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MILŽINIŠKI LĖKTUVAI ATAKAVO JAPONIJA
i

AMERIKOS KARIAI ĮSI IPO JAPONU LAIKOMOJ SAIPAN SALOJ

JT

Invazija sekė kelių dienų atakas
WASHINGTON, birž. 15.—Šiandien pranešta, jog ame

rikiečiai kariai išlipo Saipan saloje, Marianas salyne, ir 
dabar kaujasi su japonais salos gynėjais.

Pranešimas sakė priešo opozicija ynai nemaža, bet mūsų 
nuostoliai buvę vidutiniški. Išlipdinimo laikas nepasaky
tas. Taipgi nepasakyta ar invaziją įvykdė marinai ar ar
mijos kariai. 2inoma tik, kad išlipdinti amerikiečiai buvo 
specialiai tokiam žygiui išlavinti.

Išlipimas sekė dideles lėktuvų ir laivų atakas, kurios 
prasidėjo šeštadienyje ir tęsėsi per kelias dienas.

Nieko nepranešta apie išlipimus kitose salose, nors 
Tokyo radio' sakė “priešas bandęs išlipti Saipan, Guam 
ir Tinian salose.” Japonai gyrėsi, kad jie sudavę priešui 
didelius smūgius ir jų invaziją atmušę.

Marianas salos randasi 1,500 mylių nuo pačios Japoni
jos, ir Tokyo radio nuo pat ryto pasakojo apie sąjungi
ninkų invaziją ten.

Anot japonų Domei agentūros pranešimo, amerikiečiai 
priplaukę prie kranto su 20 transporto laivų ir 70 išlipdi
nimo laivelių bei 20 iki 30 specialių išlipdinimo laivų.
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LAIVYNO DALINYS 
ATAKAVO KURILES

PEARL HARBOR, birž. 
15?—Pranešta, kad du lai
vyno daliniai pirmadieny 
tuo pat laiku bombardavo 
japonų tvirtoves pietinėse 
Marianas salose ir Kurile 
salose, šiaurėje.

Vėliausias Adm. Chester 
Nimitz komunikatas sakė 
karo laivai, kreiseriai ir 
naikintuvai pirmadieny bom 
bardavo Tinian ir Saipan 
salas, tuo pratęsdami ataką 
ant Marianas į ketvirtą die- 
ią iš eilės.

Rusų kariuomenė 25 
mylios nuo Viipuri

LONDONAS, birž. 15.— 
Maskvos pranešimu, rusai 
kariai, tankų, artilerijos, ir 
lėktuvų padedami, suduoda 
suomiams Karelijos fronte 
didelius smūgius, ir pasivarė 
iki punkto 25 mylias nuo 
Viipuri uosto.

Turkijos užsienių - 
ministras rezignavo

NEW YORKAS, birž. 15. 
—Turkijos radio sakė už
sienių reikalų ministras Me- 
nemencioglu atsistatyd i n o 
po to, kaip kabineto susirin
kime jis nesulaukė paramos 
savo politikai. Pranešimas 
sakė Premjeras Saracoglu 
perims užsienių reikalų mi
nisteriją.

KALENDORIUS
Birželio 16 d.: Saldž. Jė

zaus širdies Šventė, Šv. Li:i- 
i t gar das; senovės: Kanti- 
girdas ir Jūra.

Birželio 17 d.: šv. Adol
fas; senovės: Daumantas ir 
Liudgailė.

ORAS
Šilta. Ūkano, a—gali būti 

lietaus.

Submarinas apšaudė 
žvejų laivą Atlante

BOSTONAS, birž. 15. — 
Į uostą šiandien atplaukė 
žvejojimo laivas, kurį nacių 
submarinas buvo apŠaudęs. 
Tai pirmas kertas per du 
metus, kad submarinas pa
sirodytų prie žvejojimo vie
tų šiauriniam Atlante.

Naciai manė jie tą laivą 
nuskandino, bet įgula grįžo 
į jį, ir šiaip taip parplaukė 
į uostą.

Vokiečių nuotrauka, radio persiųsta Amerikon per neutralų kraštą, neva parodo 
Prancūzijos St. Lo miestą paskendusį dūmuose ir liepsnose po sąjungininkų bombarda
vimo besivarant skers Cherbourg pusiausaho. (Acme-Draugas Telephoto.)

ADM. HALSEY GAUS 
NAUJAS PAREIGAS

PIETŲ PACIFIKO ŠTA
BAS, birž. 15.—Adm. Wil- 
liam F. Hat sey atitrauktas 
nuo savo pareigų kaipo pie
tų Pacifiko laivyno virši
ninkas, ir hus paskiriamas 
naujoms, dar neišvardin
toms pareigoms. Jo įpėdinis 
yra Vice-Adm. John Henry 
Newton, kuris iki šiol buvo 
Halsey pavaduotojas.

Netikėtai užklupę 
japonus š. Burmoje

KANDY, Ceylon, birž. 15. 
—Prie kovų už Mogaung 
miestą, šiaurinėje Burmoje, 
netikėtai prisidėjo chindits 
(britų lėktuvais pristatyti) 
kariai, ir džiunglių kovoto
jai, kuriems vadovauja Brig. 
Cailvert.

Skolins Indijai 100 
milionų uncijų sidabro

WASHINGTČN, birž. 15. 
—Iždo departamentas pra
nešė, kad po “lend-lease” 
eutartimi Indijai bus pasko
linta 100,000,000 uncijų si
dabro. Tas daroma Indijos 
pinigų gamybos palaikymui. 
Po karo visas tas sidabras 
bus grąžinamas Amerikai.

Parašutistai bando perkirsti 
paskutinį kelią į Chferbourga

INVAZIJOS ŽINIŲ SANTRAUKA
1. Naciai vartoja tarp 500 ir 600 tankų mūšiuose tarpe 

St. Lo ir Caen. Sakoma šie mūšiai gali nulemti Norman
dijos likimą.

2. Amerikiečiai kariai pasistūmėjo šešias mylias į va
karus nuo Oarentan, ir dabar randasi septynias mylias 
nuo paskutinio nacių pabėgimo kelio iš Cherbourg uosto.

3. Smarkiai kaujamasi prie Montebourg ir Troam mies
tų, kuriuos naciai atsiėmė iš sąjungininkų.

4. Tūkstančiai sąjungininkų lėktuvų padeda kariams. 
Britų lėktuvai išnešė smarkią ataką prieš nacių subma
rinų ir “E” laivų lizdus prie Le Havre.

Užėmė kelis miestus 
• į šiaurę nuo Romos

NEAPOLIS,- birž. 15. — 
Amerikiečiai ir britai ka
riai užėmė svarbų Orvie'.o 
susisiekimų centrą, apie 70 
mylių į šiaurryčius nuo Ro
mos, o jų priešakiniai dali
niai laužiasi į Terni ir Aqui- 
la.

Apart Orvieto, sąjunginin 
kai taipgi užėmė Bagnoregio 
ir Bagliano miestus.

Penktos armijos daliniai 
jau pasiekė Bengodi apylin
kę, apie 90 mylių į šiaurva
karius nuo Amžinojo Mies
to.

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 15.—Štabas prane
šė, kad Amerikos kariai smarkiai pasivarė j Cherbourg 
pusiausalį, o Berlynas sakė, kad amerikiečių dalinys ran
dasi nepilnai šešias mylias nuo paskutinės susisiekimo 
linijos vakariniam krante, kuri jungia Cherbourgą su 
Prancūzija.

Pasivarytai pirmyn nežiūrint smarkių priešo kontrata
kų, kuriose naciai vartoja apie 20 divizijų ir 600 tankų, 
štabo pranešimas sakė sąjungininkai kariai visur atsi
laiko, o į vakarus nuo Carentan, pasivarė pirmyn.

Anksčiau buvo pripažin
ta, kad britai rytiniam lini
jos gale turėjo paleisti Tro
am, devynias mylias j ry
tus nuo Caen, ir Villers-Bo- 
cage, 15 mylių į pietvaka
rius nuo Caen.

Kitos stiprios kontrata
kos Villers-Bocage apylin
kėje buvo atmuštos, ir bri
tai tvirtai taiko Caumont, 
20 mylių į pietvakarius nuo 
Caen.

šarvuočių kautynėse va
kar išmušta 17 vokiečių 
tankų, jų tarpe aštuoni 60 
tonų Tiger tankai.

Vakariniam linijos gale, 
amerikiečiai pasivarė į Les 
Sabions-Baupte apylinkę, į 
pietus nuo Ste. Mere Eglise. 
Amerikiečiai taipgi įsilaužė

atgal į Montebourg miestą, 
14 mylių nuo ' Cherbourgo, 
ir štabas sakė kaująmasi to 
miesto gatvėse.

Kiti amerikiečių daliniai 
kaujasi Pont L’Abbe apylin 
kėje, prie kelio einančio iš 
Montebourg į Quineville.

Amerikiečių artilerija ap
šaudė kelią iš Montebourgo 
į Valognes, šiaurvakariuose. 
Amerikiečiai parašut i s t a i 
lydi mūšiuose aplink Caren
tan.

Sąjungininkai lakūnai sa
kė ant kelių užpakaly nacių 
linijų matę daugiau trafiko 
negu by kada pirmiau nuo 
invazijos pradžios.

Pirkite Karo Bonus

KARO BIULHENIAI
— Skandinavų telegrafų 

biuras pranešė, kad vokie
čiai išsprogdino prieplaukas 
Cherbourg uoste.

—Da kongresmonai sakė 
Karo Departamentas jiems 
pranešęs, kad atakoje ant 
Japonijos taikiniai buvo To
kyo, Yokohama ir kiti dide
li miestai.

—Gen. Eisenhower sakė 
amerikiečiai kariai vis dar 
stumiasi pirmyn į vakarus 
nuo Carentan.

—Kol kas, Tokyo radio 

nepadarė jokio pranešimo 
apie ataką ant Japonijos.

— Diplomatiniai rateliai 
Londone pranašauja, kad 
rusai pradės didelę ofensy
vą prieš vokiečius ateinan
čių dviejų savaičių bėgyje.

—Nacių Maršalo Von Run 
dstedt štabas sakė sąjungi
ninkų invazijos jėgos dabar 
tori 500,090 tyrių Prancū
zijoje.

—Vis daugiau karių išlip- 
dlnama Saipan saloje, Mari
anas salyne.

Lėktuvai pakilo iš bazių Indijoje
WASHINGTON, birž. 15.—Armija šiandien pranešė, 

kad jos naujieji B-29 Super Fortress lėktuvai šiandien 
bombavo Japoniją.

Pranešimas daugiau nieko nepasakė, ir nenurodė ku
rios Japonijos dalys buvo atakuotos. Pranešta tik, kad 
tie milžiniški lėktuvai pakilo iš bazių Indijos-Burmos- 
Kinijos fronto.

Naujieji B-29 lėktuvai yna dar pusę tiek didesni negu 
didieji Fortress keturmotoriniai bomberiai. Gen. H. H. 
Arnold sakė B-29 lėktuvai duos daug anksčiau “suminkš
tinti” Japoniją, negu būtų buvę galima su iki šiol turimais 
lėktuvais.

Gen. Marsh&ll, vyriausias štabo viršininkas, sakė Super 
Fortress lėktuvai įveda naujios rūšies ofensyvą prieš mū
sų priešus, ir tuo pačiu kariu sudaro naują problemą nąi- 
litarinės jėgos pritaikyme. Dėlto, kad jie gali skristi labai 
toli su labai dideliais kiekiais bombų, jie gali iš daugelio 
ir tolimų bazių pulti vieną kurį taikinį.

Anot Gen. Marshall, jų jėga tokia didelė, kad Amerikos 
štabų viršininkai nutarė, kad būtų neekonomiška vartoti 
Super Fortress organizaciją vienam kuriam frontui, todėl 
šie bomberiai pasiliko po centralizuota Gen. Arnold ko
manda, kuris diriguos jų veiklą visuose pasaulio fron
tuose.

Japonija paskutinį kartą buvo bombuota 1942 m. ba
landžio 18 d., kuomet Mitchell bomberių jėga, pakilusi n\jo 
Homet lėktuvnešio, atakavo Tokyo ir kitus japonus Japo
nijos miestus.

LĖKTUVAI PADEDA 
INVAZIJOS JĖGOMS

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 15.—Vienetas iš 
1,000 iki 2,000 Amerikos 
bomberių ir naikintuvų šį 
ryt skrido virš Prancūzijos.

Berlyno radio pranešė 
apie ataką ant didžiulio Han 
nover industrijos centro,
Vokietijoje.

Lengvesni lėktuvai iš Nor 
mandijoš ir Anglijos tęsia 
savo atakas ir tuo padeda 
sąjungininkų invazijos ka
riuomenėms. Nakties metu 
1,100 britų lėktuvų atakavo 
nacių “E” laivų lizdus prie 
Le Havre.

FDR PATIEKE PLAMĄ 
PASAULINEI TAIKAI

WASHINGTON, birž. 15. 
—Prez. Rc-oseveltas šian
dien paskelbė Amerikos pla 
ną taikos palaikymui poka
riniam pasaulyje, suorgani
zuojant tautų tarybą ir tarp 
tautinį teismą, kuriems va
dovautų Amerika, Anglija, 
Rusija ir Kinija. Pagal šį 
planą, tarybos nariai palai
kytų “pakankamas jėgas” 
agresorių sutriuškinimui, ir 
neduotų nė vienai tautai 
prisiruošti kitam pasauli
niam karui.

507 asmens nukentėjo 
Pearl Harbor sprogime

WASHINGTON, birž. 15. 
—Gegužės 21 d. įvykusiam 
sprogime Pearl Harbor, 27 
vyrai žuvo, 100 yra dingę, 
ir 380 buvo sužeisti.

Pagyvėjo partizanu 
veikimas Suvalkuose
(LKFSB) — Mūsų Lon

dono korespondentas prane
ša apie PAT’o žinią, kad 
Suvalkijos miškuose pagy
vėjęs lenkų partizanų veiki
mas. Partizanai turėję visą 
eilę susidūrimų su vokie
čiais. Drauge nusiskundžia
ma, kad kaikurioee vietose 
jų santykiai ir su lietuViais 
nepergeriausi.

Galbūt čia kalta ta ap
linkybė, kad dėl aprūpinimo 
sunkumų part izanai daro 
sauvališkas rekvizicijas pas 
ūkininkus, gi lietuviai ūki
ninkai gina, kaimą ir gyven
tojus nuo visų skriaudikui 
nepaisant, ar tai bus vokie- 
tys, rusas ar kaikaa iš len
kų. Šitokį paaiškinimą pri
deda mūsų korespondentas.

Gen. De Gaulle davė 
įsakymus prancūzams
LONDONAS, birž. 15. — 

Prancūzijos Išlaisvinimo Ko 
mitetas sakė Gen. Charles 
De Gaulle, kuomet aplankė 
Normandijos frontą, “visur 
paliko instrukcijas dėl civi
linės administracijos atstei- 
gimo, šalpos, ir reikmenų 
pristatymo organizavimo.”

WASHINGTON, birž. 15. 
—Valstybės sekr. Hull šian
dien sakė Gen. Charles De 
Gaulle atsisakymas koope
ruoti dėl civilinės adminis
tracijos išlaisvintoj) Prancū
zijoj pažeidžia militarinę 
veiklą.
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Ruošiamasi naujiems mokslo 
1944-1945 metams

Marianapolio. — Vos tik tų juos iSsikęisti j tokias 
pasibaigė egzaminai, vos tik knygas, kurių kolegijoje dar
buvo išdalinti diplomai ir 
vos spėjo išvažinėti moki
niai pas savo tėvus, kai Ma
rianapolio kolegijoji prasidė
jo naujas darbas: prisiruo
šimas naujiems mokslo me
tams.

Pirmiausia pačios mokyk
los pastatuose bus padary
tas vienas kitas pagerini
mas. Bet šiaip pats kolegi
jos namas tebėra, kaip lig
šiol buvęs^— gražus, svei
kas, puikiai bekyląs aukš
tyn savo baltomis kolono
mis, paskendęs tarp įvai
riausių medžių, tarp žydin
čių krūmų erdviuose Maria
napolio soduose. Tokiuose 
namuose berniukai jaučiasi 
ne tik gauną mokslo žinių 
bet jie iš arčiau pažįsta pa
tį gamtos gyvenimą ir jo 
gražumą.
Didinamas knygynas

Pertvarkius ir pagražinus 
biblioteką, rengiamasi jai 
pripirkti naujų knygų, dai
liosios literatūros ir moks
lo veikalų. Tenka pažymėti, 
kad lietuviškoje bibliotekos 
dalyje turima keletą labai 
retų leidinių, kuriuos gali
ma laikyti savotiškomis bi
bliografinėmis retenybėmis. 
Čia galima rasti “Aušra”, 
kuri pačioj Lietuvoj buvo 
vienas iš rečiausių ir bran
giausių spaudinių, čia yra 
apsčiai senojo “Tėvynėj Sar 
go”, “Vienybės Lietuvnin
kų” pirmieji rinkiniai ir ki
tokių senų knygų. Antra ver
tus, Marianapolio biblioteka

trūksta.
Nemaža šiųj veikalų Ma

rianapolio kolegijoj atsira
do aukotojų dėka, ir už tai 
jiems visados tenka nuošir
di padėka.
Vadovybės rūpestis

Mokyklos vadovybės di
džiausias rūpestis ir darbas 
yra naujų mokinių gavimas 
ateinantiems mokslo me
tams^ Nežiūrint visų karo 
sunkumų, Marianapolio ko
legijai ligšiol sekėsi neblo
gai tvarkytis. Teisybė, mo
kinių skaičius yra kiek ma
žesnis, negu normaliais lai
kais, bet tai nesutrukdė pa
čiai kolegijai gražiai tvar
kytis ir daryli pažangą 
mokslo kelyje. Be to, pačių 
mokinių tarpe buvo paste- 

jbėta graži susigyvenimo, 
draugiškumo dvasia, dides
nis uolumas moksle ir draus
mėje.
Reikia arčiau pažinti 
savoji mokykla

Pereitais mokslo metais 
lietuvių berniukų būta ko
legijoj apie pašė visų mo
kinių. High School skyrių 
baigė šie lietuvių tėvų ber
niukai: Edwinas Slanina, 
Boston, Mass.; Vilimas Ei
dintas, Ričardas Balnis ir 
Jonas Paulaitis, Chicago, 
Ilk; Petras Žarkauskas, 0- 
maha, Nebraska. Tat, Tė
vams Marijonams ir pačiai

Visi tėvai lietuviai maloniai prašomi savo vaikus 
, leisti mokytis į

MARIANAPOLIO KOLEGIJA
THOMPSON, CONN.

Tai vienintėlė mokykla lietuviams berniukams šiame 

krašte. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra išleidusi 
daugiau kaip 1100 mokinių.

Marianapolio kolegijoj studijuodami vaikai drauge 
turi progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rūpes
tingai Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

Marianapolio kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokykla 
(High School) ir dveji kolegijos metai (Junior Collsge).

Mokslas šiais metais bus pradėtas rugsėjo 11 dieną.
Tėvai lietuviai kviečiami jau dahar užrašyti savo vai

kus į Marianapolio High School ar Kolegiją. Kuriems 
arčiau, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mokyklą, 
gauti papildomų žinių.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:
REGISTRAR. . 
MARIANAPOLIS, COLLEGE 

THOMPSON. CONN.

lietuviškas šeimas, supažin
dindamas tėvus ir vaikus su 
šia j a mokslo įstaiga. Taip 
pat šiais metais raštu jau 
kreiptasi į visas seseris vie
nuoles, kurios dirba lietu
viškose parapijos mokyklo
se, kad jos paskatintų tos 
mokyklos baigusius berniu
kus toliau mokytis lietuviš
koj ir katalikiškoj mokyk
loj — Marianapolyje.
Jau registruojasi

Šie visi žygiai jau dabar, 
duoda vaisių. Naujiems 
mokslo melams jau turi Ma
rianapolio kolegija užsira
šiusių suvirš 20 mokinių. 
Tik gaila, kad jų tarpe tik
maža dalis lietuvių, — argi 

kolegijos vadovybei rūpi, mūsų tautiečiai būtų toki
kad tų lietuvių mokiniui skai 
čius labiau išaug ų Marii-

lėti ir negreiti atsiliepti tuo- 
isj dalykuose, kurie liečia
mūsų kultūrą, švietimą, 

turi po keliolika egzemplio-1 ir kolegijas profesorius, kiek į mokslą? Tikimasi, kad taip 
rių, ir jei kas norėtų, g3lė- tik turėdamas laiko, lanko j^bus ir kad su laiku atsi-

kai kurių lietuviškų knygų napoly. Tuo tikslu vienas

lt 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. GraMausios Spalvos.

i«**
MIRACLE *ALL FINISH

%

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes Pristatomi9^7 g Halsted St. Tė,efoBa9
Visur . mu CANAL 16g4

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

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Bfišlaa 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kakao aria I 

Atvykite | m#sų jardą Ir apfiflrėklte sta
lu) Ir aukštą rflš| LENTŲ—MILLVVORK 
— 8TOGŲ IB NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaulink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAJI 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3OS9 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 127J 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

............ .....- --............f

miestams laikyti policinin
kų. K. Valiulis yra senas 
Rockfordo gyventojas. Turi

. . . , gražų namą prie lietuviųbus piknikas komiteto ir vi-' Tarybos veikimas. Birže-, bažnyčios 
sų veikėjų parapijos darže, lio 18 d., parapijos mokyk- 

Klebonas praneša, kad jau los kambaryje bus susirin- 
tūkstantį tikietų yra išlei- kimas tarybos skyriaus. Vi- 
dęs metinio parapijos pik- sų draugijų delegatai prašo- 
niko, kuris įvyks birželio 25 mi atsilankyti. Išgirsite ra-

MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL.
Piknikai. Birželio 18 d. kis ir Mary Andrikaitis.

d. Komisija susirūpinus vai
šėmis, kad jų užtektų vi
siems, kas tik atsilankys.

Akto diena. Birželio 11 d. 
buvo akto diena parapijos 
mokykloj. Publikos prisirin
ko tiek daug, kad salė pa
sirodė permaža. Mokyklą 
baigė šie: Edvardas Tom
kus, Donaldas Pečiulis, Juo- 
zapina Garšva, Julija Aitu- 
tis, Barbora Golašius, Maria 
Juozapaitis, Joana Enėnas, 
Rose Falzone.

Garbė seserims kazimie- 
rietėms už išlavinimą vai
kų. Visi net kvapą buvo su
laikę iš nuostabumo, kuomet 
dvi juododės (negrės) mer- 

lieps daugiau lietuviškų šei- gaitės gražia lietuvių kalba 
mų, atsiunčiant į Mariana-1 padeklamavo ir padainavo, 
polį savo^sūnus. Pačios ko- Visi pamatė, kad parapijinė 
Legijos didžiausias troški-. katalikiškoji mokykla labai 
mas ir yra gauti kuo dau- yra naudinga ir reikalinga, 
giau berniukų lietuvių ir šią Birželio 4 d. aukštesnę

portą atstovų į Chicago Lie-

Victory darželiuose. Rock
fordo gyventojai dabar la
bai “busy” Victory darže-' 
liuose. Moterys ypatingai 
gražiai prižiūri savo darže
lius. Toliau turintieji darže-tuvių Konferenciją. Bus taip Uug js valdžio8 efc8tra

pat svarstoma apie pardavi
nėjimą Penktosios Karo Pa
skolos bonų ir kokiu būdu 
kiekvienas lietuvio pirktas 
karo bonas eitų lietuvių kre
ditui.

Atnaujino prenumeratą. 
Karolis Valiulis atnaujino 
“Draugo” prenumeratą vi- 
sam metui. Jis labai paten
kintas “Draugu”. Sako, jei 
visi laikraščiai būtų tokie 
kaip “Draugas” ir jei visi 
žmonės tokius laikraščius 
skaitybų, tuomet nereiktų

PATARNAVIMAI

gazolino, kad galėtų nuva
žiuoti.

Dažnas lietus. Pastaromis^ 
dienomis ant Rockfordo la
bai dažnai iškrinta lie lauš. 
Namų savininkai dėlto ne
gali namų dažyti. Be to jau
čiama didelė stoka ir dažy
tojų (pentorių).

EXTRAI EXTRA!

mokyklą išlaikyti kiek ga- mokykią (high school) bai-
lint lietuviškesne studentų į gė keturios lietuvaitės: Do- 
ir auklėjimo dvasios ątžvil-1 rothy Varekojis, Dorothy 
giu. . i Gaubas, Dorothy Palijans-

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 

geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 471 h St.
Tel. YARDS 1866.

Lietuviškas 
N. KANTER

Žydukas —

REMKITB
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permalu)tas 
v artina ir 
ailriana.

' l'

Budriko Radio V*lsndor-<
W.H.P.C 1420 Kllocyclea —

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

Nedalioj, »:»» vai. vakara.

MONARCH LIQLOK
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6064

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Javelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarin|. SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

NUVARGUSIOS

DEGANČIOS
NIEŽIANCIOS

PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
’ r * •» iGreita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls
800 N. Clark St, City 

SUPERIOR 1462.

DR. STRIKOL'IS
raraaAN AND SURGEON 

Ba. AabHmd Ai 
OFTSO VALANDOS:

3 Šri 4 M no 4 lld 8 vaL

ToL YAJRde 2246

:dr. c. vezelis
DANTISTAS

1645 So. Ashland Avenne 

arti 47th Street 
▼aL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Trečiadienį pagal autartį. '

TaL CANaI 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
C 1—3 popiet IrT—6 v. v. 

Ir

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

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

JOHN A KASS
IEVVELRY — VVATCHMAKER 

— MUŠIU
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

-*

BE

Tel. CALumet 7237
★

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

Utarnikais, Ketvergais ir Suba
tomis iki 0:30 vaL vakare.

iAUGLTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS RAL U, 1933 M.

WHK -1158 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — dm 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais ano 7 Ud 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Ave- Chicago, IIL
Telefonas — GROvehiU 2242

S

Rn 6988 So. Talman Ave.
Rm. ToL GROvehiU 6617 
Offloe TeL HEMleek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IT CHIRURGAS' 

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

Oflso TeL VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

AUT Archer A

8241 West 66th Plaee 

Tet REPubHc 7868 /

TeL CANaI 0257
Rez. ToL: PROspect 6650*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto IU 3p.p.

6 IU 9 vaL vakara 

ToL YARds 3146

Ut Y. A. SINKUS ’

Tročtadlonlnla pagal antartį

6197.

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
nt

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Sauroklte jas leisdami Ižrg- 
samlnuotl jas modernllklausla 
metodą, kurią regljlmo mokslas 
gali sutelkti

>« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų aklų Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas lt-tos
Telefonas: CANAL OMS, Chicago
**s OriSO VALANDOS: 
Kasdien »;M a. m. Iki »:»« p. m. 

TreClad. tr Seitad. 1:10 a. m. 
iki t:00 p. aa.£

SpR?G. SERNER’
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAI

18 metų patyrimas
TaLi Yarda 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso. <
Ofise Ir Akinių Dirbtuvl 

SO. HALSTED 8T. 
Kampas 34 th Street

nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8

J----------

DR. JI J. BERTASH
•YD KOJAS KR CHIRURGAI 

vaL: aao 1-3; aao 6:30-3:31 
756 West S5th Street

TM Weet SKfc Street
VhL: 11-12; 9-4; br 6:903:39 

Pirmadieniais—2-4 Ir 6:303:39
Šventadieninio—11-12.

Skaniausia duona yra toJU 
kurią nldlrha— nava ranko
mis. >

LIETUVIAI DAKTARAI

rei. HEMlock 8760
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR, PETER J, BARTKUS
t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenae 
VALANDOS:

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

Oflso TaL____VIR gin i a 1886-

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenae 
LIGONIUS PRIIMA:

Zaedlaa nuo 3:00 fld 8:00 vaL 
TroOad. Ir Sekm. tik ausitariua

DR. P. ATKOČIONAS
J DANTISTAS
H446 S. 49th Court Cicere 
1 Antradieniais, Ketvirtadieniais 
I kr Penktadieniais
▼aLs’10-12 ryta, 2-6, 7-0 P. M. 

6147 S. Halsted St, Chleage 

5 PlraaadlenlnJa, TVeČIadicmiaia
Z Ir

Yau puq a Ud a lakan

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ash’a’nd Ave. 

(2-troa luboa)
Ofiao Telefonas: YARds 0584 

Jei neatsiliepia šaukite—
Boa. ToL: MIDway 2880

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

-<(

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne

Ofiao TeL LAFayette 3210 , 
Rea ToL LAFayetto 0094

Jeigu

, VALANDOS:
Plruu, Antr., Ketvir. 6 0d 9 vak.; 
s/Penktad. 8:30 Od 9:30 vak.

Šeštad. 6 vaL Od 9:90 vak.
Sekmadieniais pagal aucttarimą.

Žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokias t 

Je Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"ADS

i “DRAUG O” 
DARBŲ SKYRIUS

‘•DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »4S8-»48tl

J HELP U’ANTED — VYRAI
.-...t,

—

HELP B’ANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS VYRAI 111 MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS
Bar Manpower Goinmlhslon nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi Įsigyti Pa- 
lluosavlmo Raštų (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo Istairos — ar nuo War Man- 
pouer CnmniLssion — pirm pra- 
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltikrinkit ar jūs galit gauti 
Ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

VYRŲ
Dirbti prie kepimo ir shlpping 
room didelėje kepykloje. 81c j 
vai. Pastovumas, malonios darbo 
sąlygos.

WONDER BREAD CO.
3015 W. Lake St.

BUSHELMAN IR KRIAUČIUS, pir
mos kleaoa, gera mokestis, pastovus 
darbas REEDS QUALITY CLO
THES, 70 W. IsUte Kt.

HELP BASTEI) — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

.Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office

EDGEVVATER RE ACH HOTEL 
5357 Sheridan Road

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS
’ DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE
Dirbti prie aluminum castings. 

Mes mokam laike mokinime 
100% KARO DARBAI 

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

iki 12 pietų.
2742 W. 36th PLACE

ARC WELDERIŲ 
IR ABELNŲ DIRBTUVĖS 

DARBININKŲ 
VYRŲ AR VAIKINŲ 

R0CKWELL ENGINEERING 
COMPANY

10126 S. Western Ave.

SVARBOS DARBAI
DEL

Patyrusių
» AR

Nepatyrusių Vyrų
★ ★

LATHE OPERATORIŲ 
MAŠINOMS MOKINIŲ 

HANDYMEN
★ ★

Darbai tiktai dienomis 
Viršlaikis 

Gera Mokestis
Timinę Gears Corp.

2801 W. FULTON ST.

VYRŲ — patyrimo nereikia — am
žiaus IG metų ar nuvlrš. Ataifiuuklt 
MIDLAND MFG. CO.. 3955 S. Lowe 
Ave.

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

Naktimis — 54 vai. J savaitę, 
pastovūs darbai.

MALL TOOL CO.
7740 South Chicago Ave.

VYRŲ
PRIE

Abelnų Dirbtuvės 

Darbų
40 Vai. i Sav.
PASTOVŪS DARBAI 

DABAR IR PO 
PERGALES

GOES
LITHOGRAPHING

COMPANY
42 WEST 61st STREET

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEMS KARO DARBAMS 
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT Į

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

Central 
Steel & Wire Co.

Svarbūs Darbai 
Plieno Warehouse

PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ 

PATYRIMO NEREIKIA 
Atsišaukit Employment Dept.

A. M. CASTLE & CO. 
1132 W. Blackhawk St.

(2 blokai į šiaurę nuo Division)

HELP WANTED — MOTERYS

DARBININKU IR DŽENITŲRIŲ
Gera mokestis — pastovūs darbai 

OHMITE MFG. CO.
4851 W. FLOURNOY ST.

(1 blokas i pietuo nuo Harrison) 
Apply 8 ryto Iki 4:30 pp. 

Antrad. — 8 ryto iki 9 vak. 
Sekmad. — 12 pietų iki 4 pp.

MAŠINOMS OPERATORIŲ Ir OR
DERIU PAKUOTOJŲ. Pastovūs dar
bai. GRINNELL CO., 4425 S. H'est- 
ern Avenue.

Matykit. Mr. Abnet.

STOCK VYRŲ
PILNO LAIKO DARBAI 

DEL

VYRŲ
SUTVARKYME 

PREKIŲ 
ATSIŠAUKIT J 

WAREHOUSE

WIEBOLDT'S
1000 N. Ogden Ave.

A. J. CANFIELD CO.
REIKALAUJA VYRU
Prie paprastų darbų. 

Darbai pastovūs
$45 ir suvirš pradedant 

6788 SOUTH CHICAGO AVE.

Lathe Hand
TURI BŪT PATYRUS

Skaityt blueprints ir sustatyt savo 
darbus. Pastovus darbas.

$1.10 f VAL PRADEDANT
Laikas ir pusė už viršlaikį. Turi 

būt drafto paliuosuotas.

WHEELCO INSTRUMENTS
COMPANY

847 W. Herrison St.i

★ ★
Vyrų

Reikia.
VIDUJ PIENINĖJE 

DARBAMS 

Atsišaukit į

BOWMAN DAIRY CO.
4145 N. KOSTNER 
140 W. ONTARIO 
4149 S. STATE 

7524 CENTRAL AVE.
(River Forest)

GERA MOKESTIS 
SU ATOSTOGOMS

štai Kų Jūs Gaunat 
Kada Dirbat Prie

HURLEY
★ ★ ★

AUKŠTĄ MOKESTĮ 
DAUG VIRŠLAIKIO 

DYKAI IŠMOKlNIMĄ
PUIKŲ VALGĮ 

PILNA LIGONINES 
PRIEŽIŪRA

GERA TRANSPORTACIJA 
IR

10% BONAI DIRBANT 
NUO 4 IKI 12 ŠIFTE

★ ★ ★ 

Inspektorių 
Assemblers

Canteen Darbinikų
★ ★

Matykit Mr. Danicek 
Pasitarimai

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

* PIRMAD. IŠTISAI SEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:80 PP.

DOUGLAS PK "L” KI DURŲ

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

L

DRILL PRESS 
PUNCH PRESS HANDS 

ASSEMBLERS 
75c J VALANDĄ

Pastovūs darbai, šviesi, švari 
dirbtuvė.

Pašaukit KEDzie 2048
MeINTOSH ELECTRIC CORP.

223-2X3 N. CALIFORNIA

VYRŲ!

Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo
X -

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 
Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

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 IU SO metų.

Dienos, vakarais ar nakttnimls 
valandomis

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Stock Moterų
PILNO LAIKO DARBAI 

MOTERIMS
IŠSKIRSTYTI IR 

TVARKYTI PREKES

KREIPKITĖS PERSONNEL 

OFISAN 3-čiam AUKŠTE

WIEBOLDT'S
MILVVAUKEE AVE. 
KAMPAS ASHLAND

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 J mSnesį 
Pilnam ar faliniam laikui 
Apply Employment' Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sheridan Road

SUPAŽINDINKITE KITUS 
PIRKITE KARO BONUS

MELSKITĖS UZ TAIKĄ
VYRAI ER MOTERYS

Dženitorių
Ir Dženitorkų

RANDASI KELETĄ GERŲ 
PASTOVIŲ DARBŲ

PATYRUSIŲ
PAGEIDAUJA

CHICAGO
TITLE & TRUST CO.
69 W. WASHINGTON

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”. 
DUOKITE JĮ KITIEMS

INVASION
NEEDS SUPPORT 

ON THE

HOME FRONT
We Can Ūse

MEN & WOMEN
—ON—

FULL OR PART TIME
T'T 100% VITAL WAR W0RK 

H POST WAR FUTURE
IN 1 
>VITI

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 CHIŲAGO SCfcEVV CO. 
1026 S. HOMAN AVE.

Reikia 
Cafeterijoj 

Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikai, dieną ir naktį 
šlftams.
DIŠIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftui.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bai. Pilno laiko, dienos šiftui. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Ave. Cicero, Iii.
Imkit Dougiaų Park “L” iki durų.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent 1
★ For Help I
★ For Service 1
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* ¥ *¥ ¥ *¥ * *

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklau
soma valstybė.

REIKIA MERGINOS
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS 
4425 S.. Fairfield LAF 8248 

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. Washington Blvd.
T

REAL ESTATE FOR SAI.E

PIRKĖJAMS
ATYDA!

Sutaupyklt aau DAUG laiko Ir plnl- 
gų įsigydami mflaų didelj dykai su
telkta aąrašty TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt. rašykit ar atsllankyklt mfl
aų ofisan kur bus suteikta greitas, 
mandagus Ir InteilgentUkaa patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Ave.
TEL—CICERO 488

VADOVAUJAM ORBITŲ 
PARDAVIMU

29 METAI KAIP REAL E8TATE 
BIZNYJE.

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

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

Imldte Douglas Park “L” iki Durų

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ
-MERGINŲ

VAIKINŲ IR MERGINŲ—III METŲ AR SUVIRA—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIE LENGVU ASSEMHT.Y DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAGELBEKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
* Mes ISDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia ,
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

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

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOTJRN AVE. ar 1850 S. KOSTNER AVE

RUSAI VERŽIASI Į SUOMIJĄ

Pirmoji nuotrauka iš pastarųjų rusų kariuomenės veiks
mų Suomijoj. Nuotraukoj pėstininkų dalinys atakuoja 
suomius ir užima naujas pozicijas, (ši nuotrauka iš Mask
vos radio persiųsta į New York; Acme-Draugas telephoto)

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH.
Iš mūsų veikimo

Sužiedohivės. Valeria M. 
Kondrat, duktė Z. J. Kon- 
drat, su Ensign Robert L. 
Hoag, sūnum Mr ir Mrs. 
Morris Hoag. Vestuvės bu
vo koplyčioje Whiting Field, 
Milton, Fla. birželio 7 d.

Viola Lutker, duktė Vin
co ir Sofijos Liutkevičių su 
Cpl. Robert Paas, sūnum Mr. 
ir Mrs. Peter Paas nuo Al
pine Av. Vestuvėms laikas 
nepaskirtas.

Frances Ledynas, duktė 
Konstancijos Jarema, eu S. 
Sgt. Donald D. Campbell, sū
num Mr. ir Mrs. Norman 
Campbell iš Joliet, III. Ves
tuvės buvo birželio 12 d. ir 
Union League Club, Chica 
go.

Pa gerb tuvės. Birželio 8 d., 
Šv. Jurgio dr-jos svetainėje 
buvo suruoštas vakaras pa
gerbimui mūs buvusio asis
tento kun. H. Kolenda, Lt. 
Army Chaplain, kuris par
vyko paviešėti pas kleboną 
kun. J. Lipkų. Lt. Chaplain

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKf

su moderniškai Įrengtu 5 kambarių 
namu,, -sunparlor, vana, base-mentau 
ir garage po viena pastoge. 2 blo
ką, nuo 8 kl. pradinfs mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1% mylių nuo Mieih- 
gan ežero ,r puošnių nenortų.
JI. P. VARRAIA sav.. Cbi<-ago|e. 
414H Archer Ave. Plt. Virginia 2114

PARDUODAMAS mūrinis 5 ir 6 
kambariu ir basemcnte 3 kamb. 
namas. Sąlygas sužinoti 7242 So. 
Fairfield Ave. 1-me aukšte.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Cla rasite tok} darbą, kur} 
norite Ir pajėgsite dirbti.

Kolenda pašauktas į tamy- 
bė gegužės 8 d. Per 4 savai
tes buvo Harvard Universi
ty. Dabar perkeltas į Wis- 
ccnsin valstiją.

Akto diena. Birželio 8 d , 
Catholic Central mokyklos 
mokiniai dalyvavo iškilmė
se katedroje, kur buvo įteik
ti diplomai baigusiems moks 
lą 12-to skyriaus. Birželio 
6 d. parapijos bažnyčioje 
taipgi buvo akto dienos iš
kilmės baigusiems 10 sky
rių parapijos mokykloje.

Nauji piliečiui, šiomis die 
nomis Dėdė Šamas priglau
dė prie savęs kelis buvusius 
svetimšalius, tarp jų ir du 
jauni lietuviai, kuriems įteik
ta pilietybės paliudijimai. 
Pfc. Edward Masck (Meš
kauskas), sūnus Mrs. Frank 
Sutkaitis nuo Richmond St. 
gavo popieras į Bizerte, Tu- 
nisijoj, kur randasi karo tar
nyboje. Pfc. Joseph E. Sta
niulis, sūnus Stasio Staniu
lio nuo Front Av., savo po
pieras gavo kur nors Paci
fike.

Prapijonai piliečiai. Mūs 
parapijoj yra keli asmenys, 
kurie sėkmingai išlaikė kvo
timus pilietybės. Jiems bus 
įteikta paliudijimai liepos 7 
d., West Side Library.

Laidotuvės. Birželio 12 d. 
buvo gedulo pamaldos už ve
lionį Martin Gedris, 70 me
tų, kuris įpirė pas sūnų Wal- 
ter birž. 7 d., po ilgos ir 
sunkios ligos. Paliko liūdė
ti dvi dukterys, keiuris sū
nūs, vienuolika anūkų, du 
broliai — Zigmond Chicagoj 
ir Juozą čionais ir vieną se
serį — Martha Gelbudienę 
Čionai. Palaidotas parapi jos 
kapinėse. V. M. K.

Skaistybė — turtas pa
slėptas trapiam inde, kuris 
kas valandėlė gali sudužti.

(Šv. Pranciškus)

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IK MOTERYS

VYRŲ — MOTERŲ
TAIPGI HIGH SCHOOL MERGINŲ IR VAIKINŲ

(Vasaros Atostogų iAlko Dari iams)

DIRBANT: CASPERS TIN PLATE KOMPANIJOJ
ATLIKTI SVARBIUS DARBUS

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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tis savo tautiečių dvasiniais reikalais. Ir čia jo nepa
prastai daug nusipelnyta.

Jau vienuolikti metai, kai kun. Valančiūnas klebo
nauja šv. Kazimiero parap., Philadelphia, Pa. Parapi
joj daug kas reikčjo taisyti. Laikai gi buvo blogi. Ener
gingas kunigas imasi darbo, randi stiprią paramą pa
rapijiečiuose, puikiai sutvarko visus reikalus, išpuošia 
bažnyčią ir kitus pastatus ir sėkmingai rūpinasi žmo
nių religiniais reikalais.

Gerb. Jubiliatui gaes linkime sveikatos ir toliau taip 
uoliai, taip nuoširdžiai, ir taip sėkmingai, kaip ligšiol, 
darbuotis Bažnyčiai ir tautai. Ilgiausių metų!

Sekant invazijos ei§?

Kun. Ignas Valančiūnas
SPAUDOS RĖMĖJAS

Šį mėnesį vienas iš mūsų dienraščio nuoširdžių drau
gų ir rėmėjų kun. Ignas Valančiūnas, Šv. Kazimiero 
parap. klebonas, Philadelphia, Pa., mini 25 metų ku
nigystės sukaktį. Gerb. Jubiliatas yra “Draugo” gar
bės rėmėjas, prieš pora metų aukojęs šimtą dolerių 
dienraščio spaustuvei gerinti.

Ne tik mūsų dienraštis, bet visa lietuvių katalikų 
spauda gerb. Sukaktuvininko asmenyje turi stiprų rė
mėją, nes jis yra įsitikinęs, kad šiais laikais pasek
mingas katalikiškas veikimas nėra įmanomas be stip
rios katalikiškos spaudos. Jam taip pat aišku ir tai, 
kad ir Amerikos lietuvių katalikų visuomeninis veiki
mas ir tautinis išsilaikymas be lietuviškų katalikiškų 
laikraščių tikrai būtų problematiškas. Todėl kun. Ig
nas, ir studentu tebebūdamas ir visais savo sėkmingo 
ir garbingo kunigavimo metais, ir gyvu žodžiu, ir dar
bu, ir pinigais rėmė lietuvių katalikų spaudą,
VISUOMENININKAS •

Gerb. Jubiliatas yra žinomas ir kaipo uolus visuo
menės veikėjas, tikįs į tampriai organizuotą ir vienin
gą lietuvių katalikų veikimą. Jis pats, kiek klebono 
atsakomingos pareigos leidžia, dalyvauja mūsų orga-t 
nizacijų darbuose. LRKSA, Moterų Sąjunga, Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacija ir kitos mūsų draugijos 
yra jam dėkingos už nuoširdžią moralinę ir medžia
ginę paramą. Klebonui, tiesa, ne visada lieka laiko 
visur ir su visais dalyvauti. Bet kun. Ig. Valančiūnas, 
jei pats kur negali dalyvauti, kitokiu būdu jis savo 
paramą suteikia. Jam tiek daug rūpi katalikiškos ak
cijos išplėtimas lietuvių tarpe, kad jis nieko tam dar
bui nesigaili. Organizacijų ir draugijų veikėjai, ypač 
pasaulionys, jo asmenyje turi tikrai stiprų ir nuošir
dų rėmėją ir talkininką.
LIETUVIS PATRIOTAS

Apie tai, kad gerb. Jubiliatas yra taurus lietuvis pat
riotas, berods, ir rašyti nereikia. Geras lietuvis pat- 
gas, visa pilnuma suprantąs savo pareigas ir žinąs, 
kad katalikybė ne naikina tautybės, bet ją ugdo, ki
tokiu ir negali būti, kaip tik geru, sąmoningų lietuviu 
patriotu, tuo pačiu, žinoma, ir Amerikos patriotu. Mat, 
gyvenimas yra labai aiškiai įrodęs, kad juo geresnis 
būsi lietuvis, juo geresnis būsi ir amerikietis. Kun. Ig
nas Valančiūnas tuo atžvilgiu yra labai pavyzdingas 
vyras.
GIMĖ LIETUVOJ

Kun. Ig. Valančiūnas į Ameriką atvyko turėdamas 
20 metų amžiaus. Atvyko į Philadelphia ir tuoj prisi
rašė prie Šv. Kazimiero parapijos, kurioj jau keliolikti dfSdkė
metai kai klebonauja. Pirmuosius mokslus jis ėjo De
troit, Mich. Baigęs Sv. Karoliaus Boromėjaus semina
riją Philadelphijos arkivyskupijoj, kunigu įšventintas 
1919 m. birželio 8 d.

Prieš pora dienų atėjusios žinios iš Prancūzijos kai 
kuriuos žmones galėjo teigiamai nuteikti. Mat, vokie
čiai buvo pradėję stiprią kontrataką. Šiam tikslui esą 
sutraukę daug jėgų. Kai kuriuose punktuose sąjungi
ninkus buvo atstūmę atgal. Tačiau neilgam. Amerikie
čiai kontratakuojantiems naciams užkūrė labai karš
tą pirtį ir žengiant į priekį, perkirto vadinamą Cher
bourgo apsaugos “gyvybės liniją”. Kaip pranešama iš 
neutralių šaltinių, naciai nebesitiki atlaikyti pozicijų- 
prie Cherbourgo. Sakoma, kad pradėjo griauti prie
plauką. Ką tai reiškia — ir rašyti apie tai nereikia.

Sąjungininkų karo vadovybė, nėra abejonės, puikiai 
numanė, kad naciai stipriai priešinsis. Todėl, tam buvo 
gerai prisirengta. Ir, štai, kai vokiečiai pradėjo kon
trataką, keli tūkstančiai amerikiečių bombanešių pas
klido Prancūzijos padangėj ir apdaužė kelioliką vokie
čių aerodromų, geležinkelių, kariuomenės stovyklų ir 
t.t. Tai viena sėkmingiausių šiandien priemonių “su
minkštinti” kontratakuojančių jėgas.

Invazijos žygiai Prancūzijon, tai lemiamieji šio karo 
žygiai. Natūralu, kad jie iššauks didelių ir stiprių pa
sipriešinimų. Namų fronte besidarbuojantiems į tuos 
invazijos žygius reikia žiūrėti blaiviomis akimis. Ne
reikia pasiduoti perdaug dideliam optimizmui, bet taip 
pat nereikia ir pesimistais būti, jei kai kada mūsų gink
luotoms jėgoms iškart nepavyksta užimti siekiamas 
pozicijas.

Kad karą laimėsime, abejonės dėl to nėr ir negali 
būti. Bet tasai laimėjimas neateis tik gerais norais. 
Kelias į pergalę yra sunkus ir kruvinas. Juo mes dau
giau dirbsime ir aukosimės, juo greičiau pergalės susi
lauksime ir toji pergalė mažiau kraujo pareikalaus.

★
Lietuvos pasiuntinybės Romoje klausimas

Kai 1940 metais bolševikai užėmė Lietuvą, vokiečiai 
ir italai su Maskva pataikavo vieni kitiems. Tiek vo
kiečiai Berlyne, tiek italų fašistai Romoje privertė Lie
tuvos pasiuntinybes perduoti rusams.

Liętuvos ministeris Romoje S. Lozoraitis ligi pasku
tiniųjų gynė Lietuvos teises ir pasiuntinybės išlikimą, 
bet nieko negalėjo padaryti prieš tuometinio Italijos 
valdovo Mussolinio pataikavimą Maskvai. Nors italų 
tuometinis užsienio reikalų ministeris pats pareiškė 
pasigėrėjimą S. Lozoraičio pasiryžimu ligi paskutiniųjų 
ginti Lietuvos teises, bet Lietuvos pasiuntinybė Romo
je vistiek buvo atimta iš lietuvių ir perduota bolševi
kams 1940 m. vasarą.

Lietuvos pasiuntinybė Romoje buvo prie via Nomen- 
tana. Tai buvo gražūs rūmai, pastatyti erdviame sode, 
prieš keletą metų Lietuvos vyriausybės pirkti pasiun
tinybės reikalams. Jie buvo statyti pagal garsaus italų 
architekto Piacentini planus.

Dabar, kai sąjungininkai paėmė Romą, vėl kyla klau
simas, koks likimas laukia Lietuvos pasiuntinybės ta
me mieste. Teisingumas reikalauja, kad Lietuvos nuo
savybė vėl būtų grąžinta lietuviams, kad būtų atitai
syta fašistų padarytoji Lietuvai skriauda ir kad vėl 
Romoje būtų leista veikti Lietuvos pasiuntinybei savo 
buvusiose patalpose.

šiuo reikalu turėtų susirūpinti ir atsakingi Amerikos 
lietuviai. /

Kaip žinome, visą laiką Romoje nenustojo veikusi 
ir ligšiol tebeveikia Lietuvos pasiuntinybė prie Šv. Sos
to. Čia Lietuvos ministerių yra S. Girdvainis. (LKFSB)

Sučiupta gazolino 
kuponą gamyba

Kainų administratorius 
Chester Bowlea paskelbė, 
kad suimti dar du gazolino 
kuponų padirbimo presai, 
kas sudaro 8 nelegalius ku
ponų presus sučiuptus nuo 
kovo min. vidurio. ,

Kiti vyriausybės žygiai, 
ryšium su gazolinų kuponų 
raketų, kaip praneša. Office 
of Price Administ ration, y- 
ra šie:

1. Suėmimas virš 1,300 
padirbtų ir pavogtų gazoli
nų kuponų dalintojų nuo šių 
metų pradžios.

2. Išsklaidymas dviejų 
svarbiausiųjų dalinusių ku
ponus gengių, kurios viena 
buvo Rytų Pakrašty, kita — 
Vakarų.

3. Nubaudimas U. S. teis
muose kiekvieno padirbtais 
kuponais prekiautojo, kurių 
bylos dar bus sprendžiamos. 
Virš 200 jų jau pasodinti Į 
kalėjimus.

Mr. B o w 1 e s pareiškė: 
“Mes dar neapvalėm kraš
to nuc profesionalų krimi
nalistų^ kurie skuba pasipel
nyti iš karo laiko gazolino 
išskirstymo, bet mes juos 
kontroliuojame ir stabdome. 
Mes tai atliekame per mūsų 
naujai suorganizuotą specia
lų agentų štabą, sustatytą 
Secret Service patarimu Be 
to, Secret Service diena iš 
dienos dirba su mūsų spe
cialiais agentais, lygiai taip 
pat kaip Alcohol Tax Unit 
of the Treasury Department 
agentai bei U. S. Attorney s 
ir valstybės ir vietinė poli
cija. Pati gazolino pramonė 
suteikia neįkainuojamą pa
galbą, naikinant juodąją rin
ką.

‘‘Yra per anksti pasakyti 
ar gazolino liejimas į nele
galius kanalus didėja ar ma
žėja. Visa ką mes žinome 
yra tai, kad dabar mes, bet 
ne profesionalai kriminalis
tai, turime padėties kontro
lę”.

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

SĖKMINGAI KLEBONAUJA

Pirmiausiai jam teko darbuotis Šv, Kazimiero par., 
Philade’phia, Pa., vikaru. 1921 m. nukeltas klebonu į 
šv. Vincento parap., Girardville, Pa. Čia jis dirbo pla
čiu užsimojimu. Sunkiomis sąlygomis statė ir pastatė 
bažnyčią, mokyklą, pataisė visus kitus parapijos tro
besius. Bet svarbiausias jo uždavinys buvo — rūpin-

Gen. konsulas Jonas Budrys parašė laišką Nevv York 
Times redakcijai, kuriame labai gerai atsako Maskvos 
spaudai dėl jos insinuacijų būk Lietuvos žmonės 1940 
m. vasarą apsisprendę prisidėti prie Sovietų Rusijos. 
Tą “apsisprendimą” J. Budrys teisingai vadina Lietu
vos žmonių valios falsifikacija. Ta pačia proga prime
na, kad šiuo metu slapta veikiąs Lietuvoj Vyriausias 
Liet. Komitetas kovoja ir prieš nacius ir prieš rusų 
pretenzijas Lietuvą pasigrobti. Lietuvos žmonės kovo
ja už laisvos, nepriklausomos ir demokratinės valsty
bės atsteigimą.

Paliudijimus kros
nims įsigyti

Vietinės War Price and 
Rationing įstaigos dabar iš
duoda racionavimo paliudi
jimus anglies ir malkomis 
apkūrenamoms krosnims pri 
imtiniems aplikantams, ne
atsižvelgiant į kvotų apri
bojimus, kaip pareiškė Of
fice of Price Administration.

Bendrai, priimtinieji apy
kantai yra tie, kurie neturi 
krosinių apkūrenti svarbių 
gyvenimui ar darbui kamba
rių, ar tie, kurių krosnis y- 
ra nebepataisoma.

Yra galima prašalinti kvo 
tos apribojimus nuo anglies- 
malkomis kūrenamų kros
nių, kadangi jų gamyba maž 
daug atitinka pareikalavi
mui ir kadangi gamyba per 
pavasarį ir vasarą papras
tai prašoka vartotojų reika
lavimus. Tai liečia tiktai an- 
glies-maikų krosnis. Kros
nių racionavimae per visą 
kraštą buvo pradėtas 1943 
m. rugpiūčio 24 d.

(Tęsinys)
Tačiau, ilgai pagalvojęs, 

jis atmetė savo išvadą, pa
sižadėdamas akyliau stebėti 
augintinį.

♦ ♦ ♦

Vienas įvykis dar labiau 
aptemdė namų nuotaiką. 
Tuo jis buvo epus Enguer- 
randui, kad šis nežinojo sa
vo sūnaus patraukimo prie 
augintinės Teresės.

Vieną vakarą, kada Da
nielius ir jo sužadėtinė iš
siskyrė kiekvienas į savo 
kambarius, staiga pasigirdo 
ant laiptų kažkas krentąs 
žemyn. Puolėsi Enguerran- 
das su žmona ir rado sun
kiai besikeliantį Maksą.

Laiptų viršuje Danielius 
pasilenkęs, o Teresė, iš bai
mės prisispaudusi viename 
laiptų kampelyje, nedrįso 
pajudėti.

Enguerrandas su p r a t o. 
Jis pakvietė Maksą į savo 
kambarį ir prie žmonos ta
rė:

—Aš nereikalauju iš ta
vęs apyskaitos apie tavo 
išsišokimus kitur. Bet aš 
kreipiu dėmesį, kad namie

—Tu perdedi, kalbėdamas 
apie skandalą! Skandalas— 
tai tik šitas ištrūkęs iš ka
lėjimo! Tas tavo tarnas turi 
perdaug jautrų būdą.

—Ir stiprų kumštį! Mano 
nuomone, šis berniukas čia 
moka puikiai panaudoti sa
vo raumenis! Aš tau pata
riu pasižiūrėti į savo veidą 
prieš atsigulant.

—Aš visiškai nieko nesa
kiau šitam gyvuliui! Aš kai 
bėjau tik tarnaitei... Aš su 
ja tik mandagiai juokavau. 
Šis šiurkštuolis mane per
traukė ir įsakė tylėti, šitai 
tiek perėjo ribas, kad aš tik 
pasitenkinau patraukęs pe
čiais. Ar aš galėjau priimti 
pastabą iš šitos griovių at
matos? Tada jis man kirto

BUY MUK 
IEJOJM

Ii Prancūzu Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

perėmė saiką; aš pasilieku 
kumščia. į veidą ir koja į 
pilvą.

—Aš pripažįstu, kad jis 
sau apie tai su juo pasikal- jį . 
bėti. Ką tu apie tai galvoji, 
Morta?

Bet jo žmona pasirodė 
neryžtinga.

—Mano drauge, pirmiau
sia reikia žinoti, koks buvo 
tas juokas, kurį Maksas pa
siuntė Teresei.

—Mama, ar tu lygini šitą^ 
augintinę su garbingos šei
mos mergaite? Pagaliau, ji 
tik merga iš prieglaudos!
Ar galima žinoti, iš kur ji 
kilusi?

Ponios Enguerrand vei
das suliepsnojo:

—Aš patariu tau, Maksai, 
truputį svarstyti savo žo
džius! Šitie pamestieji už * 
atlyginimą, kaip tu juos va
dini, ar tai būtų Teresė, ar 
Danielius, gali būti lygūs 
tau.

Iš tikrųjų savo sielos gi
lumoje Enguerrandas galvo
jo, kaip ir žmona, tačiau 
tas nuolatinis Danieliaus 
vardo minėjimai, kada jis 
nebuvo tiesiogiai puolamas, 
jį pykino. Jis, kreipdamasis 
į ją, tarė :

—Tu užmiršai, mano drau 
ge, kad Maksas yra mūsų 
sūnus!

—Aš to neužmirštu, bet 
nematau reikalo prisidėti * 
prie bendrosios nuomonės, 
kuri yra iš anksto numatyta 
šitų vaikų atžvilgiu! Aš ypa 
tingai norėčiau, kad Maksas 
atsimintų, kad jis gyvena 
garbinguose namuose ir pri
valo gražiai elgtis su mūsų 
tarnais, ypač su šita mažą
ja Terese labiau, kaip su > 
kitais.

—Gana, Morta, neperdėk, 
prašau! Aš esu įsitikinęs, 
kad Maksas nepasakė Tere
sei tokių dalykų, nuo kurių 
ji turėtų rausti.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

'Springsiniai 
Matrasai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su
springsais,
arba Jūsų f •
senas setas * -
ar matrasas
perdirbtas ir
padarytas
kaip naujas.

1
Ant visko sutaupysite 25% 

per VASARIO Ir KOVO mėn

Studio Oouch

,r-.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
- * 2310 VVEST ROOSEVELT ROAD '
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS ★

★ ★
VIRTUVĖ *

★ ★
IR MADOS

Brangi Loreta:
Skęsdama kasdien į dides

nį ir sunkesnį nusiminimą, 
ieškau irklo, kuriuo galė
čiau iširkluoti savo šeimą 
iš baisių bangų, kurios mus 
blaško jtiu keliolika metų 
ir juo.tolyn. — tuo gyveni
mas prastyn.

Aš esu dar apyjaunė mo
teris. Gyvenu su savo vyru 
ir 12 metų sūneliu. Vyras, 
nors ir dirba, bet didelis 
girtuoklis. Prageria beveik 
viską, ką jis uždirba. Min
tame iš mano uždarbio, bet 
gana skurdžiai.

Tas visas skurdas nebūt 
toks sunkus, kad būt taikus

Atsakymas:
Ak, vargas tiems vaikams, 

kurių tėvai virsta tironais, 
o motinos bailiomis arba ne
paisančiomis avelėmis. Bet 
tamsta, esi viena iš lėtųjų 
motinų, kuri taip pat neap
gini nekaltą auką, savo varg 
šą sūnelį. Toks kūdikis — 
našlaičių našlaitis. Jis bau
džiamas, — be kaltės. Bau
džiamas ne tik kūnelio kan
kinimu, bet tortūruojamas 
jo ir protelis, kuriam išplė
šiama išmintis, gabumai, 
blaivas mąstymas, mokslas, 
talentai, sielos grožio vys
tymas, ir visas gyvenimas.

Kas to viso kaltininkas? 
Ar tik tas girtuoklis tėvas?

Maža prancūzaitė, priskynus laukinių gėlių, puošia kapą amerikiečio, kurs invazi
jos metu garbingai žuvo už Prancūzijos išlaisvinimą iš nacių okupacijos. (Signal Corps 
Radiotelephoto; Acme-Draugas)

Trys kryžiai už spausdintą žodį ir Lietuvos laisvę
gyvenimas; kad parėjus iš *Juk apart to tėvo, kūdikis 

turi ir motiną, jo pasaulėlio 
šildyto ją ir saugotoją. O 
štai kas įžiūrima tamstos 
elgesy: tamsta savo girtą

darbo, būt galima pailsę i. 
Bet dabar, vietoj poilsio, — 
ašaros ir rūpestis. Dalykas 
tame: •

Mūsų sūnelis, apie kurį 
aukščiau minėjau, lanko mo
kyklą ir buvo labai gabus 
berniukas. Mokykloje visuo
met ateidavo pirmutinis, gau 
davo dovanų ir pagyrimų. 
Bet, paskutiniu laiku, pra
dėjo jame reikštis kažkoks 
nenormalumas: ėmė nakti
mis nemiegoti, viens sau 
garsiai kalbėtis, atbuko 
moksle, pasišiaušėjo ir iš- 
kūdėjo. Nuo mokytojų ga
vau paklausimą, dėlko iš to
kio gabaus berniuko, liko ne
aiški statula, ir kokia tame 
priežastis?

Priežastis gal ta? —

vyrą “nepristoji” tik dėl to,
kad nenori naktinio skanda
lo, kad čia žmonės išgirs, 
apkalbės, pajuoks, kad įžeis 
jūsų saumylystę, sudrums 
blogą darbą, bet apie vai
kelį, tamsta nepagalvojai ko
kios iš to gali būti pasek-i

Tyliai snaudė Lietuvos derėjo, jam norėjcsi gauti 
kaimas žiemos vakaro skrai- kailiniukus. Ona greitai su-
stėje. Laukas kentė po bal
tu apklodu. Bakūžių pasto
ges apsagsčiusios ledinės 
žvakės kaitalioja spalvas 
prieš besiveržiančias šviesas 
pro nedidelius langus. Klau
sučių namely Onutė užgulus 
stalą kažką skaitė iš ele
mentoriaus. Klausutis, se
nas knygnešiu, prieš kiek 
metų žmonos didžiausiomis 
pastangomis išvaduotas išmės. Leisdavai jį išplėšti išlc,... , . „„. , ...... į Subiro, dabar su palaužtaramaus patalo, leidai ii mus- n. . 5 . ,J. . . sveikata stūmė savo varginti, kankinti, neieškojai išei 

ties per kelis metus, net li gas dienas virves sukdamas
... ....... kamputy. Tuo tarpu lyg

gi o, ai jau ū i is iš ga- ajĮV3ras švystelėjo pro lan-
baus berniuko, — pasidarė 
nenormalus.

9
Tamsta neva slepi savo 

žaizdą nuo viešumos, bet 
tuo pačiu kabinai reklamą 
nekaltai aukai, kuri anks
čiau ar vėliau tą žaizdą iš-Mano vyras kaip jau 

anksčiau minėjau, didelis reklamuos., 
girtuoklis. Jis pareina gir-j
tas vidury naktų kai jau! Mano nuoširdus tamstai 
mes miegame, ir pradeda patarimas, kaip galint grei- 
triukšmauti, ieškoti prieka- čiau — gelbėti kūdikį iš to

kios padėties. Pasitark, 
tamsta su mokytojais nieko 
neslėpdama, nes mokytojai 
dažniausia yra geri psicho
logai, jie padės jums išrišti 
ne tik kaip atitaisyti iškan
kintą vaikeli, bet gsl ras 
kelią ir jūsų vyro pasitai
symui.

Kad vyras gali padaryti 
"baisių dalykų", tamsta ne
bijok. Gali apeiti tą visą 

jais apsipila ir sutinusius I į^yką taip švelniai, kad 
guzus nešioja. Aš bijau ką vyraa neį nežinos. O jeigu 
nors -sakyti, kad naktimis jr finos?... Tamsta neišeini 
nekėlus skandalo, o tas kar- prješ gav0 vyrą, tik prieš jo 
tojas i jau keli metei! blogą darbą, kurį nori ati-

Toks gyvenimas mane ve-1 taisyti, 
da virtai iš kantrybės. Gaiia Linkiu pasisekimo!

bių. Aš beveik visuomet ty
liu, jį neprisioju. Tada jis 
užpuola ant vaiko: išsitrau
kia ji iš lovelės ir iš mie
go, pasisodina, kamantinė
ja, ir liepia "išduoti lekci
ją” ką mokykloje išmoko. 
Jei berniukas pilnai neišbu- 
dęs niurna, tada jį tėvas 
pradeda tąsyti, mušti per 
veidą, burną ir galvą, taip, 
kad kūdikis nekartą krau-

vaiko, ir bijau išeiti prieš 
vyrą. žinau, jei mokytojams 
pasakysiu, iškfe į viešumą 
mūsų šeimos drama, ir ma
no vyras sužinojęs, gali pa
daryti baisių dalykų.

Prašau patarti, ką turfi- 
čiau daryti?

Viena iš motinų

Loreta

gą gražus žirgas ir sustojo 
rišamas prie silpnos Klau
sučio tvorelės.

— Dievulėliau! tai bus u- 
redninkas — persigando O- 
nutė, prisiminus kaip jos tė
velis prieš kiek metų lygiai 
tokiame pat vakare buvo su
gautas. Greitai prišokus 
prie rusenančios krosnies į- 
metė elementorių, kurio la
pai susiraitė, pajuodo, vė 
liau paraudo ir tik dūmų 
kamuolėlis iš degančių mal
dų lyg smilkalas iš šventyk
los pakilo aukš yn. Onutė 
sėdo prie ratelio, smarkiai 
suko, tiesė lino sieksnį gal
vodama, kas atsitiks su kny
gomis, kurios dėžėje po lo
velės, po jurginų šaknimis 
žiemavojo. Tuo tarpu pro 
neaukštas dureles, pasi'en- 
kęs įėjo malonaus balto vei
do, juodų plaukų, nekaltų 
akių jaunikaitis, kurį ji ne
kartą matydavo sukinėjan- 
tig bažnyčios zokristijoj — 
tai buvo ūkininkaitis Juo
zas Mikaitis.

— Ieškau mergaitės, gir
dėjau kad Onutė dar nepa- 
samdyta, gal eitum pas ma
ne šįmet? — klaūsinėjo mes 
damas smagų žvilgsnį Juo
sia.

— Svieteli tu mano, koks 
gražus! Ir už pusę algos ei 
čiau, jei tik mane samdo — 
galvojo Ona ir prasidėjo de 
rybos. Tėvas dar kiek pasi

tiko ir nuo Grabnyčių pasi
žadėjo pradėti tarnybą.

Šeštadienį prieš Grabny
čias, Mikaitis sustojo ties 
Klausučių nameliu. Onutė 
jau pasiruošusi laukė palan
gėje. Po keletos minučių, 
trumpo pasikalbėjimo ir jie 
skrodė tiesia linija; žiemos 
keliu per eglyną nubrauk
dami sniegu apšarmojusias 
eglių nukarusias šakas ir 
nei nepajuto kai bėris susto
jo prie Mikaičio gonkų.

Ona peržengusi Mikaičio 
slenkstį ir metusi žvilgsnį 
į triobos vidų, tuojau paste
bėjo moteriškos rankos trū
kumą. Sena, motina, kanki
nama senatvės ir ligų, gu
lėjo lovoje netvarkiai apsi
klojusi kailiniais. — Suolai, 
didelis stalas, gyvuliniai ki
birai, milžtuvės puodynės 
palei pečių sustatyti prašė
si pirties. Ant pečiaus, lo
vose ir kampuose sunešti 
seni drabužiai šaukėsi tvar
kos. Bet Onutė nenusigan
do. Ji greitai apsipažino su 
namų padėtimi ir ėmėsi dar
bo. Ji rinko nereikalingus 
drabužius, dėjo į nuošalią 
vietą, švei ė sienas, lubas, 
visus kampus, davus "pirtį” 
viedraųis, puodams, maustė 
džiovino ant tvoro3. Kada 
namas atrodė lyg ne tas, iš- 
smilkė padegintomis eglių 
šakelėmis taip kad ir kva
pas atrodė kitas. Netrūko ir 
sergančiai motinai, nei mais 
to nei švarės, o ir vandenė
lis buvo paskanintas duonos 
plutomis ir džiovintais obuo
liais. Tą darė Ona ne viena, 
diena, bet dažnai. Užtat sa
vo nepaprastu darbštumu ir 
tvarka, laimėjo Juozo širdį.

Prabėgo žiema. Pavasaris 
ir vasara pasipuošė visu 
grožiu. Ona nepraleisdama 
nė vienos valandėlės: triū
sė po namus, daržus ir lau
kus. Jos ilgais žiemos va
karais verptes ir austos dro
bės bo'avo kluone ant ža
lios žolės; aštuonyčiai mar

gavo lentynose; gi daržai j 
nuravėti, palaistyti bujojo; 
sūriai lyg balti balandžiai 
klėtkose sutūpę prieš saulę 
šildėsi. Kiekvienas dalykėlis 
buvo žinomas ir savo vieto
je. Tad, nestebė.ina, kad va
sarai baigiantis, Juozas pa
sisakė motinai, kad manąs 
vesti Oną sau už žmoną. Mo
tinėlė dar kiek priešinęsi, 
kad, girdi, ji neturtinga. Juo 
zas tikino, kad turtą gali ir 
kandis suėsti ir vagis pa
vogti, gi geras žmogus tai

Išleido tris sūnus
Išleidau tris sūnus, 
Sveikučius ir jaunus,
Ne džiaugsmo ieškoti 
Bet tautos vaduoti —

Vaduoti nuo priešo 
Kurs daug kartų drįso 
Jų laisvę pavergti,
Jų krauju gyventi.

Už marių giliųjų,
Tarp kalnų aukštųjų, 
Kovojo lig šioliai 
Tie mano jaunuoliai.

Pas Anzio žemę 
Jiems tarnavo laimė; 
Ten mirtį išvengė 
Vėl pirmyn jie žengė.

Ar saulė tekėjo,
Ar nak'.is atėjo 
Kur Tiberis plaukia 
Rymas ten jų laukė.

Už laisvę Rymiečių, 
Dvasią jų bažnyčių, 
Pavasario rytą 
Sūnūs priešams kirto.

Tad pulko narsuoliams,
Ir mano jaunuoliams 
Išlaisvinti žmonės 
Reiškė daug malonės —

Herojams po kojų 
Žiedus jie paklojo;
Už laisvę išgėrė,
Jų žaizdas aptvėrė.

Ir meldėsi Rymas 
Kad tautų jaunimas 
Kovoja už‘ tiesą 
Po pasaulį visą.

Eglės Saka

pats yra nenykstantis tur
tas. Girdėdama stiprius ar- 
gumen.us ir motina nebesi
priešino. , Laisvutė

(Daugiau bus)

MŪSŲ VIRTUVĖ
Barščiai su pasninku

Atšutinti batvinius iki bus 
suvisai minkšti. Įpilt į puo
dą vandens tiek kiek reikia 
dėl barščių, užvirint vande
nį, tada sudėt druską, pipi
rus, pusę arba mažiau lape
lio, 1 cibulį ir gabaliuką 
sviesto, pavirinti kokią 15- 
20 minučių, tada sudėt drab
niai supiaustytus burokus ir 
jei yra pora išvirtų ir drab
niai sukapotų džiovintų gry
bų. Baltint juos reikia štai 

į kaip: paimk vieno kiaušinio 
: trynį, sumaišyk gerai su 
šaukštuku, pridėk miltų, 
Smetonos, ištrink kartu, ga
lima dapilti ir truputį/ pieno, 
paskui pilti į tą mišinį karš
tų barščių ir išmaišius su
pilti į puodą; užbaltintus jau 
nereikia užvirinti, nes su
traukia Smetoną ir nustoja 
skonio.

Barščiai su kiauliena

Verdasi kaip ir virš mi
nėti barščiai. Galima baltyt 
arba valgyti nebaltytus. Pa- 

! tartina šeimininkėms atliė- 
J k amus kaulus bent kokios 
kepintos mėsos neišmesti, 
bet sudėti į puodą ir užpilt 
vandeniu ir išvirti barščius, 
nes iš įvairios mėsos kaulų 
barščiai skanesni ne kaip iš 
vienokios bent kokios mėsos. 
Iš kaulų barščiai geresni ne 
kaip iš mėsos.

buy is so much more power he- 
hind the big push... the push that 
will send Hitler and Tojo ioto ob- 
livion.

snywhere .^anyt.... anyhow | ^hid the ,nvMion <JrJveI 
Invest MORE than ever before!. . . BAR NOTHING!

What about yo».’ Are you resdy
to fnatch this spirit with your Var 
Bond purchases? Every bond you

Double ... triple ... what you've 
done in sny previous drive. The 
job is big-you’ve got to digl

/rsz£XOHoaK
ON THE HOME FRONT, TOO!

This is rr! This is the big push 
you have been waiting for! 
This is the "aero hour"! Our fight- 

ing men are ready—ready to Strike

5mWAR LOAN

BUY MORE THAN BEFORE!

1



6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEI3N0I3 Penktadienis, bir*. 16, 1044

CHICAGO IR APYLINKĖSE
DU BROLIAI AUKŠTOSE PAREIGOSE

Leit kun. Vincentas Ti
kuišis, Karo Laivyno kape
lionas, prieš išvyksiant su 
Karo Laivynu užjūrin, buvo 
parvykęs pas savo tėvelius 
ir sesutes keletai dienų.

1943 met. vasario mėn. 10 
d. buvo plačiau aprašyta, 
kad kun. Vincentas Tikuišis 
buvo pirmas lietuvis kuni
gas iš Čikagos, įstojęs Jung
tinių Valstybių Karo Lai
vyno tarnybą.

Prieš išvykdamas į karo 
tarnybą, kun. Vincentas Ti- 
kuišis buvo klebonu Nekal
to Prasidėjimo parapijoje, 
E. St. Louis, III. Tenai jam 
klebonaujant, teko artimai 
darbuotis su jaunimo orga- 
ryzacijbiųis, kurios kovoje 
su jaunimo prasikaltimais.

Užbaigęs karo kapelionų 
kursus, buvo paskirtas į 
Great Lakęs, jūrininkų la
vinimo stotį, kuri yra di
džiausia pasaulyje. Toje jū
rininkams mokykloje, be
veik nuolatiniai yra apie 
70,000 jūrininkų, kurie už
baigę mokyklą yra siunčia
mi į įvairias kariuomenės 
dalis po visą Ameriką ir į 
užjūrį.

Toje didžiulėje jūrininkų 
mokykloje (Great Lakęs), 
kun. Vincentas Tikuišis ke
letą mėnesių buvo kapelio
nu prie juodukų (negrų) da
linių, o vėliau, kaipo turįs 
praktikos kovoje su jaunuo
menės prasikaltimais, buvo 
paskirtas Great Lakęs esan
čio karo kalėjimo kapelio
nu. čia jisai pagelbėjo ne
vienam jaunuoliui, nuklydu
siam nuo tiesaus kelio, grįž
ti atgal ir būti naudingu pi
liečiu ir jūrininku.

Amerikoje 45 milijonai 
žmonių turi 30,000,000,000

z

dolerių bankuose depozitų 
(indėlių).

Kun. V. Tikuišio tėveliai 
Jonas ir Juozapina Tikui- 
šiai, kurie gyvena 10127 S. 
Perry Avė. (Roselande) ne 
tik išaugino katalikiškoje 
dvasioje savo sūnus ir duk
teris, bet pasistengė duoti 
aukštąjį mokslą, kaip su
narna taip ir dukterims. Kun. 
Vincento brolis, baigęs den
tisterijos mokslus yra pa
keltas į Įeit. (j. g.) ir yra 
taip pat laivyno tarnyboje: 
Navai Air Station Pensaco- 
la, Florida. Abi sesutės: Ju
lija ir Ona yra baigę aukš
tąją mokyklą ir gyvena prie 
tėvelių. Jos abi daug pagel
bėjo tėvams, gaunamu atly
ginimu už darbą, išleisti į 
aukštuosius mokslus kun. 
Vincentą ir dr. Stanislovą.

KARO LAIVYNO KAPELIONAS LT. (j. gj DR. ST. R. TIKUIŠIS

79 melu jūreivis

Stanislovas Ričardas Ti
kuišis, gimė Čikagoje (Rose
lande) rugsėjo 27 d. 1919 
metais. Baigė, parapijinę Vi
sų Sven'.ųjųi parapijas pra
džios mokyklą. Vėliau lankė 
Leo High School, kurią už
baigęs įstojo į Morgan Park 
jaur.esniųijų kolegiją.

Loyolos universitete stu
dijavo dentisterijos moks- 

'lus ir gavo daktaro laipsnį 
“eum Laude”.

Tuo pat laiku užbaigęs 
dentisterijos mokslus su 
aukštu pažymėjimu, buvo 
priimtas į laivyną (U. S. 
Navai Reserve) ir gavo lei
tenanto (j. g.) laipsnį, š. m. 
kovo mėn. 29 d.

Leitenantas Tikuišis yra 
narys “Xi Psi Phi” frater- 
nalės dentistų draugijos ir 

I narys 6v. Apolonijos Den- 
'tistų Giidos. Jisai yra narys 
dviejų tautinių fraternalių 
organizacijų: “The Blue
Key” (Mėlynas Raktas) ir 
The Omicron Kappa Upsilon.

Jo tėveliai Jonas ir Juo
zapina • Tikuišiai, gyvena 
Roselande ir yra ne tik pa
vyzdingi parapijiečiai, bet 
rėmėjai visų katalikiškų or
ganizacijų ir katalikiškos 
spaudos.

Dabartinis dr. St. R. Ti- 
kūišio adresas yra: Navai 
Air Station Pensacola, Flo
rida.

Rezultatai rinkliavos 
Amerikos Raudona
jam Kryžiui

Brighton Park, — Ame-i 
rikos Raud. Kryžiui rinklia
va pasisekė. Prie bažnyčios 
surinkta $114.80.

Eidamos per namus ir prie 
bažnyčios sekančiai surinko: 
E. Kass ir B. Kampikienė 
$106.00, E. Wengelewskienė 
$45.00, S. Junokienė $40.44, 
A. Švitorienė $36.65, Var?.- 
nauskaitė $27.92, T. Meš- 
kauskaitė $8.43, D. Kamins
kaitė $1.11, A. Nasakaitė 
$9.65, S. Berkis $2.19, A. 
Rampsch $1.01, E. Statkie
nė $75.00, Moterų Sąjungos 
vienetas aukojo $47.20. Vi
so Amerikos Raudonajam 
Kryžiui priduota $400.00.

Nuoširdžiai dėkoju rinkė
joms ir aukotojams.

Prašau Brighton Park mo
terų bei mergaičių dalyvau
ti vieneto susirinkime, nes

per šią invaziją reikės daug 
daugiau bandažų mūsų ka
reiviams. Visas kviečiame 
ateiti kas pirmadienį į Ven- 
geliausko svetainę, 4500 S. 
Talman Avė. Darbas prasi
deda nuo 7 valandos ir tę
sis iki 10 valandos. Mano sū
nus iš Pacifiko tarp kitko 
rašo ir džiaugias, jog yra i 
tokia organizacija, kaip kad 
Raudonasis Kryžius. Kaip 
tik išlipo .iš laivo, tai pir
miausiai juos pasitiko Rau
donasis Kryžius su karšta 
kava ir eiga retais. Taigi, bū
kite geros ir ateikite mums 
padėti dirbti bandažus mū
sų pačių sūnums.

E. Statkienė, vieneto pirm.

Iš Vargdienių Seserų 
Giidos susirinkimo

Birželio 13 d. Aušras Var
tų parap. mokyklos salėje 
įvyko Vargdienių Seserų 
Giidos susirinkimas, kuris

pasižymėjo gražiais nutari
mais.

Šiame susirinkime įsirašė 
trys naujos narės: Barbora 
Pankauskas, Justina Daikš- 
ta ir Antanas Jašinskas.

Vartų parapijos Rūtos dar-

Virš septynias dešimtis 
metų Amerikos marinai už
ima vietos prekybos laivy- 

j ne, kuris dabar gabena iš- 
1 teklius sąjungininkų kovo- 
j jantiems vyrams aplink vi
są pasaulį.

Tarp jų yri Andre w Wil- 
son, gyvenąs Victoria Hotel, 
Chicago Heights, III., 79 me
tų amžiau3 užsiregistravęs 
Karo Plukdymo Administra
cijoje New Yorko u:ste kai
po vyr. inžinierius Prekybos 

j Laivynui.
i A. Wikon pradėjo dirbti 
; ant laivų prieš 64 metus ir 
į buvo jau pensijoje, kuomet 
, J. Valstybėms pritrūko jū
reivių prekybas laivynui. Jis 
nusprendė sugrįsti į jūrą ir 
savo pirmame bandyme, pra
ėjusių metų spalių mėn., jisi' 
gavo smūgį. Jį lėktuvu nu
gabeno namo, kur jo žmona 
Jennie jį slaugė ir sveikata 
jam grįžo. Pa to jis vėl, 
pilnas energijos, išvyko dirb 
ti laivynui.

že, buvo pakviestas į komi
siją klebenąs kun. J. Dam
brauskas; jis giidos prašy
mą maloniai priėmė ir sa i
ko kaipo šios parapijos va-

. 'i’das ir šeimininkas, pagelbė- Taip pat daugelis narių 1
atnaujino savo metinį mo
kestį. Vargdienių Seserų 
Giidos valdyba džiaugiasi, 
kad kas susirinkimą vis įsi
rašo naujų narių ir senieji 
nepamiršta atnaujinti ir už
simokėti savo duokles.

Gaila, kad susirinkime ne
dalyvavo dvasios vadas kun. 
P. Malinauskas, MIC., bet jį 
pavadavo vikaras kun. J. 
Augūnas.

Susirinkimas plačiai ap
kalbėjo pikniką, kuris įvyks 
liepos 30 d., Aušros Vartų 
parap. Rūtos darže. Išrinko 
didelę komisiją visais reika
lais rūpintis, į kurią įėjo 
šie nariai: A. Pukelienė, Sa- 
lomija Balsis, J. Kulikaus
kas, J. Ragauskienė, M. Pet
kienė, J. Jašinskienė; kadan
gi pikinikas įvyksta Aušros

WSA apskaičiuoa. kad 
kiekvieną mėnesi reikalinga 
daugiau kaip 1800 anksty- > 
vesnių jūreivių.

Pikniko įvairiais darbais 
įgaliotos narės pasikvies sau 
į talką daugiau, ir ateityje 
jų darbuotę pranešime.

Šiame susirinkime narės

Kaip kas met praeity, taip 
ir šįmet, žymi labdaringų 
organizacijų rėmėja Anta
nina Leščinskienė, piknikui pasiėmė dovanų knygučių
aukojo $25.00. Nuoširdžiai platinimui. Pinigų įplaukė 
ačiū už gausią paramą. $27.00. K.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.M>N WINSI0W

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MA2ESNJ NUOŠIMTI — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUTEKVISION

STANDARD 
FEDERAL

^SAVINGS
Ck AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

co?

f
GERKIT TEK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, 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. Tek Monroe 0808

r

S,

a

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

fl - o ■■ 1 a 1 i — a 33
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PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
VMt V. CERMAK RD........................Tel. CANaI WMT3

BEN J. KAZANAUSKAS, RaMlninkaa į

PIRMAS “Draugo”
I
K 
N 
I
K 
A 
S

ooo-ooo- ŠIAIS METAIS -ooo-ooo
Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

SauniameBERGIVI AN’S Grove.
Riverside, Illinois

Daržas

Įrengtas

Moderniškais

Įrengimais 

Graži Šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai Ir. tt.

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike |vyks daug malonių suprjzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — žaidimų — Dainų 

—Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ IŠ ANK STO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
kliubams ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.
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Alaskan Stampede
Taip pavadintas yra kom

binuotas spektaklis, tai yra 
muzika, baletas ir drama, 
kuris prasidės birželio 16 d., 
Chicago Stadiume, prie 15 
ir S. Wabash gatvių.

Spektaklį režisuoja Harold 
Aherman, autorius popuie- 
rės knygos “The Adventu- 
res of Mark Twain”. Leo-

Vienas “Alaskan Stampede” 
artistas

nard Whitcuip, kompozito
rius populerių dainų : “I Am 
an American”, “Bcots and 
Saddles”, “Fiesta” ir kitų 
sustatė muzikėlę programą. 
Wilsc.n Sawyer, profesorius 
Michigan universiteto, yra 
paruošęs orkestrą ei ją Alas
kan Stampede. Dvi Ameri
kos artistės: Margaret Spen
cer ir Earl Cover, kurie Chi
cagoj vaidino ‘ ‘Blossom 
Time” veikale, dalyvaus ir 
Alaskan Stampede spektak
lyje. Be to, bus baletas ir 
daug kitokių įvairenybių. 
Scenos dekoracijoms ir švie
sų efektui pakviestas žymus 
toj srity žinovas A. W. O- 
berbeck.

Skambi lietuviška 
daina šv. Antano 
dienoje

Bridgeport. — Birželio 13 
d. gražus būrys dalyvių — 
moterų choro, Sv. Jurgio 
choro, Antifonalio ir Mažo
sios Gėlelės chorų prie sta
lų, kur stovėjo “džindžire- 
lės” sklidini stiklai buvo su
sirinkę pagerbti komp. Ant. 
Pocių ir užbaigti jo garbei 
turėtos vakarienės apyskai
tą. Gražiabalsės choristės 
padainavo daug lietuviškų 
smagių dainelių. Visų prisi
minta birž. 4 d. turėtoji kom 
pozitoriaus Pociaus garbei 
vakarienė, kuri praėjo su 
dideliu pasisekimu — buvo 
pilnutėlė svetainė svečių, net 
iš tolimesnių kolonijų, visa 
eilė kunigų, beveik visi Chi
cagos vargonininkai. Šv. Jur 
gio par. choras, Antifonalis 
ir Mažosios Gėlelės choras 
bei stygų ansamblis, vado
vaujami gabios solistės Ge
novaitės Giedraitis tada y- 
patingai gražiai išpildė rink
tinės muzikos dalykus, jų 
tarpe — keletą paties prof. 
Pociaus kūrinių. Taipgi mo
kyklos vaikučiai gražiai pa
įvairino programą. Taip, 
kad birž. 4 d. parengimas 
pavyko puikiausiai ir, kaip 
daugelis savo kalbose pa- 
briežė ir kaip parapijos kle
bonas prel. M. L. Krušas 
savo žodyje patvirtino, kom
pozitorius Pocius savo gra
žiu darbu nusipelnė daug 
pagarbos ir dėkingumo. Tą 
pkvykusią vakarienę ren-

NENORI PASIDUOTI

Ši nuotrauka atsiųsta iš St. Mere Eglise miestelio, Prancūzijoj, kur amerikiečiai 
smarkia ataka išblaškė vokiečių kariuomenę. Išsislapstę vokiečiai dar nenori pasi
duoti. Čia matome, kaip kitų kareivių šūvių priedangoj vienas mūs karių bėga į baž
nyčią, kad “sutvarkyti“ pasislėpusį vokietį, kuris visą laiką šaudė į mūs kareivius. 
(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

giant daug pasidarbavo Gi- 
lienė ir Petrauskienė, o taip
gi ir kitos chorų narės. Da
bar, birž. 13 d., jos įteikė 
prof. Pociui dovaną — liku
sį pelną. Prof. Pocius savo 
kalboje visoms ir visiems 
padėkojo už tokį puikų pa
rengimą. Žv.

Kviečiame į klūbo 
pikniką

Roseland. — Birželio 18 
d. roselandiečiai ir kitų ko
lonijų lietuviai, kviečiami į 
9-to Wardo Lietuvių Demo
kratų klūbo pikniką, kuris

įvyks Dan Ryan miškuose, i ir Lietuvos bei
prie 88th ir Westem gat
vių. Pirm. S. Dambro ir ko
misija užtikrina visiems at- 
vykusiems smagų Laiką ir 
įvairių dovanų. Bus ir gera 
muzika šokiams. Bus svečių 
kalbėtojų: Sheldon W. Go- 
vier, 9-to Wardo Committee- 
man, teisėjas J. T. Zūris. 
Liaudies dainų nepaskupaus 
moterų choras iš Roseland.

Atvykę į vietą pastebėsi
te iškabą su klūbo užraši

vėliavas.
Amerikos

Rap.

11 v« |VI ■ Vi-

Nuoširdžiai aciu
Šiuo reiškiam padėkos žo

dį visiems, kurie prisidėjo 
prie mūs jubiliejaus. Nie
kuomet nesitikę jom sulauk
ti tiek gražių linkėjimų ir 
dovanų.

Nuoširdžiai ačiū didžiai 
gerb. prelatui M. L. Krušui, 
jo asistentams, Šv. Kazimie-

Alaskan Stampede buSF 
pirmas tos rūšies spektaklis 
Chicagoj.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRCPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

A. t
ROKAS &NEKUTIS

Gyveno 2424 W. 45th atroet, 
tel. uu. 04tiU, Mirė Birž. lou. 
In44in., vui. ryn>, smau
kęs pusėn amžiaus.

Gimė sietuvoje, Kilo iš Vil- 
k&viAKio apsitncio, recturvala- 
kų parap., Buavlcių kaimo.

Ainerutoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moter} Oną (po tėvais Swete- 
laitS); sūnų rraneiftkų lr mar
čią Marijoną; broij Jurgj Ir jo 
Seimą; t seselių Marijoną Ali- 
šausKlenę ir Petronglę Kego- 
wicn ir jų Seimas, Ir daug Ki
tų giminių, draugų .r pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 S. 
California Avė., Aiandien 6:00 
vai. vak. Laidotųjų jvyks 
pirmad. Birž. 16 d, 1944 m. 
Jš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Nekalto Prasid. flv. 
Pan. Marijos parapijos bažny
čią. kurioje jvyks gedulingoj 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kezimbero kapines.

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnum, 
.Marti, Brolis, Seserys lr

Giminės.
leidot, direktorius John F. 

Eudeikis. Tel. bafayette 0727.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9.80
STOKER COAL, Ankštos rūšies, £7*45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11.25
PETROLEUM COKE (Course). .g 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $1Q*95

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MZĄE8IMV IŠMOKftJIMUt

Panaudokite Progą Daliartinčiim J^monu 
Nuošimčio Ra tom s.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL. s CALUMET 4118 Jos. M. Moteris, Sec’y.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi >5.000.00 ap
drausti per Federal Savings and Ix*an In- 
auraaee Corporation. Jflsų pinigai bus greitai 
Išmokami Junta ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR UVMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE; I5ČTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

ASSOCIATION 
8228 80. HALSTED ST.

■ i 1 1 1 ■ ui

reb t.t.,.

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

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

* s »

“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.

ro seselėms, šv. Pranciškaus 
seselėms, Šv. Pranciškaus 
Seserų R-jų Chicago apskri
ties pirm. A. Snarskienei. 
valdybai, skyrių atstovėms, 
Moterų Sąjungos narėms: 
M. Paukštienei, R. Maze- 
liauskienei, giminėms, drau
gams, pažįstamiems ir kai

mynams.
Norėdami nors maža da

lele atsilyginti, visiems ui- 
prašom šv. Mišias. Priim
kit nuo mūsų nuoširdžią pa
dėką. Visi' linkėjimai pasi
liks mūsų širdyse ant visa
dos.

Jurgis ir Julija Pūkeliai

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 P A M 1N K L
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS JUS8

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
k lion tama pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas (r Dirbtuvė: 627 N. WESTERN AVE 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6100

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLVČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue/ Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0X42

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Radio Programai WGE8 
(1380 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
-_____ -X

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų lr Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAVVICZ IR SUNAI
12314 BEST 23rd PLACE 

'10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2516 

COMMODORE 5769 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4008

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

P. J. RIDIKAS
6354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

' -_____________________Telephone YARDS 1410______________________________________

L J. ZOLP
1640 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8318 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—31

3*
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PIKNIKAS I
įvyks Sekmadieni, Birželio (June) lld., 1914

Pradžia maždaug 12 vai.; tęsis iki vėlumos

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti

Gražiame ir labai Patogiame Vytauto Darže
Prie 115th SU tarp Cicero Ave. ir Pulaski Rd?i

.......................... ...... KLEBONAS IR CICERIECIAI

Pavydo pasėkos

Jaunuolis, 15 m., paleido kulką j 
mergaitės, H metą, širdį

SPRINGFIELD, Mass. — 
Baisių dalykų įvyksta jau
nuolių gyvenime!

Policijos vadas Raymond 
P. Gallagher pareiškė birže
lio 14 dieną, kad 15 metų 
amžiaus jaunuolis prisipa
žino, kad jis nušovęs mo
kyklos draugę Carolyn Ben- 
nett, 14 metų,- kad jinai 
“vaikščiojusi su kitais jau
nuoliais”.

Gallagher atpažino jau
nuolį kaipo William Roach, 
kurio dėdė S. Everett Cook 
yra Forest Park junior high 
school vedėjo padėjėjas. 
Abu jaunuoliai studijavo 
minimoje mokykloje.

Jis pareiškė, kad jaunuo
lis buvo areštuotas Spring
field mieste po kelių valan
dų, kai Karolinos lavonas

Įdomus įvykis

$27,200 palikta taxicabe
NEW YORK. — šimtinės 

dolerių, — viso $27,200, — 
pasipylė birželio 14 dieną 
ant kelių Edward Waters, 
taxicab vairuotojo, kai jis 
pakratė atidarydamas du 
vokus, kuriuos jis rado taxi- 
cab užpakalinės sėdynės 
kampe.

Waters, prieš keletą se
kundžių pirm negu pastebė
jo vokus, paklausė keleivio, 
išlipančio iš taxicab, ar jis 
nepamiršo pakietų. Vyras 
papurtė galvą ir nuėjo savo 
keliu.

Karvė įkrito į urvą, 
kur buvo kareivis

LONDON. — Pvt. Her- 
bert Sather, . iš Tacoma, 
Wash., parašiutistas, kovo
jo Sicilijoje, Volturno fron
te, Italijoje, ir pradžioje in
vazijos Normandijoje, Pran
cūzijoje.

Jis nebuvo sužeistas.
Po trijų D—'dienų arti jo 

lapių urvo, kovos lauke, ga
nės karvė. Karvė įkrito į la
pių urvą ir prislėgė jį prie 
žemės.

Sather šventė savo 23-čią 
gimtadienį ant Amerikos li
goninės laivo, kai grilo į 
Angliją gydytis.

Gimė
Praeitais metais Jungti

nėse Amerikos Valstijose 
gimė trys milijonai vaikų. 
Kūdikių mirtingumas suma
žėjęs.' __ Į .. J ,x,.

buvo rastas Forest Parke, 
netoli jos tėvų, Mr. ir Mrs. 
Robert R. Bennett, namo. 
Bennett yra buvęs Spring
field miesto tarybos narys.

Policijos vadas pasakė, 
kad jaunuolis pareiškė, kad 
jis nuvežė dviračiu Karoli
ną į Forest Park, birželio 
13 dienos vakare.

Kai nuvažiavo 75 jardus 
parko vidun, Gallagher pa
citavo jaunuolio pasakymą, 
kad jis pasakęs, jog sustojo 
ir paklausė mergaitės, ar ji 
žinanti ką jis turi savo ran
koje. .

Paskui be įspėjimo, polici
jos vadas pareiškė, jaunuo
lis (kaip jis pats pasakęs) 
paleido revolverio kulką į 
mergaitės širdį ir pabėgo.

Niekas dar neatsišaukė 
pinigų. Jei niekas neatsi
šauks tų pinigų per šešis 
mėnesius, pinigai teks taxi- 
cab vairuotojui.

Amerikiečiai visur 
amerikiečiai

Amerikos jaunuolis namie 
mėgsta įvairų gyvenimą ir 
prašmatnybes. Toks jis pa
silieka ir užsienyje, karo 
fronte.

Čikagietis kareivis, Pvt. 
Louis Pincus, 1526 S. Tripp 
St., rašo, kad Italijos fronte 
jis dar su penkiais kitais 
kareiviais iš 3 divizijos bu
vo įrengę naktinį klubą, pa
našiai kaip kad esama Chi
cagoj ir kituose dideliuose 
miestuose. Klūbas buvo 
įrengtas vadinamam “lapės 
urve” (fox hole), kur galė
jo sutilpti visi šeši karei
viai. Klūbe buvo ant vielos 
pakabinta dėžutė su cigare- 
tais, dėžutė “stationery” 
laiškams rašyti, dėžutė 
maisto, o sienos nukabinė
tos “pinup” merginų atvaiz
dais. Prie įėjimo į urvą bu
vo iškaba su parašu “88 
Club”. Šalę urvo ant supilto 
žemių kalnelio buvo padėtas 
vokiečio kareivio šalmas 
(helmet) prausyklos tiks
lui.

Gydytojai
Jungtinių Amerikos Vals

tybių ginkluotose jėgose da
bar yra 55,000 gydytojų.

Kas Girdėt? 
Chicagoje ♦

Apvogė
Irwin Weiner, 1418 So. 

Ridgeway ave., pranešė po
licijai praeitą trečiadienį, 
kad iš jo namo vagys pavo
gė rūbų, likerio, karo štam
pų ir įrankių viso už $4,329 
vertės.

* * . *
Rado.

Tony Battaglia, 66 metų, 
buvo rastas miręs savo kam
baryje, 856 Blue Island ave.

* * *

Apiplėšė
Policija praeito trečiadie

nio vakare ieškojo negro, 
kuris apiplėšė vieną vyrą, 
iš kurio pagrobė gatvėje 
laikrodį už $25 ir 40 centų. 
Tai įvyko 43-čioje ir Oaken- 
wald ave.

* • *

Įsilaužė
Mrs. James M. Robinson, 

4160 Ellis ave., pranešė po
licijai praeitą trečiadienį, 
kad vagys įsilaužė į jos 
apartamentą ir pavogė rūbų 
už $250.

* ¥ *
ŽUVO

Richard Burke, 14 metų, 
1546 So. Christiana ave., bu
vo užmuštas praeitą trečia
dienį, kai jis važiavo dvira
čiu ir buvo troko paliestas 
priešakyje 1412 So. Homan 
ave.

Susidūrė gatvėkaris ir 
kokas

Gatvėkaris ir gyvuliams 
trokas susidūrė ir kilo ug
nis, Ashland ave. ir Persh
ing rd., anksti praeitą tre
čiadienį. Buvo sužeisti šeši 
asmenys, ir 17 gyvulių pa
bėgusių iš troko. Nė vienas 
nebuvo sunkiai sužeistas. 
Keletas policininkų tris va
landas gaudė gyvulius.

Lavonas ežere
Lavonas Mrs. Liilian Gia- 

nnatiempo, 50 metų, 1123 N. 
La Šalie str., buvo atrastas 
Michigan ežere praeitą tre
čiadienį. Ji buvo dingusi nuo 
sausio 22 dienos.

Sutriuškino
William La Tour, 16 me

tų, 2619 N. Merrimac ave., 
buvo rastas mirtinai su
triuškintas prekių eleveito- 
riuje, jis dirbo Air Castle, 
Ine., 2030 N. Natchez ave.

PRIE BAŽNYTKIEMIO ŠVENTOVES

Amerikos kariuomenes dalinys, marš uodams s pirmyn 
žygiui, prie vieno bažnytkiemio šventovės susikaupia trum 
pai maldai. (Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

Tėvo byloje

Duktė liudijo teisine per ašaras apie 
motinos romansus

JI PAREIŠKĖ, KAD TĖVAS YRA TEISINGAS.
JI NENORI ĮŽEISTI MOTINOS

Praeitą trečiadienį teisme 
penkiolikos metų duktė tu
rėjo liudyti prieš motiną. 
Duktė verkdama ir per aša
ras liudijo teisme tėvo by
loje. Dalykas yra toks.

Kapitonas Alexis de Tar- 
nowsky, kuris dabar yra už
jūryje, iškėlė bylą per ad
vokatą, kad Mrs. Alice de 
Tarnowsky Mclntosh netin
kama yra laikyti savo tri
jų vaikų. Mat Mrs. Alice de 
Tarnowsky įsimylėjo karei
vį Mclntosh ir su juo apsi
vedė.

Marie de Tamowsky, 15 
metų amžiaus, aukštesnės 
mokyklos mokinė, papasa
kojo teisme motinos roman
są su pvt. Charles L. F. Mc
lntosh. Ji pareiškė:

“Aš nenoriu įžeisti moti
nos, bet aš žinau, kad tėvas 
yra teisingas. Aš noriu iš
gelbėti mano mažąjį broliu
ką ir sesutę.”

Duktė pareiškė, kad mo
tina jai buvusi gera ir nu
pirkusi rūbų, bet tik būda
ma motina perdaug užimta 
kitais asmenimis, mažiau 
kreipusi į ją dėmesio. Kai 
buvo paklausta apie tėvą, 
duktė pasakė:

“O, jis mane nuveždavo į 
baseball žaidimus. Jis žaidė 
su manim namie, ir nupirko 
traukinį ir kitų žaislų, ir...”

Ir Marie akyse pasirodė

ašaros ir tarė:
“Bet, bet, jis dabar yra

išvykęs armijon”. Jos tėvas 
kapitonas Alexis de Tarnow- 
sky yra užjūryje. O pvt. Mc
lntosh, už kurio jos motina 
ištekėjo, yra nuteistas kalė- 
jiman už negrįžimą laiku į 
kariuomenės stovyklą.

Iki gyvos galvos 
kalėjimai!

H ana Max Haupt, Vokie
tijoje gimęs, chicagietis, bu
vo nuteistas praeitą trečia
dienį iki gyvos galvos kalė- 
jiman ir $10,000 už išdavys
tę prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes. Jo byla iš naujo 
buvo svarstoma. Pirmiau jis 
buvo nuteistas mirties baus
me.

Haupt buvo kaltinamas, 
kad padėjo savo sūnui Her
bertui, kuris buvo atvykęs 
submarinu iš Vokietijos į 
Ameriką sabotažo darbui. 
Jo sūnus seniau buvo nu- 
elektrintas už šnipinėjimą.

Prieš karą
Prieš karą įvairiuose mi

sijų kraštuose dirbo misijo
nierių, kurių 90 nuošimtis 
buvo europiečiai ir tik 5 
nuoš. amerikiečių.

PIRKITE KASO BONUS

Baisi tragedija

Iškrito iš taxi 
važiuojant

Chicagoje praeitą trečia
dienį anksti rytą įvyko bai
si tragedija. Richard von 
Schrenk, 33 metų, divorsuo- 
tas vyras, užsimušė praeito 
trečiadienio ryte; jis iškri
to iš taxi, kai taxi važiavo 
22-toje ir Outer dr. Su mi
nimu vyru važiavo kartu 
Patricia Murphy, 17 metų 
amžiaus mergiotė.

Mergaitė pareiškė, kad 
von Schrenk iškrito iš taxi- 
cab. Ji pasakė, kad po pietų 
pirkos batus su Schrenk, 
paskui pietavo, o paskui pa
šaukė taxi ir važiavo. Ir pa
skui įvyko skaudi tragedija.

Patricia Murphy pasakė, 
kad mažiausia bus keturi 
mėnesiai kaip ji pažinusi 
von Schrenk. Ji pareiškusi, 
kad yra giminaitė jo divor- 
suotos žmonos.

Schrenk buvo nugabentas 
į ligoninę, kur buvo praneš
ta, kad jis miręs nuo kaklo 
ir pakaušio sulaužymo.

Sj
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Įvairios — Įdomios

ŽINIOS• • • •

Vyskupas James E. 
Walsh, M. M., Maryknoll mi
sijų draugijos vyresnysis, 
išvyko iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių į Rytus, ap
lankyti Maryknoll misijas 
pietų Kinijoje, kur daugiau 
kaip 100 Maryknoll kunigų 
ir seserų dirba. Vyskupas 
Walsh pirmiau yra buvęs 
apaštališku vikaru Mary
knoll Kongmoon misijoje. 
Pirmą kartą jis nuvyko į 
Kiniją 1918 metais.

* ■

Pirmą kartą
NEW YORK. — Dr. Lucie 

Ann Petri, viešos mokyklos 
No. 4, Brooklyn, vedėjo pa
dėjėja, kuri į užjūrį nuvyko 
balandžio mėnesį, 1919 m., 
su katalikų karo taryba, ta
po vienbalsiai išrintka New 
Yorko moterų užjūryje tar
nybos lygos vieneto pirmi
ninke (New York Unit of 
the Women’s Overseas Serv
ice League). Pirmą kartą 
tokį postą turi katalikė mo
teris.

Iš Šveicarijos gauta žinia, 
kad Popiežius Pijus XII 
vyskupą Giovanni Cazzani, 
Cremona vyskupą, pakėlė į 
arkivyskupus. Vyskupas Ca
zzani nepaprastai buvo puo
lamas ir nemėgiamas fašis
tų.

X Pas Aleks. ir Marijoną 4 
šrupšus, 6733 S. Campbell 
Ave., viešėjo du šrupšienės 
sūnūs, Christian Brothers 
vienuo-lyno nariai ir aukš
tesniųjų mokyklų mokyto
jai: brolis L. Roger (Valen
tinas Poška) iš St. George’s 
High (Evanston) viešėjo dvi 
dienas prieš išvykdamas į 
Minneapolis univer s i t e t ą * 
baigti studijas Master of 
Arts laipsniui, o brolis L. 
Joseph (Vincas Poška) iš 
Christian Bros. Military Col
lege, St. Louis, Mo., dar pa
bus savaitę, o paskui vyks 
į St. Mary’s College, Vinona, 
Minn., irgi studijoms laips
niui. Ta proga šrupšai pra- -ą; 
eitą sekmadienį buvo iškėlę 
vaišes, kuriose dalyvavo dr.
J. Poška su šeima, Vaiku
čiai su šeima, Ona Ivinskai- 
tė, Jonas Ivinskas ir kiti gi
minės.

X Jonas Gerdžiūnas, sū
nus Marijonos ir Antano * 
Gerdžiūnų, 2943 Fullerton 
Ave., praeitą sekmadienį bai 
gė Šv. Ignoto aukštesnę mo
kyklą. Du jo vyresni bro
liukai yra karo laivyno tar
nyboj : Bernardas Australi
joj, o Vilius kur nors Paci
fike. Sesutė Viviam dar te- 
belanko Šv. Silvestro para
pijos pradžios mokyklą.

X Lietuvos Vyčių Chica
go apskrities tradicinėj die
noj*, liepos 4, Vytauto par
ke, kaip pastarame susirin
kime sužinota, dalyvaus sve
čių net iš Rytinių valsty
bių: Deskeriai iš Kearny, N. > 
J., kai 'kurie centro valdy
bos nariai iš S. Bostono ir k.

X Šv. Antano parapijos,
Cicero, piknikas sekmadienį, 
birželio 18 d., Vytauto par
ke, sakoma, bus tikrai šau
nus. Į pikniką ruošias ne tik 
ciceriečiai, bet ir bulvariš
kiai ir kiti Chicago vakarų M * 

lietuviai.

X Ant. Barščius, brigh- 
tonparkietis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos įsteigtam Lie
tuvių Amerikos Informaci
jos Centrui palaikyti auko
jo U. S. karo boną $25.00 
sumai.

X J. Aukštaitis, žinomas 
Marąuette Park veikėjas, y- 
patingai mūs Susivienyme, 
šįmet atostogas žada labai 
naudingai praleisti. Jis su 
žmona žada vykti į LRKSA 
seimą, kaipo atstovai 163 
kuopos. Seimas šįmet įvyks 
Scranton, Pa. o
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