokestis — pastovūs darbai 

OHMITE MFG. CO.
4851 W. FLOURNOY ST.

(1 blokas Į pietuo nuo Harrlson) 
Anplv S ryto Iki 4:30 pp. 

Antrad. — S ryto Iki 9 vak. 
Sekmad. — 12 pietų Iki 4 pp.

CABINET MAKERS IR 
MEDŽIO IŠDIRBEJŲ

80c iki 90c į vai. 48 vai. į savaitę.
ADLER, JONĖS CO.

521 S. Wabash Avė.

STOCK VYRŲ
PILNO LAIKO DARBAI 

DEL

VYRŲ
SUTVARKYME 

PREKIŲ 
ATSIŠAUKIT Į 

WAREHOUSE

WIEBOLDT’S
1000 N. Ogden Avė.

štai K$ Jūs Gaunat 
Kada Dirbat Prie

HURLEY
★ ★ ★

AUKŠTĄ MOKESTĮ 
DAUG VIRŠLAIKIO 

DYKAI IŠMOKINIMĄ
PUIKŲ VALGĮ 

PILNA LIGONINĖS 
PRIEŽIŪRA

GERA TRANSPORTACIJA 
IR

10% BONAI DIRBANT 
NUO 4 IKI 12 ŠIFTE

★ ★ ★ 
Inspektorių 

Assemblers

Canteen Darbinikų
★ ★

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

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

REIKIA MOTERŲ
Dirbti Assembly kambaryje—prie 
mažų žaislų — patogios darbo są
lygos. 49 vai. į sav. Atsišaukit į 

FOUR STARR MFG. CO. 
1331 S. Michlgan

VALYMUI MOTERIS
4 valandas ar daugiau kas vaka
ras nuo 6 vai. vak. ir pabaigos.

FINE ARTS BLDG.
410 S. Michigan Avė.

Room 538 HARrison 7802

VYRAI IR MOTERYS

EXTERNAL ir INTERNAL 
GRINDERS (PATYRUSIŲ) 

LATHE OPERATORIŲ 
PRECISION INSPEKTOR.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION
VYRŲ

DIRBTUVĖS DARBAMS
Pastovūs darbai, gera mokestis, 

užtenkamai viršlaikio.
S P U D S 

715 W. 15th St.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Salei
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSTEIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING T.ITHUANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

Stock Moterų
PILNO LAIKO DARBAI 

MOTERIMS
IŠSKIRSTYTI IR 

TVARKYTI PREKES

KREIPKITĖS PERSONNEL 
OFISAN S-ėlam AUKŠTE

WIEBOLDT'S
MILWAUKEE AVĖ. 
KAMPAS ASHLAND

TARNAITE
MERGINA AR MOTERIS 

ABELNIEMS NAMŲ DARBAMS
Gyvensit su malonia Kelmą puikiam 
name. Savas kambarys. Gera mo
kestis. Metvlrtad. popiet taipgi nuo 
SeStad. ryto Iki Plrmad. rvto nerei
kia dirbti. Maža Seimą. MR. 8EN- 
NOTT. telefonas BUCklngham 1272 
dPl pasitarimo.

VYRŲ!
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis

Darbas Dienomis
%

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

REIKIA MERGINOS 
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS 
4425 S. Falrfleld LAF 8248

REIKIA
Mes turim keletą gerų dar
bų MERGINOMS mūsų dirb
tuvėje. Puikios sąlygos ir 

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. Washlngton Blvd.
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patymalų. ,17.18 | mAnaaJ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kralpkltl* prie Hnu«»k«»p»r

■DOmVATSR B1BACH HOTHL 
Rd.

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

INVASION
NEEDS SUPPORT 

ON THE
HOME FRONT

We Can Ūse

MEN & WOMEN
—ON—

FULL OR PART TIME
IN 100% VITAL WAR WORK 
WITH POST WAR FUTURE

LABORERS
MACHINE OPERATORS 

INSPECTORS
EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

DAILY 7:30 A.M. TO 7 P.M. 
ALSO 10 A.M. TO 2 P.M. 

SUNDAYS

THE CHICAGO SCREW CO. 
1026 S. HOMAN AVĖ.

Reikia

Cafeterijoj

, Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną ir naktj 
Siftams.
DISIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiitui.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abeinam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šiitui. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.
Imkit Douglaa Park “L” Iki durų.

ŽEMĖLAPIS FRONTO PRANCŪZIJOJ

Amerikiečiai, atmušę nacius nuo Lison iki Ceriai miškų, 
pradėjo veržtis linkui St. Lo ir siekia perkirsti geležin
kelius, kurie iš Cherbourg eina i Prancūziją. (Acme-Drau
gas telephoto)

Lewistono, Maine 
lietuvių atgimimas

Lietuvos Pranciškonams 
įkuriant savo vienuolyną ne
toli Lewiston, Me. (Mount 
St. Francis Greene, Maine), 
vietos lietuviai su didele vil
timi žiūri į ateitį. Mes tiki
mės, kad Tėvams Pranciš-

mažai kainuos, bet vietos 
lietuviai, kiek išgalėdami pa
dės Tėvams Pranciškonams..

Vienuolyno remontu rūpi
nasi nors dar jaunas, bet 
energingas ir sumanus Lie
tuvos Pranciškonų Ameriko
je viršininkas tėv. Justinas 
Vaškys. Besirūpindamas vie 
nuolyno įrengimu, t. J. Vaš-

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Prie abelnų dirbtuves darbų 
100% KARO DIRBTUVE

★ ★
Patyrimo nereikia. Gera mokes
tis. 54 vai. į savaitę. Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Pastovūs dar
bai, gera transportacija, puikios 
darbo sąlygos.

★ ★
Taipogi

Vaikinų ir Merginų
16 metų ar suvirš. Dirbkite laike 

vasaros atostogų.
★ ★

Kreipkitės Employment Oftsan

SHERMAN KLOVE 

COMPANYt
. 3531 W. 47th ST.

(Arti Archer Avė.)

SUPAŽINDINKITE KITUS 
PIRKITE KARO BONUS

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi 'Drauge'.

REAL estate for sale

PIRKĖJAMS

ATYDA!
Sutaupyklt aau DAUG laiko Ir pini
gų įsigydami mūsų dldelj dykai su
telktu sąrašų TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atsllankyklt mū
sų oflsan kur bus suteikta greitas, 
mandagus Ir Intel IgentiSkaa patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.
TEL.—CICERO 453 

VADOVAUJAM GREITU 
PARDAVIMU

29 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

KARO DARBININKŲ 
TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

VYRŲ IR MOTERŲ
W ei d erių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

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

Imkite Douglas Park "L” 11d Durų

VYRŲ-
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

VAIKINŲ IR MERGINŲ—18 METŲ AR RUVIRA—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIE LENGVU ASRF.MBLY DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAGELBfcKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes ISDIRBAM Radlo — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★ •

MEKANIZMTTI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHER8

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

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOURN AVĖ. ar 1850 S. KOSTNER AVĖ.

, kys deda pastangas labiaukonams galutinai įsikūrus | J ..._ T . . . suorganizuoti ir vietos lie-Maine, pagyvės Lewistono ir Į b
kitų Maihe valstybės lietu
vių kolonijų religinis ir tau
tinis gyvenimas. Gaila, kad 
Lietuvos Pranciškonai anks
čiau neapsigyveno Lewisto- 
ne, Me. Šiandieną čia būtu
me turėję gražų lietuvišką 
centrą su lietuviška bažny
čia, mokykla, sale ir vie
nuolynu. Daugelis Lewisto- 
no lietuvių, turėdami savo 
parapiją, nebūtų iškeliavę į 
kitas Amerikos lietuvių ko
lonijas.

Bet geriau vėliau, negu 
niekuomet! Mes Lewistor.o 
lietuviai, džiaugiamės, kad 
Pranciškonai, nors ir pavė-

tuvius.
Vasario mėn. 20 d. jis su

organizavo Lewistone Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
minėjimo šventę, kurioje da 
lyvavo beveik visi Lewisto- 
no lietuviai. Jau seniai be
buvo buvęs toks didelis lie
tuvių susirinkimas Šv. Bal
tramiejaus lietuvių salėje! 
Tas visus lietuvius nepapras 
tai nudžiugino. Tėv. Just. 
Vaškio giliai patriotiška pa- 
skaita visiems klausytojams 
padarė nepaprastą įspūdį.

Šiemet gegužės mėn. pra
džioje tėv. Just. Vaškys vie
tos lietuviams padarė misi-

luotai Maine valstybėje įku- |jas Misijose dalyvavo dide- 
ria savo lietuvišką vienuoly-1 lia iietUvių skaičius. Prie
ną, kuris ateityje taps tik
ru Maine valstybės lietuvių 
centru, apie kurį suksis vi
sas lietuvių religinis ir tau
tinis gyvenimas.

Šiuo metu Tėvai Pranciš
konai rūpinasi savo vienuo
lyno remontu. Naujasis Pran 
ciškonų vienuolynas yra ant 
kalno, apsuptas gražios lie
tuviškos gamtos ir prie ge
ro kelio, vedančio į Kanadą. 
Šavaime aišku, vienuolyno 
ir koplyčios įrengimas ne-

Sakramentų ėjo ir ilgesnį 
laiką nebuvusieji.

Mes tikimės, kad su Tėvų 
Pranciškonų, jisikūrimu, daug 
kas pasikeis Lewistone lie
tuvių padangėje.

, šviesos Sūnus

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKft

su moderniškai įrengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basėmentao 
ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradines mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 154 mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puoSnių nenortų.
J. P. VARKAIiA sav.. Clib-agoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Virginia 2114

— Tueuman kongresui. 
1816 m. sekretoriavo Juan 
Jose Paso, kuris sekretoria
vo ir pirmoje valdžioje, su
sidariusioje 1810 m. (Pri- 
mera Junta), bet kaip kon
greso sekretorius po Argen
tinos Nepriklausomybės pa
skelbimo aktu pasirašė ne 
jis, bet Francisco Narciso 
de Laprida. Mat, minėtame 
kongrese sekretoriai keisda
vosi kas mėnesis.

VYRAI IR MOTERYS VYRAI m MOTERYS

VYRŲ MOTERŲ
TAIPGI HIGH SCHOOL MERGINŲ IR VAIKINŲ

(Va<«arrm Atnatngų įniko Barbamu)

DIRBANT: CASPERS TIN PLATE KOMPANIJOJ 
ATLIKTI SVARBIUS DARBUS

W W <1* '' »
švarūs dirbtuvės darbai. Dieną ar naktį šiftai. Patyrimo 
nereikia. Labai gera pradinė mokestis su puikiomis darbo 

sąlygomis. Dykai apdrauda ir ligoninėje priežiūra.

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place
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Didelis
pareikalavinias

Pareikalavimas papildomų 
containerboard išteklių yra

buvo parblokšta Prancūzija, ir dabar, kuomet pradėti 
invazijos žygiai, Prezidentas optimistiškai pažvelgė i 
ateitį. Anot jo, ligšiol jau daug kas laimėta. Ir Paci
fiko fronte, ir Afrikoj, ir visur kitur esame aiškioje 
ofensyvoje. Vokietija, kurią siekiame pirmiausiai su
triuškinti, yra spiriama prie sienos iš trijų pusių —
rytų, pietų ir vakarų. Rusai žygiuoja į priekį, pakrikę didesnis, negu numatoma jų 
nacių pulkai priversti trauktis iš Italijos, iš vakarų gamyba antrajam bertainy, 
pusės lėktuvais daužomos priešo pozicijos ir pradėtoji bet War Production Board 
invazija Prancūzijon diaro pažangą. daro viską, kad padidinti

Prezidentas, tačiau, nepasiduoda perdėtam optimiz- gamybą ir prižiūrėti, kad 
mui. Jis pranašauja, kad karias pareikalaus iš mūsų pagamintų kartonų išdalini- 
dar daug daugiau pastangų negu ligšiol, kad visiems mas patenkintų militarinius 
reiks aukoti ir aukotis. Jis priminė, kad Amerikos ir ir kilus svarbius pareikala- 
sąjungininkų kariuomenei ligšiol nieko netrūko. Visi 
karo frontai yra reikmenimis aprūpinti. Tad, prašo, 
kad ir foli&u dirbti padidintu tempu, kad užtikrinti 
greitesnę pergalę.

Prezidento žodžiai nebus pasakyti tuščiai. Pirksime 
U. S. karo bonus ir dirbsime kitus darbus, kad kariau
jantiems už mūsų ir nacių pavergtų tautų laisvę nieko 
nepritrūktų, kaip nepritrūko ligšiol. •

vimus

Trečiadienis, birž.^ 14, 1944

PIERRE MAURICE

Tautininku pastogėje
Mums praneša, kad K. Karpi aus ir P. Žiūrio kontro

liuojamos Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimas Chicagoje, 
įvykęs birželio 10 d. McAnson viešbuty, buvęs labai 
skystas. Dalyvavo vienuolika delegatų ir keturi sve
čiai. Skelbta gi buvo labai stipriai, plačiai ir garsiai. 
Seime nedalyvavo nei Laukaitis nei Tysliava, kurių 
vardai prieš seimą buvo garsinami, kaipo kokia ne
paprasta atrakcija.

Mius vis tik stebina, kad ir toj mažoj; į? generolų be 
armijos” grupelėj buvo pasiskirstymų. “Generolai” ne
galį susitarti. Vieni tempia į griežtą laisvamanišką 
pusę (Pijus Žiūris ir K. Karpius); kiti vis tik dar no
rėtų bendradarbiauti su katalikais, treti lyg ir palinkę 
talkininkauti su visomis patriotinėmis grupėmis. Ka
dangi P. Žiūris ir K. Karpius “laimėjo” pirmininko ir 
sekretoriaus vietas LVS-goje, todėl, atrodo, kad “griež
tai laisvamaniškoji” pusė “nugalėjo” visas kitas gru
pes.

Tokiai organizacijai, kuri turi pasirinkusi vardą — 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, berods, Lietu-vos laisvinimas 
ir teturėtų rūpėti. Jai turėtų būti svetimi ir laisvama- 
nybės reikalai ir kiršinimas lietuvių visuomenės. Tau
rūs organizacijų vadai, matydami kokioj sunkioj ir 
skaudžioj padėtyje yra Lietuva, neieško priekabių, nė 
šmeižtais užsiiminėja, bet ieško kelių, kad visas ifiūsų 
jėgas vienyti *bendram darbui, vieningai talkai, kuri 
vestų Ameriką į pergalę ir per tą pergalę Lietuvą ir 
kitas mažas tautas į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą.

Mes vis tik laukėme, kad į LVS seimą suvažiuos dau
giau tautininkų “generolų” ir kad jos priešakyje pa
statys rimtesnius žmones, kuriems šiuo metu rūpėtų 
ne savos grupės kėlimas, bet rimtas, vieningas darbas. 
Tačiau įvyko kitaip. Padėtis LVS nepasikeitė. Ar pa
sikeis jos nusistątymas Amerikos lietuvių vienybės at-

vo tiesioginio darbo rūpinasi Amerikos spauda, jos in- žvilgiu, parodys laikas. Stebuklų visais laikais įvyksta 
formavimu ir, svarbesniais atvejais, reaguoja į spau-
dos netikslumus. Tiesioginėje jo žinioje randasi ir 
“LAIC releases” anglų kalba, skiriami plačiajai Ame
rikos visuomenei.

Pulk. K. Grinius, Director, International Research, 
f alia savo tiesioginio darbo rūpinasi žiniomis iš Eu
ropos.

Prof. K. Pakštas, Director, Oultural Activities, greta
savo tiesioginių darbų redaguoja neperi j odinius leidi- Londono katalikų savaitraštis “Tablet”, nagrinėda- 
nius ir palaiko santykius su mokslo ir kultūros įstai- mas Sovietų Rusijos užsieninę politiką, kaip ji sten
gomis. giasi sumažinti užsieniuose baimę sovietų, sako, kad

P-lė M. M. Kižytė, Secretary, be savo tiesioginių pa- dabar Stalinas moka didelę kainą už trumpą karinę 
reigų rūpinasi visu LAIC techniškuoju darbu. Baltijos valstybių okupaciją 1940-1941 m. Ne tik tos

LAIC darbo programa, kurią rasite kitoje mūsų dien- Baltijos valstybės nepasitiki Sovietų žodžiu, kurį jie 
raščio vietoje, nustatyta tiksli ir rimta. Ji daro gero sulaužė, bet ir visi kiti, kurie tai žino.

Rimtu ir svarbu darbu pradėjus
LAIC TIKSLAS
Amerikos Lietuvių Tarybos įsteigtas informacijų 

centras, kuris oficialiai vadinasi — LithuaniAn Ameri
can Information Center (sutrumpintai — LAIC) savo 
darbą tikrai sėkmingai pradėjo. Centras oficialiai pra
dėjo veikti nuo tos dienos, kuomet New Yorko valsty
bės departamentas suteikė Amerikos Lietuvių Tarybai 
taip vadinamą “Certificate of Authority”. Šis leidimas 
informacijų centrą operuoti apima labai svarbias sri
tis, būtent — įvairiais spaudos leidiniais, biuleteniais 
ir komunikatais daryti įtakos į Amerikos visuomenę, 
kad zžtikrinti greitą ir visišką Amerikos pergalę; pa* 
gelbėti Lietuvos žmonėms išsilaisvinti iš svetimos val
džios ir atsisteigti laisvą, nepriklausomą ir demokratinę 
valstybę. LAIC. adresas — 233 Bro3dway, Nevv York 7, 
N. Y.

Informacijų centras pirmoje vietoje informuos įvai
riais mūsų tautos reikalais plačiąją Amerikos visuome
nę, bet taip pat palaikys glaudesnį ir dažnesni kontak
tą jr su lietuvių spauda ir centrinėmis mūsų organiza
cijomis bei vadovybe.
LAIC PERSONALO PASISKIRSTYMAS PAREIGOMIS

LAIC personalas, iki galutino susitvarkymo, darbus 
pasiskirstė sekamai —

Adv. K. R. Jurgelis, LAIC Executive Director, be sa-

Container Board and 
Fibre Bok Industry Adviso- 
ry Committee nariams ne
seniai įvykusiame susirinki
me Wiashingtone > buvo pa
sakyta, kad bendras parei
kalavimas containerboard, 
kad patenkinti maždaug vi
sus svarbiausius reikalavi
mus šiam metų ketvirčiui, 
turi būti 1,400,000 tonų, kai 
tuo tarpu tam laikotarpiui 
gamyba numatoma tiktai 
tarp vieno milijono ir vieno 
milijono ir šimto tūkstančių 
tonų.

Vyriausybės pareigūnai 
ieško pagalbos rinkti ir pri
statyti atliekamą popierį. 
Tie pareigūnai informavo 
komiteto narius, kad kariuo
menė prižadėjo padėti rink
ti ir grąžinti į Jung. Amer. 
Valstybes atliekamą popierį, 
įskaitant fibre dėžes, bent 
iš dviejų kovos sričių. Maž
daug 40 procentų mūsų fibre 
kartonų dabartiniu metu ei
na į užjūrius ir sugrąžini
mas tų sunaudotų kartonų 
ar atliekamo popieriaus bus 
didelė pagalba atliekamo po
pieriaus rinkime.

■ w
IS

(Tęsinys)
V SKYRIUS

Enguerrandas susimąstęs 
sėdi savo darbo kambaryje 
prifcš vos pradėtą straipsnį 
ir nori susikaupti.

Pirmiausia jo žmona.
Ji pasidarė keista, nervin

ga, beveik neurastenike. Jis 
ilgai ieškojo to dalyko prie
žasčių, ir visuomet ateidavo 
į jo lūpas vienas žodis: Da
nielius Donadieu! Jis jautė, 
kad daugelis jos minčių su
kasi apie šį jaunuolį, ir tai 
jį kurčiai pykino, šitame iš- 
tvirkusiame amžiuje vyksta 
tokie keisti dalykai! Gal ją 
paveikė Danieliaus jaunas 
grožis? Ne, jis žino ją esant 
perdaug dorą! Gal ji liūdi, 
jausdama Danielių nepalan
kiai nusiteikusį? Gal būt! 
Bet vis tiek jinai per toli 
čia eina. Danielius Donadieu 
juk iš viso tik—tarnas, net
gi ne koks tolimas gentis. 
Ir po kelių minučių, kada jo 
mintys buvo kitur nuklydu
sios, jis vėl galvoja:

—Reikia pagaliau sykį su 
ja pasikalbėti. Aš jai pasa
kysiu, kad neverta niekams 
eikvoti savo gražios žmonių 
meilės.

Maksas? Pagerėjimas, ku
rio jis tikėjos iš jo laikymo
si, neatėjo. Nuomonės kas- 
kąrt vis pažangesnės. Elge-

Londono laikraštis apie Lietavu

Barbados dirbs 
U. S. fanuose

War Food Administracija 
praneša, kad daromi paruo
šimai atgabenti į Jungtines 
Valstybes maždaug 900 dar
bininkų iš Barbados, Britų 
Vakarų Indijos kolonijos, 
žemės ūkio darbams per va
saros ir rudens mėnesius.

WFA’s Office of Labor 
atstovai nuvyko į Bridge- 
town, Barbados sostinę, sam 
dyti darbininkų. Visi 900 
numatoma atvyks į šį kraš
tą apie birželio mėn. vidurį. 
Dabartiniais planais tuos 
darbininkus norima panau
doti Vidurvakariuose.

Gazolino
įspūdžio kiek lietuviams, tiek ir nelietuviams, ‘kurie 
domisi lietuvių amerikiečių sąjūdžiu Amerikos karo 
pastangose ir talkininkavime Lietuvos žmonėms grei
čiausiai nusikratyti nacių okupacijos.
VIENINGO DARBO PASEKME

Įsteigtasis LAIC — tai Amerikos lietuvių vieningo 
darbo padarinys. Reikia manyti, kad mūsų visuomenės 
('uosnumas užtikrins jo ne tik išsilaikymą, bet duos

“The Common Cause” pabrėždamas, kad Austrijai, rauonavflnas 
Korėjai, Iranui garantuojama nepriklausomybė, stebi
si, kad trys, kaip laikraštis rašo, demokratiškos, tai
kingos ir krikščioniškos tautos — Estija, Latvija; ir 
Lietuva kai kieno norima įjungti į Sovietų Rusiją, joms 
netaikant nė Atlanto Charterio dėsnių.

Kaip toliau mūsų korespondentas iš Londono pra
neša, vienas autorius “Picture Post” laikraštyje pra-

galimamų didįjį ir svarbųjį darbą vesti plačiu mastu, sitarė už Baltijos valstybių prijungimą prie Rusijos 
Neabejojame, kad ši įstaiga, kurios seniai laukėme ir Tačiau laikraštis gavo visą eilę laiškų kuriuos išspaus- 
kuriai yra lemta suvaidinti reikšmingą vaidmenį mūsų dino savo skiltyse ir kurie parodė, kad Lietuva, Estija 
tautos gyvenime, mus dar labiau suvienys ir išjudins ir Latvija turi nemažai draugų britų salose.

Petruleum administrat o- 
riaus pavaduotojas Ralph 
K. Davies paskelbė, kad pa
gal Petroleum Administra- 
tion for War paskutinius 
tyrinėjimus, U. S. keleivinių 
automobilių vairuotojai da
bar gauna tiktai 43 procen
tus to gazolino kiekio, kurį 
jie gaudavo 1941 m.

į darbą pagreitinti Amerikos pergalę ir Lietuvos iš
laisvinimą.

Prezidento kalba

Londone išėjo knygelė “The Middle Zone and its 
Tranaport Problema after the War”. Joje autorius į- 
žiūri ūkinių izfteresų bendrumus Europos vidurio sri
tyje, apimančioje Albaniją, Bulgariją, Čekoslovakiją, 
Graikiją, Jugoslaviją, Lietuvą, Lenkiją, Rumuniją ir 
Vengriją. Pro ekonominius samprotavimus kyšo auto
riaus noras piršti toms visoms valstybėms sudaryti

r«r weath&

Pradedant penktosios U. S. karo paskolos vajų pra
ėjusį antradienį, Prezidentas Rooseveltas pasakė gana 
įdomią ir svarbią kalbą. Jis padarė trumpą karo eigos politinį) vienetą, 
apžvalgą. Palyginęs, kokia buvo padėtis, kai 1940 m. Šias žinias mums patiekė LKFSB. k
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PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

sys labai ir labai peiktinas. 
Lorotas daugelyje pasikal
bėjimų siūlo įsikišti, bet En
guerrandas abejoja. Su ši
tuo karštabūdžiu, be abejo
nės, tai būtų tik aliejaus 4 
pylimas į ugnį. Bijodamas 
dar blogesnių dalykų, jis 
gaišo.

Donadieu? Tarp Makso ir 
augintinio jis jaučia augant 
neapykantą. Maksas nepra
leidžia jokios progos jį pa
žeminti. Jo nuomone, žmo
gus iš prieglaudos—tai jau 
visiškas nevykėlis. Be to, 
argi augintinis nebuvo kalė
jime? Donadieu, iš savo pu
sės, nesivaržo atsakydamas, 
ir tai vargina Enguerrandą.
Be to, juk Maksas yra jo 
sūnus!

Prie šito susirūpinimo 
Maksu būtų turėjęs prisidė- , 
ti dar kitas, jei tik tėvas 
būtų stebėjęs savo sūnų. 
Šitas be sąžinės sutvėrimas 
baisiai persekioja Teresę 
Brunotaitę. Pyktis griaužė 
Danieliaus širdį. Jis jautėsi, 
ir visai teisingai, lyg įžeis
tas Makso žvilgsnių, kuriais 
jis persekiojo tą, kurią jam 
ramunė buvo paskyrusi su
žadėtine. Teresė, bijodama 
smarkaus susikirtimo, nepa
sakė jam, kad ji šitą jauną 
niekšą kiek sykių jau nuo 
savęs pavarė ir uždraudė 
paskui ją sekioti.

■

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
■I pigesni nuošimti — be komttfaie

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
S

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 4 

springsals,
arba jūsų > * 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 

per VASARIO lr KOVO mėn

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD '
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Roseland lietuviu
v» ■
žinios

Birželio 11 d. prie šv. Ko
munijos ėjo parapijos mo
kyklą baigiantieji ir Šv. Var 
do draugija.

Kun. B. Grinis pasuke tai 
dienai paruoštą pamokslą.

Po visam Šv. Vardo drau
gija turėjo bendrus pusry- 
čius ir trumpą susirinkimą. 
Pusryčiuose patarnavo So
dalicijos mergaitės.

Sus-meišv. Vardo draugi
jos nauja valdyba užėmė sa
vo vietas ir pradėjo eiti pa
reigas. . Pirm. P. Pavilonis 
pasakė įžanginę kalbą. Dė
kojo senesnio amžiaus na
riams, kad taip skaitlingai 
rašos į draugiją; ragino ir 
jaunuolius, baigiančius mo
kyklą, rašytis, kad tokiu bū
du draugija augtų. Subren
dę jaunuoliai yra pašaukti į 
karą. Šv. Vardo draugija 
rūpinasi jais ir meldžiasi už 
juos, kad namo sugrįžtų 
sveiki.

Ant. Trukinskis įnešė, kad 
draugija suruoštų pikniką. 
Įnešimas priimtas. Rengimo 
komisijon įeina: A. Trukins
kis, pirm. P. Pavilonis ir 
vice pirm. St. Kernagis.
BAIGĖ PARAPIJOS 
MOKYKLĄ

ragina pats .Chicago arki
vyskupas Samuel A. Stritch. 
Ši valanda bus dedikuojama 
prašymui Dievo greitos karo 
pabaigos ir kad mūsų kariai 
galėtų grįžti namo sveiki 
pas savuosius.

Prie maldos ragina ne tik 
vyskupai, bet mūs preziden
tas Rooseveltas ir pats Sv. 
Tėvas popiežius. Prie mal
dos raginami ne tik katali
kai, bet ir kitų tikėjimo žmo
nės, nes karas visu? lygiai 
liečia ir jis jau gerokai įgri
so. Koresp.

Kviečiame ir čia ir ten

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Kas naujo Motery 
Sąjungos 48 kuopoj

Cicero. — Mcterų Są-gos
48 kuopa, veikusi ištisą žie
mą, per vasarą turės per
trauką ir nelaikys susirin-

Prieštradicinis
susirinkimas

Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskrities prieštradicijinis 
susirinkimas įvyks šį vaka
rą, birželio 14 d., 8 vai. vak.,

kimų. Kad tinkamai paminė-' Sv. Antano parap. mokyklos 
ti metų veikimą, kuopa buvo patalpose, Ciceroje. Visi kuo

Japony, vokiečių para
šiutai Chicagoj

Mokslo ir Pramonės Mu-i 
ziejuj, kuris randasi Jack- Į 
soja parke, dabar yra išsta
tyti parodai pargabenti iš 
frontų japonų, vokiečių, ita
lų ir prancūzų parašiutai.

Vienas muziejaus prižiūrė
tojų viiztoriams aiškina 
kuomi tie parašiutai skiria
si vieni nuo kitų ir nuo A- 
merikos parašiutų. Pasiro
do. kad japonų parašiutai 
yra beveik kopijos Ameri
kos parašiutų.
I* “• -
Skelbkitės “Drauge”

Akto diena

Visų Šventųjų parapijos 
mokyklą baigė sekantieji: 
Edvardas Dagis, Antana? 
Dočkus, Antanas Jekonis 
Robertas Jesulaitis, Alfre
das Karalius, Povilas Les- 
ko, Povilas Misiūnas, Jonas 
Martusevičius, Au g u s t a s 
Naudžiūnas, Ričardas Simo
naitis, Laurina Dason, Ona 
Jankauskaitė, Margaret Fla- 
vin, Marijona Markiūtė, O- 
na Nedvaraitė, Dolores Vens 
kiūtė.

Stipendiją į Šv. Kazimie
ro akademiją laimėjo Ona 
Nedvaraitė, o į Šv. Willib- 
rord High School — Edvar
das Dagis.

American Legion meda
lius įteikė legijonieriua Ma
karas Laurinai Dason ir Ed
vardui Dagiui.
DIEVO KŪNO ŠVENTE

Dievo Kūno šventė mūs 
bažnyčioje buvo iškilmingai 
apvaikščiota. Varg. K. Sa
bonio gerai išlavintas cho
ras gražiai giedojo per Mi
šias ir procesiją. ' Kun. B. 
Grinius trumpam pamoksle
ragino tikinčiuosius skait-/
lihgiau lankylis j vakarines
pamaldas, taipgi ruoštis prie ! 
Šv. Valandos, kuri bus Sol
dier Fielde, po atviru dan
gum. Prie tos maldos, sakė

Brighton Park. — Birže
lio 11 d. įvyko Nekalto Pra
sidėjimo Šv. Panelės parap. 
salėje mokslo metų užbaigi
mo perstatymas. Į gražiai 
išpuoštą salę atvyko moki
nių tėvai, giminės, pažįstami 
ir šiaip jau parapijonų daly
vauti gražioje ir turiningoje 
parapijos mokinių progra
moj.

Programą išpildė moki
niai visų skyrių, pradedant 
pirmuoju, baigiant aštun
tuoju. Visi savo užduotį la
bai gerai atliko.

Po programos klebonas 
kun. ,A. Briška pasakė kal
bą, dėkojo už atsilankymą 
ir ragino tėvus augantį jau
nimą siųsti į aukštesnes ka
talikų mokyklas.

Šįmet 39 mokiniai baigė 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa
nelės parapijinę mokyklą. 
Jiems klebonas įteikė diplo

Sekmadienį, birželio 18 d., 
nepamirškite Nuvažiuoti į 
Liberty daržą, kur jiyyks 
Keistučio klūbo piknikas. 
Ten bus nufilmuoti visi da
lyviai. Dainuos Keistučio 
choras. Bus šokiai, užkan
džio ir daug įvairumo.

Štai, ir kitas piknikas, ku
rio nepamirškite tą pačią 
dieną. Užsukite ir į Palai
mintos Lietuvos draugijos 
pikniką, kuris įvyks Leppa’s 
darže. Ten irgi bus ir šo
kiai ir užkandžio ir į^tonsi- 
lams pašlapinti”.

Mėlsvakiūtė

mus ir už įvairius atsižymė- 
jimus medalius ir kitokias 
dovanas. Namiškis

suruošus vadinamą užbaig
tu vių bankietą parapijos sa
lėje, birželio 4 d. Bankiete 
dalyvavo nemažas skaičius 
narių,taipgi dvasios vadai: 
kleb. kun. Albavičius ir vi
karas kun. Abromavičius, ku| 
rie turiningai kalbėjo. Na
rės džiaugėsi ir įvertino 
brangių svečių atsiJLankymą.

Tuo pačiu laiku kuopa pa
gerbė ir apdovanojo uolią 
veikėją Barčienę, jes 25 me
tų vedybinio gyvenimo su
kakties progą. Pirm. Zaka
rienė, Vaicekauskienė, Miko- 
laitienė ta proga kalbėjo ir 
sveikino jubiliatę.

Vakaro vedėja buvo Bra
zauskienė. Reikia pažymėti, 
kai valgiai didžiumoj buvo 
paaukoti S tašai lienės ir val
gių krautuvės savininkės Mi 
kolaitienės.

Dalyvavusios vakare tik
rai gražiai pasilinksmino ir 
skirstėsi namo pasiryžusios 
stoti uoliai į draugystės veik 
lą vasarai pasibaigus. Rap.

Wong Poy, 26 W. Chest- Kalba yra visų didysis 
nut str., padavėja restora- ..'tautos pasistatytas pamin- 
ne, 106 E. Walton str., ėjč Hlss. (Jablonskis) 
namo iš darbo. Du banditai,
ginkluoti peiliais, minimą 
moterį sučiupo ir atėmė iš 
jos $1,403 santaupų.

BE

pų atstovai, visi veikėjai ir 
veteranai kviečiami atsilan
kyti. Bus padaryti praneši
mai iš ruošiamos K of L 
Day ir galutinai pasiskirs
tyta darbais. Valdyba

DOMINIKAS SHURKUS
Oyv.: 6691 S. Minerva Avė.
Mirė birželio Ud., lU44m., 

3:45 vai. ryte, sulaukę. pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Mažeikių apskr., Akmenės pa
rapijos, Kanteikių kaimo. A- 
morikoje išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Palonę (po tėvais Stan- 
devičiutė); broij Povilų, ir dar 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
brolius — Vincentų ir Juoza
pų ir kitas gimine*.

Velionis priklausė prie S.L.A. 
kuopos ir prie Chicagos Lie
tuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioj, 6812 So. 
Western Avė. Laidotuvės jvyks 
ketvirtad., birželio įbd. Iš ko
plyčiom it vai. ryto bus atlydė
tas j Gimimo Šv. Panelės Ma
rijos parapijos bažnyčių, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Brolis ir 
visos kitos Giminės.

Laid. direkt. — Antanas B. 
Petkus, tel. GROvehill 0142,

“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” ............................... $3.50
Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” ...............:.......................................... $2.50
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

“MALDŲ RINKINĖLIS” ....................................................... $1.50
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodimais viršeliais .................................................. $1.25
Su kietais drobulės viršeliais .............................................50

STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI”......................10
(Atspausdinta iš “Ramybė Jums”)

Užsakymas šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Statybai, Remontavimui, Refteaasavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IfiMOKftJEHŲI

Panaudokite Progų Dabartinėms žemoms 
N uufilm čio Katonui.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti...........<gg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7*45

2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................JĮ Į 25
PETROLEUM COKE (Course). -J12 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) JĮQ*<)5

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

TAPKITE FINANSJNIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAIT*YKITE mfliuj įstaigoje. .IOmj indeliai 
rfi pešt Ingai globojami Ir ligi 9b,000.00 ap
drausti per Federal Saving. and Ix*n In
surance Corporation. Jūsų pinigai bu, greitai 
Išmokami junta ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA U ETE VIV 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Moieris, Sec’y. 3226 80. HALSTED ST.

£

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9600 1117 ROOSEVELT STREET

kreipkitės prie MUS ibi 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTU KOMISĄ.

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI.

MUS JUS8

Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didyste Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 627 N. VVESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

NULIŪDIMO VALANDOJE

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus tr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinama*.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną lr Naktj

Mes Turim* 
Koplyčias

Visose Miesto 

Dalyse

LACHAVVICZ IR SUNAI
h 2314 VVEST 2Srd PLACE 

10796 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2519 

OOMMODORE 9769 

PULLMAN 127Q

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčias VELTUI Visose 
. Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1890 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

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

P. J. RIDIKAS
3354 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1410

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

Phone Y ARIAS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—38
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Žymus prancūzų vadas

Generolas Weygand nužudytas
LONDON. — Prancūzų 

oficieriams, įkalintiems Koe- 
nigsberg, Rytų Prūsijoje, 
buvo pasakyta vokiečių, kad 
generolos Maxime Weygand, 
buvęs prancūzų armijos va
das, buvo nušautas, “kai 
bandė pabėgti“, ši žinia bu
vo gauta iš Zurich, Šveicari
jos. Žinią paskelbė Reuters 
žinių agentūra.

Kai vokiečiai okupavo vi
są Prancūziją, kai sąjungi
ninkai pradėjo žygius Afri

koje, generolas Weygand 
buvo nacių areštuotas ir pa
talpintas kalėjiman.

Generolas Weygand buvo 
žymus karo vadas ir kovo
jo Prancūzijoje, kad viešose 
mokyklose būtų dėstoma ti
kyba. Jis buvo geras ir 
praktikuojantis katalikas ir 
jo vaikai lankė katalikiškas 
mokyklas.

Apie generolo Weygand 
nužudymą buvo pranešta 
birželio 12 dieną.

Artėjant Sv. Valandai

Ką pasakė Kennedy

Apie darbininką būvį po karo
Šiomis dienomis Chicagoj 

vyksta American Gastroen- 
terological Sąjungos suva
žiavimas, kuriame kalbėjo 
buvęs Amerikos Jungtinių 
Valstybių ambasadorius Bri
tanijai, Joseph P. Kennedy. 
Jis pareiškė, kad po karo 
didžiuma, nors ne visi, no
rintieji dirbti gaus darbo. 
Nepaisant didelio pareikala
vimo reikmenų, kurių dabar 
gamyba dėl karo sulaikyta, 
pramonė negalės aprūpinti

Vaikas — plėšikas
Nusipirkęs ir išgėręs bon- 

ką sodės, jaunas vaikėzas 
apiplėšė tos krautuvės savi
ninkę Mrs. Bella Glassman, 
200 S. Kibourn avė. Pagro
bęs $38 pabėgo. Krautuvės 
savininkė sako, kad vaikė
zą būtų galėjus lengvai su
krėsti, tačiau to daryti ne
galėjo, nes jis turėjo revol
verį.

65 milionų dabar dirbančių 
ir kariuomenėn paimtų dar
bininkų. Jis sako, kad val
džia, pramonė ir darbas ben
drai dabar jau turi pradėt 
daryti planus demobilizaci
jos periodui. J. P. Kennedy 
toliau pareiškė, kad doleris 
ir po karo bus vertas tiek, 
kiek ir šiandien ir, sakė, di
desnis pavojus yra defliaci
jai, negu infliacijai.

Nušautas vaistinės 
savininkas

Ben Brussell, 50 metų, buvo 
nušautas praeito pirmadie
nio vakare Benai vaistinėje, 
kurią jis valdė 1658 West 
Roosevelt rd. Jo užpuolikas, 
greičiausiai buvo banditas, 
pabėgo be grobio. Marąuette 
policija klausinėjo šešius 
jaunuolius, kurie pasakė, 
kad jie gėrė sodą užpakali
nėje sėdynėje, bet bandito 
nematė.

PO ŠEŠIŲ METŲ 
GRĄŽINO

Prieš šešis metus Mrs. 
Stanley J. Zurek, 2751 Cer
mak rd., pranešė, kad nete
ko savo rankinuko, kuriame 
buvo $355 ir pilietybės po
pieriai, kai ji lankė bažny
čią. Neseniai adresuotas 
pakietas minimai moteriai 
buvo paliktas jos vyro res
torane. Pakiete buvo pinigi
nė ir vertybės.

* * *
NUDEGE IR MIRĖ

Ernestine Robertson, 5 
metų, 656 W. 14th pi., mirė 
nuo nudegimų. Jo rūbai bu
vo pagauti ugnies, kai jis 
žaidė netoli pečiaus savo na
me. i* * *
ĮLINDO PRO LANGĄ

Vagys įlipo pro neuždary
tą užpakalinį langą į Ben. 
L. Warzynski namą, 2546 
Cortland st., paėmė $1,035 
ir brangakmenių už $500, 
tie dalykai priklauso jo švo- 
geriui, kuris yra užjūryje 
kareivis.

* • *
PRO STOGĄ ĮĖJO, PRO 
DURIS IŠĖJO

Vagys išpiovė skylę stoge, 
kad išjungti aliarmą, paskui 
išlaužė durų geležinę užtva
rą ir paėmė iš likerių krau
tuvės, 6148 North avė., 50 
dėžių įvairių whisky, vyno 
ir rum, už $1,448 vertės.

J. E. arkivyskupas Samuel A. Stritch aiškina planus ir 
programą ruošiamos Šv. Valandos Lt. Vincentui J. Gors- 
kiui, komendantui kapelioųų korpuso U. S. karo laivyne. 
Į Šv. Valandą, birželio 18 d., Soldier Fielde šįmet tiki
masi suplauks daugiau kaip 150,000 tikihčiųjų.

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
^Euž U.S. LAISVĘ ir
Pavergtųjų Išlaisvinimą

ROCKFORDO LIETUVIS UŽJŪRYJE

Z

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

JONAS P. POLITIC

Jonas P.’4 Politic gimė 
1924 m., vasario 17 d., Rock
ford, III. Baigė Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir Šv. To

mo aukštesnę mokyklą. Pa
sižymėjo football ir baseball 
sporte.

Jis į Dėdės Šamo kariuo
menę išvyko 1943 metais, 
kovo 14 dieną. Dabar yra 
kur tai užjūryje.

Prieš išvykstant į Dėdės 
Šamo kariuomenę, Jonas dir
bo mašinų šapoje, priklausė 
prie Šv. Vardo ir Šv. Tomo 
draugijų, taip pat priklausė 
prie Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos.

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. Jo
nas ir Bronė Politic, gyve
na Rockford, III., Ž501 So. 
Main str.

z 'į.. .

fflbatcaa yoa sav te
a avaas/ee/soM/er?/

Never mind the sympathy—he doesn’t ing your full share of War Bonds in the 

vant it! In his mind, he did his duty, Fifth War Loan. Don’t expect credit—

and part of his duty vvas stopping an 

enemy bullet

You have a duty, too, ln this vvar. 

Part of your duty is to buy 

War Bonds vvith every dime 

vnd dollar you can.

So simply say "thanks" to 

a vvounded soldier, by buy- y
tfu

iru

you can’t match bis sacrifice by merely 

lending your money. Butdon’t be ashamed, 

either—if you’ve done your duty, you’ve 

shovvn your gratitude—the 

vvay he w«nfo you to.

Say "thanks* to nery 

American soldier—double 

the Bonds you bought before.

SuetM/toefS- BUY MORE THAM BEFORE

Kareivio žmona

Pateko metams kalėjiman
Geraldine Godlewski, 23 

m. amžiaus, gyvenanti ad
resu 5025 So. Throop St., 
apskrities teisme teisėjo Jo
seph B. Hermes nuteista 
metams į kalėjimą. Nors ji 
“labai apgailestavo” savo 
elgesį, tačiau tas dalyko ne
pataisė. Bausmei atlikti ji 
išgabenta į Dwight, III., mo
terų kalėjimą.

Jos vyras Pvt. Walter 
Godlewski liudijo, kad, išei

damas į kariuomenę, jis pa
likęs ją su dviem vaikučiais, 
kurių vienas trijų metų, o 
kitas vienų metų. Kai birže
lio 16 d., gavęs furlough,
parvyko namo, tai fletą ra
do tuščią, o vaikus pas sa
vo motiną. Žmona pasirodė 
esanti naktinė paukštytė, 
baliauninkė su svetimais vy
rais.

W. Godlewskio vaikai pa
imti nuo motinos ir atiduo
ti jaunaniečių prieglaudai.

Sužeistasis fronte

Vėl turėjo registruotis
John J. Maloney, Jr., gy

venąs 2712 Montrose avė., 
kuris kovose Guadalcanal 
buvo sužeistas ir sveikatos 
atžvilgiu paliuos.uotas iš ka
riuomenės, vėl turėjo užsi
registruoti drafto boarde 
No. 61.

Dalykas tame, kad į ka
riuomenę jis įstojo 1941 me
tais būdamas 19 metų am
žiaus. Selective Service jo 
nebuvo užregistravus. Ka
dangi dabar jis jau virš 21 
m. amžiaus ir neturi regist
racijos kortelės, bordas jį 
pašaukė registruotis ir kla
sifikuotas į 1-C, kas reiškia, 
jog jis tebėra kariuomenėj.

J. J. Maloney fronte bu
vo sužeistas į šoną ir dėlto 
neteko šešių grobų (riba).

Meldės už invazijos 
pasisekimą ir Lietuvos 
Nepriklausomybę

Praeitą sekmadienį Chi
cagoje, Šv. Kryžiaus lietu
vių bažnyčioje, įvyko pa- j 
maldos už invazijos pasise
kimą Europoje ir už Lietu
vos Nepriklausomybės atga
vimą. Pamokslą pasakė vys
kupas B. Sheil, kuris pa
moksle prisiminė ir Lietu
vos reikalus.

Sekmadienį taip pat Šv. 
Agnietės salėje buvo pami
nėta‘Lietuvos Laisvės Var
po, kuris iš Amerikos buvo 
nugabentas Lietuvon, 25-ių 
metų sukaktis. Lietuvos 
konsulas Dr. P. Daužvardis 
pasakė reikšmingą kalbą 
Lietuvos Nepriklausomybes 
klausimu.

Žaibas du nutrenkė
Praeitą pirmadienį po pie

tų Chicagoje buvo lietus ir 
perkūnija. Žaibas nutrenkė 
aukštesnės mokyklos moki
nę ir gatvėkario prižiūrėto
ją, ir trys mokyklos mer
gaitės buvo sužeistos žaibo, 
praeitą pirmadienį.

Žuvę kareiviai kovos 
laukuose

Karo departamentas bir
želio 12 dieną pranešė 1,511 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie žuvo šešiuose karo fron
tuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 92 vyrai yra 
iš Illinois valstijos.

Pavojingas kryžkelis
Highland miestelyje gele

žinkelio ir vieškelio kryžke
lis skaitomas pavojingiau
siu visose Chicago apylin
kėse. Vakar ant jo įvyko dar 
viena nelaimė: traukinys .už
važiavo ant troko, kurj vai
ravo F. Petesek, iš E. Chi
cago. Trokas sudaužytas, o 
vainotojas paimtas į ligo
ninę.

Bėgiu pastarųjų dviejų 
metų ant to kryžkelio žuvo 
12 žmonių.
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X Sv. Kazimiero vienuo

lyno seselės M. Bernardus 
muzikos kūrinys “Lietuviš
koji Rapsodija’’, birželio 4 
d. buvo išpildytas De Paul 
universiteto simfoninio or
kestro. Iš darnaus orkestro 
instrumentų liejosi lietuviš
kų dainų “Ar vėjai pūtė“ 
(Čiurlionies), “Kur tas šal
tinėlis’’ ir “Jojau dieną, jo
jau naktį’’ (liaudies) melio- 
dijos. Visam kūriny daug ir 
pačios autorės kūrybos. Kū
rinį išpildžius orkestro diri
gentas prof. R. Czerwonky 
paprašė autorę atsistoti ir 
klausytojai jai sukėlė dide
les ovacijas. Autorę džiaugs
mingai sveikino ir koncerte 
dalyvavęs konsulas Darižvar- 
dis ir kiti lietuviai.

Charles Wolf, 41 metų, 
4442 Hazel str., mirė nuo 
širdies atakos, kai atsilankė 
pas draugą, gyvenantį 4207 
Fullerton avė.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
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X Federacijos apskrities 
susirinkimas įvyks rytoj va
karą Aušros Vartų parap. 
salėj. Nukeliamas vieną die
ną toliau, nes šį vakarą yra 
laikomas Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagos skyriaus 
susirinkimas. Į ryt vakare 
įvykstantį; Federacijos susi
rinkimą prašoma gausingai 
susirinkti, nes jis labai svar
bus.

X Antanui Petkui, laido
tuvių direktoriui, šįi vakarą 
Cicero Vardinių klubas, jo 
vardadienio proga, ruošia 
surpryzą. A. Petkus yra ne 
tik biznierius, bet ir žino
mas Cicero politikoj, pasta
ruosiuose rinkimuose buvęs 
kandidatu į miestelio trus- 
tisus iš demokratų partijos.

X K. ir B. Vešotal, jauni 
Chicago lietuviai artistai, 
dabartiniu metu scenizuojan- 
tieji Lietuvos istoriją per 
S. Barčus radio programą, 
žada Liet. Vyčių dienai, lie
pos 4 d., Vytauto parke, duo
ti trumpą vaizdą iš Ameri
kos kovų už nepriklausomy
bę.

X Al. G. Kumskiui pa
gerbti golfo diena ruošiama 
liepos 12 d. Evergreen Golf 
klube. Be golfo turnamento, 
tarp biznierių ir profesiona
lų, bus dar bankietas ir sp,al 
vinga programa klubo pa
talpose.

X Antanas H. Kasper, bu
vęs Darius-Girėnas posto 
komanderis, neseniai tapo į- 
pareigotas naujoms parei
goms — Finance Officer 4th 
Distriet the American Le
gion Department of Illinois. 
A. Kasper yra savininkas 
taverno adresu 5059 S. Wella 
St.

X Kun. Kaz. Barauskas,
“Draugo” redakcijos narys, 
vakar vakare gražiomis iš
kilmėmis baigė noveną šv. 
Antano bažnyčioje, Cicero. 
Novena buvo į šv. Antaną, 
parapijos globėją.

X S v. Kryžiaus bažnyčio
je jau pradedama dėti vie- 

1 nas didžiųjų spalvuotų lan
gų, kuriame bus atvaizdas 

’— Viešpats laimina vaike
lius. Šis langas kainuos virš 
du tūkstančius dolerių.




