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| VAKARUS NUO CARENTAN MIESTO
VYRIAUSIAS AEF ŠTA- 

BAS, birž. 16.—Gen. Brad
ley vadovaujami amerikie
čiai kariai, stengdamiesi at
kirsti Cherbourg, pasivarė 
iki pustrečios mylios nuo

* St. Sauveur, kuris valdo du 
iš trijų) kelių einančių į tą 
uostą.

Anksčiau pasiekę Reigne- 
ville, tris mylias į šiaurry
čius nuo St. Sauveur, ame
rikiečiai pasivarė dar nuo 
pustrečios iki trijų mylių 
tolyn.

Amerikiečiai dabar ran
dasi apie 11 mylių nuo Cher 
bourg pusiausalio vakarinio 
kranto.

Amerikiečiams smarkiai 
kaujantis su naciais Monte- 
bourge gatvėse, 14 mylių į 
pietryčius nuo Cherbourgo 
linijos dešiniąjam gale, bri
tų tankai imasi su vokie-

> čiais dvi mylias į pietus nua 
Caumont, apie 20 mylių nuo 
kranto. Tai yra sąjunginin
kų giliausias pasivarymas. į

AMERIKOS LĖKTUVAI ATAKAVO 
KOREA IR BONIN SALAS

WASHINGTON, birž. 16.; 
—Laivynas pranešė, kad A- 
merikas lėktuvai atakavo 
japonų okupuotą Korea, 
kaip tik skers nuo Japoni
jos, ir Bonin salas, tik 550 
mylių nuo pačias Japonijos.

Pranešimas buvo padary
tas po to, kaip japonai visą 
dieną darė pranešimos apie 
šiuos naujus puolimus. Anot

GEN. DE GAULLE 
' GRĮŽTA ALŽYRAN

LONDONAS, birž. 16. — 
Gen. Charles de Gaulle ma
no už kelių dienų grįžti AI- 
žyran, kur jis išduos Pran
cūzijos patariamąjai tary
bai raportą apie susitarimą 
tarpe sąjungininkų ir pran
cūzų nacionalinio komiteto.

Kuomet jis lankėsi Nor
mandijoj šios savaitės pra
džioje, De Gaulle paskyrė 
Francois Coulet Normandi
jos komisionierium.

KALENDORIUS
Birželio 17 d.: šv. Adol

fas; senovės: Daumantas ir 
Liudgailė.

Birželio 18 d.: Trečias 
Sekmad. po Sekminių, šv. 
Morkus; senovės: Gimbutas 
ir Tulnė.

Birželio 19 d.: Šv. Floren- 
tina ir Šv. Julijona; seno
vės: Andagis.

ORAS
Dalinai ūkanota. Gali bū

tu lietaus. '»

Kaina So

Kairiąjam linijos gale ar
šios tankų kovos vyksta 
Caen .ir Tilly-sur-Seulles 
apylinkėse.

Pranešama, jog nežiūrint 
prastų oro sąlygų, Ameri
kos karo laivai Texas ir Ne
vada ir kreiseris Augusta 
vis dar tebešaudo į priešo 
pozicijas toliau nuo kranto.

Pietuose, kitas amerikie
čių dalinys žygiuoja į La 
Haye du Puits kelių centrą.

Pranešimas iš Gen. Eisen- 
’hower sakė naciai vartoja 
apie 300,000 karių Norman
dijos frontuose.

Vokiečiai pripažino, kad 
jie sunaikinę kanalų perlei- 
das Caene, iš ko daroma iš
vadų, jog jie bijo, kad są
jungininkai gali pralaužti 
jų linijas. Naciai sakė jie 
atstūmę sąjungininkus į 
pietryčius ir pietvakarius 
nuo Carentan, bet pripažino 
sąjungininkų laimėjimus į 
šiaurę ir vakarus nuo Ste. 
Mere Eglise.

japonų, didelis Amerikos lai 
vyno dalinys atliko atakas, 
bet padarė “labai mažus’’ 
nuostolius.

Kalbant apie didžiųjų lėk
tuvų1 ataką ant Japonijos, 
japonai sakėsi žinoję, kad 
tie lėktuvai atskrenda; kad 
jie septynis jų numušę; kad 
ataka padariusi tik mažus 
nuostolius; kad pradėtus 
gaisrus tuoj išgesino.

Ona Stulginskienė 
tebėra gyva Sibire

(LKFSB)—Londone giau- 
ta telegrama iš Sibiro nuo 
Onos Stulginskienės. Ji dar 
gyva ir darbuojasi viename 
miškų punkte. Jos vyras 
Aleksandras yra nuo jos at
skirtas. Jų duktė likusi Lie
tuvoje.

EVAKUOJA VILNIŲ
(LFSB)—Viena, užsienio 

žinių agentūra praneša, kad 
Vilniaus burmistras (majo
ras) Dabulevičius išleido 
patvarkymą, jcg dėl karinių 
aplinkybių visi vaikai ir as
menys netinkami darbui 
turi tuojau apleisti miestą 
ir vykti į kaimą.

Ta pati žinių agentūra 
praneša, kad gen. Kubiliū
nas paskelbęs Vilniuje mo
bilizaciją atsargos karinin
kų, gimusių 1910-1919 m. ir 
kareivių, gimusių 1915-1924 
m. Mobilizuajami karininkai 
ir puskarininkai, nežiūrint 
kokioj armijoj x tarnavo.

Trr-
NAUJOS ‘SKRAIDANČIOS TO VES’ PUOLĖ JAPONIJA

Carriar plane* led by 
Gen. Jimmie Doolittle 

raided Tokyo, other Jap 
cities Oft April II. 1942 

TOKYO /

Milžiniški Amerikos “Super Fort” lėktuvai, naujieji B—29, gal skrido šiuo keliu j Japoniją. 
Tie lėktuvai pakilo iš bazės vakarinėj Kinijoj. (Acme-Draugas Telephoto.)

'SUPER FORT' LĖKTUVU ATAKA 
PADEGE JAPONU PLIENO CENTRĄ
NEVV YORKAS, birž. 16. fabrikai, didžiausi Ja poni-

-Radio korespondento pra
nešimas iš Kinijos sakė 
Amerikos milžiniški “Super 
Fortress’ ’ lėktuvai vakar 
atakavo japonų didžiuosius 
Yawata plieno fabrikus, ir 
paliko juos bedegančiais 
griuvėsiais.

Tie lėktuvai, pakilę iš ba
zių vakarinėj Kinijoj, rado 
didelę priešlėktuvinių pat
rankų ugnį ir priešo lėktu
vų opoziciją, bet “beveik 
visi lėktuvai grįžo.”

Informuoti c bzerva toriai 
spėja, kad ataka išmušė 
apie penktadalį Japonijos 
plieno gamybos. Yawata

Atmuša japonus Marianas salose
PEARL HARBOR, birž. 

16.—Amerikiečiai kariai, iš
lipę Saipan saloje, atmušė 
smarkias japonų kontrata
kas ir pasivarė pirmyn, 
svarbiųjų įrengimui, jų tar
pe Garapan miestelio, link.

Pranešimas iš Agingan 
punkto, pietvakariniam sa
los gale, sakė padėtis paten
kinanti, ir tikimasi, kad bus 
pasistūmėta pirmyn.

Japonų Domei agentūros 
pranešimas sakė amerikie
čiai, “po dviejų nepasiseki-

VOKIEČIAI NUŠOVĖ 
DAR TRIS LAKŪNUS

LONDONAS, birž. 16. —
Britų aviacijos ministerija 
pranešė, kad naciai nušovė 
dar tris britų ir sąjunginin
kų karininkus, apart 47 
anksčiau nušautus lakūnus, 
kurie, anot nacių, bandę pa

bėgti Iš vokiečių karo be
laisvių stovyklos.

joje, pagamindavo apie 20 
nuošimtį viso japonų plieno,

Keturi “Super Fortress’’ 
lėktuvai negrįžo. jš atakos. 
Vienas buvo priešlėktuvinių 
patrankų numuštas, vienas 
dingo, o du buvo priversti 
nusileisti begrįžtant iš iatar 
kos.

Yawata randasi šiauri
niam Kyushu salos gale. 
Kyushu yra tolimiausia pie
tuose Japonijos sala.

Nežiūrint japonų lėktuvų 
puolimų, amerikiečiai nenu
kentėjo, nors lėktuvuose 
rasta kulkų padarytos sky
lės. >

sių bandymų,” galų gale iš
lipo Saipan krante, bet ja
ponai smarkiai juos atakuo
ja.

Amerikiečių pasistūmėji
mas į Charan Kanoa, cuk
raus fabriką, kurį japonai 
pavertė į tvirtovę, reiškė 
dviejų mylių pasistūmėjimą 
iš Agingan Point.

Nors japonai smarkiai 
priešinasi, Adm. Nimitz sa
kė amerikiečių nuostoliai 
iki šiol nebuvo dideli.

NELEIS KARO LAIVŲ 
PER DARDANELIUS

ANKARA, birž. 16.—Tur
kija yra davusi užtikrinimą, 
kad ji nebeleis ginkluotus 
Laivus plaukti per Dardanė- 
liuš.

Premjeras Sukru Sara- 
tą, sakė Turkijos “jėga ir 
teisė” nebus vartojamos 
prieš jos sąjungininkę, An
gliją, ir jos draugus.

UŽĖMĖ M1F.STA 25

MYLIAS NUO ROMOS
SĄJUNGININKŲ STABAS 

Neapoly, birž. 16.—Sąjungi
ninkų kariuomenės, pasiva
rydamas pirmyn suvirš 25 
mylias, užėmė Grosetto mies 
tą, 90 mylių į šiaurvakarius 
nuo Romos, ir 65 mylias že
miau Florencijos. Bežygiuo
dami užėmė keletą mažes
nių miestelių ir kaimų.

Greitas sąjungininkų ar
mijų žygiavimas nugalėjo 
mažą nacių opoziciją Terni 
mieste, industrijos ir susi
siekimo centre, 45 mylias į 
šiaurę nuo Romos, ir pasi
varė 25 mylias tolyn iki To- 
di.

Iš Grosetto penktoji armi
ja galės atsukti savo jėgą 
prieš Florenciją.

Oficialus pranešimas sa
kė kol kas nerasta jokių 
organizuotų linijų į pietus 
nuo Pisa-Rimini linijos, kas 
nurodo, jog naciai veikiau
siai nemanė stoti traukęsi, 
kol nepasieks tą liniją Flo
rencijos apylinkėje.

Suimti vokiečių dokumen
tai nurodo, kad Rimini-Pisa 
linija yra žinoma kaipo 
“Gotų linija.” Iš visų žen
klų atrodo, kad sąjunginin
kams ten teks ir vėl susi
remti su vokiečių jėga.

ČETNIKAI DEDASI 
PRIE PARTIZANŲ

LONDONAS, birž. 16. — 
Pranešimas iš Maršalo Broz 
štabo sakė Maj. Djuric, vie
nas Gen. MihailoviČ četnikų 
komandierių, .perėjęs į par
tizanų pusę su dideliu skai
čium karininkų ir suvirš 
1,000 karių.

Tito taipgi pranešė apie 
sudarymą keturių naujų 
partizanų divizijų Morava 
klony, Serbijoje

Price 3c

WASHINGTON, birž. 16.—Jungtinių Amerikos Valsty

bių State Departament as šiandien įsakė Suomijos minis- 

teriui Vašingtone Hjalmar Prokope ir trim pasi imtiny bes 

patarėjam grįžti Suomijon.

State Departamentas pranešė tik, kad jų veikla esanti 

priešinga Amerikos interesams. Diplomatams įteikti jų 

pasai.

State Departamentas pabrėžė tai, kad šis žygis nereiš

kiąs diplomatinių santykių nutraukimą, bet obzervatoriai 

sako Amerika negalėjusi geriau parodyti savo nepasiten

kinimo dėl Suomijos nusistatymo kariauti šalia Vokieti

jos prieš Rusiją.

Vokiečių nauji radio valdomi 
lėktuvai puolė pietinę Angliją

LONDONAS; birž. 16.— 
Vokiečių lėktuvai, niekeno 
nevairuojami, vakar naktį 
ir šiandien atakavo taiki
nius pietinėj Anglijoj. Vo
kiečiai sakė šie fantastiški 
lėktuvai yra “slapti” gin
klai, kurie atkeršys už są
jungininkų lėktuvų atakas 
ant Vokietijos miestų.

Šie nepaprasti, liepsnas 
šaudą robotiniai bomberiai 
pradėjo savo atakas vakar 
naktį. Oficialus pranešimas 
sakė ataka buvo tęsiama ir 
dienos motu, nors ant ma
žesnės skalės, ir rfakė “inci
dentai įvyko keliose vietose 
pietinėj’ Anglijoj,” ir kad 
padaryta nuostoliui

Britų pranešimas nemini 
nuostolių militariniems tai
kiniams, bet nacių propagan 
dos agentūra teigė, kad di
deli nuostoliai buvo padary

Bombavo nacių laivų 
lizdų prie Boulogne

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 16.—Britų didie
ji lėktuvai vakar vakarą, 
prieš sutemą, numetė didelį, 
skaičių 12,000 svarų bombų 
ant nacių laivų buveinės 
prie Boulogne uosto kana’e.

Sąjungininkų lėktuvams 
tęsiant atakas ant nacių po
zicijų Normandijoje, vokie
čių radio sakė priešo lėktu
vai artėja prie Carinthia ir 
Styria provincijų, Austri
joje.

Amerikiečiai Kinijoje 
užmušė 1,200 japonų
CHUNGKING, birž. 16.— 

Lt. Gen. Stilwell štabo pra
nešimas sakė 14-to Ameri
kos aviacijos dalinio lėktu
vai per trijų dienų operaci
jas užmušė suvirš 1,200 ja
ponų puolamo Changsha 
miesto erityje.

Atakos buvo pradėtos an
tradieny, kuomet Mitchell 
bomberiai ir P-51 naikintu
vai atakavo Linyang, į ry
tus nuo Changsha.

PIRKITE EKSTRA BONĄ PENKTO VAJAUS METU.

VoL XXVIII

ti Londone, sandėliuose ant 
Thames upės, ir ant geležin
kelių.

Pasakojimai apie tuos 
lėktuvus labai skiriasi, bet 
visi sutinka, kad jie labai 
greit skrenda tiesia linija, 
yra atžymėti šviesomis, ir 
iš galų šaudo liepsnas, iš ko 
daroma išvadų, kad jie yra 
dujų arba raketų varomi.

Britų vidaus' apsaugos mi 
nisterija liepė civiliams nei
ti prie tų lėktuvų, kurie, 
sprogsta penkias iki 15 se
kundų po nusileidimo.

Manoma, kad tos “skren
dančios bombos” yra regu
liuojamos ir nutaikomos per 
radio, kurį valdo lakūnas 
aukščiau skrendančiam lėk
tuve.

Sąjungininkų mokslinin
kai jau dabar dirba, kad iš
rasti būdų paveikti tų gin
klų radio valdymą.

/Suomija sumokėjo 
nuošimti už skola

VVASHINGTON, birž. 16.
—Suomija vakar sumokėjo 
Amerikos vyriausybei pus
metinį nuošimčių mokestį 
$148,445.06 sumoje.

Pralaužė Suomijos 
Mannerheim linija

MASKVA, birž. 16.—Ru
sų kariuomenė pralaužė šuo 
mių naująją “Mannerheim 
liniją,” vieną paskutinių 
barjerų pakely į svarbųjį 
Viipuri uostą.

Raudonos žvaigždės žur
nalo pranešimas sakė ta li
nija buvo labai stipriai ap
ginkluota, bet rusai pralau
žė joje didelę spragą, ir vie
tom pasivarė net toli už jos.

Didžiausias prasilaužimas 
buvo Kuuterselkae apylin
kėje. Mannerheim linija ei
na iš pietvakarių į šiaurry
čius, per pelkes ir miškus.

Suomiai tuoj turės kautis 
su rusais, kad sulaikyti juos 
nuo paties Viipuri. Rusai, iš 
savo pusės, žino, kokie mū
šiai ateina.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAQO, ILLINOIS šeštadienis, birž. 17, 1944

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Akto diena. Šv. Baltramie 

jaus mokslo metų mokyk
loj baigimo programa įvyks 
birželio 18 d., 3:30 popiet. 
Visi kviečiami atsilankyti. 
Vaikučiai daug darbuojasi, 
kad programa būių vieną 
puikiausių. Bus dainų ir šo
kių. Beje, vaikučiai darbuo
jasi ir pardavinėdami tikie
tus akto dienos.

Piknikavo. šv. Baltramie
jaus mokyklos vaikučiai tu
rėjo metinį pikniką birželio

Dievas saugotų juos nuo vi
sokių pavojų ir duotų lai
mės laimingai grįsti namo, 
karui pasibaigus. Mišios šv. 
bus atlaikytos birželio 25 d. 
Abu yra jūrininkai.

Beje, Ado'.fas Vasilius laiŠ 
ke savo sesutei rašo, kad 
šiuo metu yra sveikas ir 
linksmas. Prašo perduoti 
sveikinimus visiems jo drau 
jims ir pažįstamiems.

Prieš išeidamas į karą A. 
Vasilius labai mėgo skaity-

8 d., Foas Park darže. At- „ dienraėtį "Draugą”. Ir da- 
eilinkę smagiai laiką pralei- b&r prajįo ac8er8 atsių8ti

jam iškarpų iš laikraščio, 
kas naujo dedasi Waukega- 
no lietuvių tarpe.

do. Ir seselės su vaikučiais 
žaidė iki vėlumoms.

Gabus lietuvis. Juozapas 
ir Ona Gilbertai, 742 S. Jack- 
son St., labai smagūs, kad 
jų sūnus Juozapas, kuris 
lanko Quigley High School, 
buvo pagerbtas už pirmeny
bę mokinių tarpe savo kle- 
soje. Juozapas jau išėjo du 
metus ir kiekvieną metą ga
vo aukščiausį Laipsnį moks
le.

PRIVERSTI PASIIMTI IR SAVIŠKIUS SUŽEISTUOSIUS ' Vincas Piskula (Meskelevi- 
čius), neseniai įšvęstas į ku
nigus Indianapolis katedroj. 
Kun. Vincas yra gimęs mū
sų parapijoj, krikštytas mū
sų bažnyčioj. Likęs našlaičiu 
buvo paimtas auklėti lenkų 
šeimos Milwaukee, Wis. Jie 

išleido ir į kunigus. Jis 
priklauso prie Pallotine Fa- 
thers, Milwaukee provinci-

(Tęsinys 3 pusi.)
MN3GBSM0NMBKMBSNSMMMBSGMGI 

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

M
j ūsą garantavimas 

OptuTŽrteally Aklą Specialistu
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tuaao, skaudamą akių karštį, atitai
sė trumparegyste ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimu da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

> VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v.
Seredomis nuo pietų, a Ne

dėlioj pagal sutartį.
atsKtk Imą akys

MODF.KN

4OMPI.B1E

ADVANCED PHOTOGKKPHY 

1 DU ESI POSSIHLI. PRtUKM 

PHONE I.AFAVBTTE 2*13

TATAltNAVlMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 471 h St.
Tel. YARDS 1866.

WOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street

1

Sveikina. Pranas ir One 
Rumšiai ir visa jų šeimyna 
sveikina Adolfą Vasilių pro
ga jo varduvių, kurios pri t 
puola birželio 17 d. Dabai 
jis randasi New Guinea 
Rumšienė ir Ieva Špokienė 
Adolfo sesutės, užprašė šv 
Mišias jo ir Špokienės sū

Dvasinė puota. šv. Anta
no draugystė eis “in corpo- 
re” prie šv. Komunijos bir
želio 18 d., Mišiose 10:30 
vai. Mišios bus atlaikytos 
draugystės intencija. Tuo 
bus pagerbtas draugijos glo
bėjas, kurio šventė pripuola 
birželio 13 d. Šventės minė
jimas iš paprastos* dieno3 
nukeltas į sekmadienį, kad 
visi nariai galėtų dalyvau
ti. Taigi, visi nariai lai ne
pamiršta dalyvauti.

Vokiečių karo belaisviai Prancūzijoj, sąjungininkų karo vadovybės įsakymu, surin
kę ir saviškius sužeistuosius perneša į transportinį laivą, kad perkėlus juos į Angliją 
karo ligoninėn. (U. S. Navy photo; Acme-Draugas)

EXTRAI EXTRA!

Parapijos piknikas. Para
pijos pikniko knygutės pa- 
rapijonams išdalintos praei
tą sekmadienį. Kiekvienas 
parapijonas prašomas atlik-

naus Vinco intencija, kač Į ti savo pareigą. Laimingieji

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti.......... $9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7 45 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................gĮĮ 25
PETROLEUM COKE (Course). g Į 2* 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $10 95

%

gaus: pirmą dovaną — $100 
karo boną; antrą — $50.00 
karo boną; trečią — $25.00 
karo boną; ketvirtą—$10.00 
War S amps ir penktą — 
$5.00 War Stamps.-

Jei parapijonai atliks sa
vo pareigą, tai šis parapijos 
piknikas bus sėkmingas ir 
atneš daug naudos.

Piknikam ūkyje. Nekalto 
Prasidėjimo mergaičių drau
gystė buvo nutarus turėti 
pikniką įsakei,(b Kiškiūtės 
ūky, birželio 18 dieną. Pa
rengimas bst .gi yra atidė
tas ant toliau. Vėliau bus 
pranešta, kada jis įvyks.

Atostogavo. Ona Petrošie
nė, 313 — lOth St., buvo iš
vykus savaitei atostogų pas 
savo ‘ seserį' Rockford, III. 
Tuo pačiu laiku dalyvavo ir 
sesers sūnaus “graduation” 
High Schcol. Smagiai laiką 
praleido. Jos sesutė Mrs. 

(Kate Peters turi gražų ūkį.
M. Z.

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Sheboygan

Šį sekmadienį įvyksta pa
rapijos piknikas gražiame 
miesto parke, Lakeview Pk., 
prie pat ežero. Tikimės, kad 
bus sėkmingas, kaip ir pra
ėjęs pavasarinis bazaras, ku 
riame viena diena buvo pa
daryta $674.00 gryno pelno.

Praeitą sekmadienį įvyko 
Šv. Vardo dr-jo3 bendroji 
komunija ir pusryčiai. Įspū- 
ringą kalbą pasakė miesto 
advokatas Juozas Wilkus. 
Muzikaię programos dalį iš
pildė Norbertas Žalys.

Praeitą sekmadienį sumą 
mūs bažnyčioj laikė kun.

—u MIRACLE" sienoms
M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMASt 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotomg 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. Grasiausios Spalvos.

MIMCII W»U FINIŠU

•29»

4712 South Ashland A v. pimm yasm ura
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų ueregėjimo — (color 
blindness), kieipkitės prie manęs.1 
Apsiimu išgydyti. j

Lietuviškas 
N. KANTER

Žydukas —

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
vardas tr 
adresas.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Budriko Radio Valandom’

W.H.F.C 1420 Kilocycles —
Ketverge, 7 vai. vakare. 

W.C.F.L., 1000 Kilocycles —
Nedllloj. 8:10 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ4 «'4 • ‘

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

‘ NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

DR. STRIKOL IS
AND SURGEON

lOfHO
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Ncnudažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

0PI80 VALANDOS:
1 Mf 4 Ir mo g Iki g vaL

TaL CANaI 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS Dt CHIRURGAS 

2201 W.
■8 K T.

M. Y. 
K

4707

BERLAND'S
PAINT STORE 

Mes rrist»ton.1917 g. Halsted St.
Visur 

Pietvakarių Krautuvė

Telefonas 
CANAL 1684 

3618 VVest 26th Street

DABAR
Jr

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Nantu Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomlsl 

Atvykite į mūsų jardą Ir apžiūrėkite 
ką Ir aukštą rflš| LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

1

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITVINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per š{ Pavasariai 81 Metų
IŠPARDAVIMĄ

M. YARda 2246

M C. VEZELIS
DANTISTAS

6645 So. Ashland Avenue 
artį 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto Iki 8 vaL vak.
Trečiadienį pagal sutartį. ’’

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

taisome Laikrodžius,

Ree. 6958 So. Talinas Ava.
Bm. TeL GROvehlll 6617 
Offlee TeL HEMtoek 4648

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IT CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 11 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Marąuette Road

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS 

4157 Archer Atomo 
OOm vsLl 1—6 Ir 0-4:10 &■. 

Trečladlenlala pagal sutarti

8241 West 66th Place 
TeL REPubOe 7868 /

TeL CANaI 6257
Rez. TeL: PROspect 665^

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artealaa Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki Sp-p.

6 Iki 9 vaL

TaL YARda S146

DR. V. A. SIMKUS

WL: 11-12; 2-4; V 6:90-8:90 
Rnnadlenlaia—2-4 Ir 6:90-8:90 

SventadleaiaM—11-12.

Taipgi 
aik rodeiLaikrodėlius, Žiedus, Rašomas 

Plunksnas, ir Muzikalius in
strumentas. Pasinaudokite!

JOHN A KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

, — MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

8241 So. 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 vaL vakare.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklą vlaam gyveni- 
mol. Saugokite Jas leisdami lieg- 
samlnuotl Jas moderntikt&usta 
metodą, kurią regtjlmo mokalas 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime aldnlų, kurie prašali- 

na viaą aklų {tempimą.

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

Baa.: KENvaed 8147.

DR. A J. BERTASH
GYDYTOJAS Dt CHIRURGAI 

Misa vaL: ano 1-g; nno 6:90-8:9 
756 West S5th Street

Skaniausia 
kurių 
mis.

'yra tojU

LIETUVIAI DAKTARAI

BE

IHARGUTiy
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1938 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS - įno 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ruo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
ii Telefonas — GROvehlll 2242

b - a a ■ m

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 
4P^'-mi*' Kampas ll-toa 
Telefonas i GAN Ali 0521, Chicago

-. OFISO VAULNDOSi 
Kasdien a. m. Iki 1:10 p. na. 

Tradlad. Ir šeštad. 1:10 a. na. 
Iki T: 10 p. na.

y DR. G. SERNER
Sra- ■ — < »-
lietuvis akių gydytojas 

25 metų patyrimas
TeLt Yards 1829 'lp 

Pritaiko Akintus, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Aldnlų Dirbtuvė 

80. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

dos nuo 10 iki 4; nuo 6 Ori I

rei. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0494

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

Ofiso TeL .... VIRginla 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

UGONTUS PRIIMA:
Kasdien nno 2:00 Dd 8:00 vai

y Treflad. Ir Sekm. tik sosltarina

DR. P. ATKOČIONAS
J DANTISTAS
a<46 8. 49th Court, Cicere 
FAntradieniais, Ketvirtadieniais 
| Ir Penktadieniais
,W.f 10-12 ryta, 24, 7-0 P. M. 
1147 8. Halsted 8L, Chleagd

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MIDvray 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
, Ofiso TeL LAFayette 9210 

Tet LAFayette 0094

/ h
SoU PW 3 p-g. Ųd 8 įakarų

VALANDOS:
Pirm, Antr., Ketvir. 6 Ori 0 vak.; 

•k/Penktad. 6:90 Ori 0:90 vak.
Šeštad. 6 vaL Iki 0 -90 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Žmogaus charakterio aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

i, W. Goetha
o



SeStadienis, biri. 17, 1044 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

ASSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D S

“D R A U G O”
| DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-S489

SVARBUS PRANEŠIMAS

VVar Ma4|tower Gommlmlon nn- 
statymal reikalauja kad daugu
mai* darbininkų turt įsigyti Pa- 
liuosavMno RaAtą (statemeni of 
avallablUty > nuo dabartinės dar
bo Jatairoa — ar nuo War Man- 
power Commlsslon t— pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltikrinkit ar JOs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga paliuona- 
vlnm raitas. Jis sutaupysit sau 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

] HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IK MOTERYS

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRŲ, 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 

Dirbti prie aluminum casttngs. 
Mes mokam laike mokinimo. 

100% KARO DARBAI 
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 

ryto iki 5 pp. arba šeštad. 
iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
ARC WELDERIŲ 

IR ABELNŲ DIRBTUVES 
DARBININKŲ 

VYRŲ AR VAIKINŲ 
ROCKWELL ENGINEERING 

COMPANY

10126 S. VVestern Avė.

SVARBOS DARBAI
DEL

Patyrusių

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

VVONDER BREAD CO.
8015 W. Lake St.

MAŠINOMS

OPERATORIŲ
PUNCH PRESS 
DRILL PRESS 

WELDERIŲ 
• DALIŲ VALYTOJŲ

Visiems šiitams. Patyrimo 
Nereikia

OUALITY
Hardware and Machine

TOOL ROOM MAŠINISTŲ 
TOOL IR DIE MAKERS 

MAINTENANCE ELEKTRIŠINŲ
Puiki mokestis, nepaprastai geros 
po karo progos. Pasitarimui pa
šaukit Mr. Klug.

PORTSMOUTH 9440

VYRŲ -«■ VAIKINŲ
Patyrusių ar nepatyrusių prie tire 
vuicanizing ir recapping. Svarbi 

pramonė. Atsišaukit j 
FOSTER TIRE & RUBBER CO. 

3759 Ogden Avė.

REIKIA
FREIGHT HANDLERS

Pastovūs darbai dieniniam ar nak
tiniam šifte. Užtenkamai viržiai 
kio.
COOPER JARRETT, INC. 

3315 S. Psrnell Avė. '

STOCK VYRŲ

Pirmos Rūšies 

MAŠINISTŲ 

TOOL MAKERS 

LATHE VYRŲ 

Combination Welderiiį
TAIPGI

Mach. Shop Formano
Paiki po karo proga 

Gera mokestis

STUDEBAKER 
MACHINE CO.
1221 SOUTH 9th AVENUE 

MAYWOOD, ILL.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 

vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KABO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 
Amžius 20 Ild 50 metų.

vakarais ar aakttnimls

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEMS KARO DARBAMS 
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO .

INVASION
NEEDS SUPPORT 

ON THE
HOME FRONT

We Can Ūse

MEN Si WOMEN
—ON—

FULL OR PART TIME
IN 100% VITAL WAR WORK 
WTTH 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 CHICAOO SCREW CO. 
1026 S. HOMAN AVĖ.

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. Washington Blvd.

AR
Nepatyrusių Vyrų 

★ ★LATHE OPERATORIŲ 
MAŠINOMS MOKINIŲ 

HANDYMEN
★ ★

Darbai tiktai dienomis 
Viršlaikis 

Gera Mokestis
Timing Gears Corp.

2801 W. FULTON ST.
DARBININKU IR DŽENITORIŲ
Gera mokestis — pastovūs darbai 

OHMITE MFG. CO.
4851 W. FLOURNOY ST.

(1 blokas | pietus nuo Harrison) 
Applv 8 ryto Iki 4:30 pp. 

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

MAŠINOMS OPERATORIŲ Ir OR- 
DF.RIŲ PAKUOTOJI’. Paatovta dar
bai. ORINNELL CO., 4425 S. Weet- 
cru Avenue.
_________Matyklt Mr. Abnet._________

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

Darbai pastovūs 
$45 ir suvirš pradedant 

6788 SOUTH CHICAGO AVĖ.

Lathe Hand
TURI BCT PATYRĘS

Skaityt blueprints ir sustatyt savo 
darbus. Pastovus darbas.

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

būt drafto paliuosuotas.
WHEELCO INSTRUMENTS 

COMPANY 

847 W. Herrison St.

PILNO LAIKO 
DEL

DARBAI

VYRŲ
SUTVARKYME 

PREKIŲ 
/ATSIŠAUKIT I 

VVABEHOUSE

WIEBOLDT'S
1000 N. Ogden Avė.

★ ★ 
Vyrų 

Reikia
VIDUJ PIENINfcJE 

DARBAMS 

Atsišaukit į

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

3524 CENTRAL AVĖ.
* (River Forest)

GERA MOKESTIS 
SU ATOSTOGOMS

DRILL PRESS 
PUNCH PRESS HANDS 

ASSEMBLERS 
75c I VALANDĄ 

Pastovūs darbai šviesi,' švari 
dirbtuvė.

Pašaukit KEDzie 2048
McINTOSH ELECTRIC CORP. 

22S-233 N. CALIFORNIA

VYRUI

Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

Svarbūs Darbai

Plieno Warehouse
PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ 

PATYRIMO NEREIKIA 
Atsišaukit Employment Dept.

A. M. CASTLE & CO. 
1182 W. Blackhawk St.

(2 blokai į šiaurę nuo Division)

HELY WANTED — MOTERYS

štai Ką Jūs Gaunat 
Kada Dirbat Prie

HURLEY
★ ★ ★

AUKŠTĄ MOKESTĮ 
DAUG VIRŠLAIKIO 

DYKAI IŠMOKINIMĄ
PUIKŲ VALGĮ 

PILNA LIGONINES 
PRIEŽIŪRA

GERA TRANSPORTACIJA 
IR -

10% BONAI DIRBANT 
NUO 4 IKI 12 ŠIFTE

★ ★ ★ 

Inspektorių 

Assembiers

Conteen Darbinikų
★ ★

Matyklt Mr. Danlcek 
Pasitarimai

EMPLOYMENT OFISAS
ATDARAS/

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

DOUGLAS PK “L” KI DURŲ

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

REIKIA MERGINOS
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS 
4425 S. Fairfield LAF 8248

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

FINE 
410 S.

ABTS BLDG. 
Michigan Avė.

Room 539 HARriaon 7502

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 387.50 J mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Shecldan Road

GIRLS
FOR INVOICE TYPING 

NO EXPERIENCE NECESSARY
62 Mm' per boar Mraight time. 

98%c per hobi over 40 hours. 
5% day week wlll earn 331.50 

per week.
P AID VACATION

Permanent post war positlons.
Good transportation.♦

BARRETT-CHRISTIE CO.
108 N. Cllnton St.

SEE MR. O’DANIEL FRA 9540

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Prie abelnų dirbtuvės 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 Oflsan

SHERMAN KLOVE 
/ COMPANY ’

3531 W. 47th ST.

So. Chicago žinutės
Mokslo metų užbaigimas. 

Birž. 9 d. mūsų parapijos 
vaikučiams jau prasidėjo a- 
tostogos. šįmet graduantų 
neturėjome, bet, Dievui pa
dedant, kitais metais jau tu
rėsime. Vaikučiai atsisveiki
no su savo seselėmis-moky- 
tojomis, kurios jau išvyko j 
motinišką namą. Linkime 
joms ir vaikučiams smagių 
atostogų. * • ♦

Dievo Kūno šventė, šven
tė buvo birželio 9 d. labai 
iškilminga: šv. Mišias prieš 
įstatytą Šv. Sakramentą lai
kė mūsų kleb. brolis kun. V. 
Černauskas, -MIC., asistuo
jant kun. P. Cinikui, MIC., 
ir kleb. kun. V. Černauskui. 
Procesija buvo lauke. Sese
lės prirengė tris altorėlius, 
kurie begalo didelio įspūdžio 
darė, taipgi ir vaikučių pro
cesija ir puokus choro gie
dojimas, vadovystėj vargor 
nininkės L. Sabonienės. žo
džiu, viskas puikiai atlikta. 
Žmonių bažnyčioj buvo daug.

Sheboygan
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

jos. Yra giminė Antano Či- 
žausko šeimai. Sveikiname 
naują Kristaus tarną!

Šį sekmadienį prelatas P. 
Dreis, Šv. Vardo parapijos 
klebonas, Shetoygano aps
krities dekanas (dean), mi
ni 50 metų kunigystės jubi
liejų. Jis yra daug kuo pa
sidarbavęs mūsų parapijoj. 
Per šešis metus, pasidalin
damas su savo vikarais, at
vykdavo atlaikyt antrųjų 
Mišių šv. ir pasakyti gražų 
pamokslų, kuomet mūsų kle
bonas važiuoja kas antrą sa
vaitę į lietuvių parapiją, Pt. 
Washington. Taipgi visuo
met dalyvauja visuose mūsų 
apvaikščiojimuose. Už tą jo
jo prielankumą mūsų para- 
pijonys ir klebonas pasiun
tė gausų dvasinį bukietą.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

VYRAI OR MOTERYS

Dženitorių

Ir Dženitorkų
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ
PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJA
CHICAGO

TITLE & TRUST CO.
69 W. WASHINGTON
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★ For Results! 
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CALL AN AD-TAKER 
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TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

Baigė mokslą su atsižymė- 
jimu. Mūsų parapijonų J. T. 
Miciūnų sūnus Ričardas bai
gė Šv. Ritos aukštesnę mo
kyklą aukso medaliu ir Lai
mėjo stipendiją įj De Paul 
universitetą. Taipgi Kačiu- 
slų dukrelė Teklė, kuri bai
gė Šv. Kazimiero akademi
ją, laimėjo stipendiją į Xa- 
vier kolegiją.

Sveikiname gabius gradu- 
antus ir linkime pasisekimo
siekti aukštesnio mokslo.

* • *
Rengia pikniką, šv. Tere

sės Sodalicijos laikytame su
sirinkime nutarė rengti pik
niką parapijos darže, 88th 
ir Marųuette Avė., liepos 23 
d. Bus įvairių smagumų ir 
laimės, nes komisija jau i- 
masi darbo. Kviečia parapi
jonus ir svečius rezervuoti 
tą dieną. Visas pikniko pel-

Birželio 3 d. iškilmingai 
per Mišias apsivedė Edvar
das Girdauskas su Alena Ci- 
nelyte. Jaunoji yra perdėti- 
nė telefonų kompanijoj. Jau
nasis huvo paliuosuotas iš 
kariuomenės iš priežasties 
susižeidimo. Pastaruoju lai
ku lankė Wisconsin univer
sitetą. Abu yra choro nariai 
ir nuo pat jaunystės yra veik 
lūs jaunikio draugystėse. 
Vestuvės buvo iškilmingos. 
Dalyvavo daug svečių vieti
nių ir iš kitur.

Ilgiausių metų jaunai po
relei !

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKf
su moderniškai jrengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, baaementau 
ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 ki. pradinės mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties, ltt mylių nuo Mlcih- 
gan ežero tr puoSnlų rezortų.
J. P. VARKAI.A sav.. Chicagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Virginia 2114

PARDUODAMAS mūrinis 5 ir 6 
kambarių ir basemante 3 kamb. 
namas. Sąlygas sužinoti 7242 So. 
Fairfield Avė. 1-me aukšte.

REAL ESTATE FOR SALE

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusbj — arba mes išmokinslm jus. 

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

Imkite Douglas Park “L” iki Dūri?

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

VAIKINŲ IR MERGINŲ—Ki METŲ AR SITVIRA—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIE LENGVU ASSEMBLY DARBŲ.

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAGELBftKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes ISDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANTZMUI 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.

PIRKĖJAMS

ATYDA!
Sutaupykit sau DAUG laiko ir pini
gų įsigydami mūsų dldelj dykai su
telktų sųraftų TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atsilankykit mū
sų oflsan kur bus sutelkta greitas, 
mandagus lr intelirentMkas patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.
TEL—CICERO 463

VAŲOVAUJAM GREITU 
PARDAVIMU •

29 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

nas bus skiriamas parapijos 
naudai. T .

♦ ų. » ’ '

Minės gimtadienį. Mūsų 
jaunų parapijonų A. O. Če- 
pulionių sūnelis “Dickie’ ’, 
birželio 18 d. minės 5 me
tų “happy birthday”. Ta 
proga tėveliai sukvietė gi
mines ir draugus į savo na
mus, kad pasveikinti jauną
solemnizantą.

* *

Kviečiu į pramogą. So. 
Chicago raporteris kviečia 
geraširdžius parapijonus ir 
svečius atsilahkyti į kauliu
kų ir kortavimo pramogą į 
namus 610 E. 88 St. Pelnas 
yra skiriamas klierikui S. 
Sapliui, kuris bus įšvęstas 
į kunigus rugp. 13 d. Tėvų 
Marijonų seminarijoje. At
silankę į pramogą nieks ne
sigailės, nes bus puikių do
vanų’ Bus stengtasi visus 
maloniai priimti. Pradžia 8 
vai. vak., šeštadienį, birže
lio 17 d. ' Rap.

Priežodžiai
Baimė ir meilė drauge ne

vaikščioja.
Balsas iš burnos išėjęs ne

besugrįžta.

VYRAI II? MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ — MOTERŲ
TAIPGI HIGH SCHOOL MERGINŲ IR VAIKINŲ

(Vanamn Atostogų Laiko Darbams*)

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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Pagarba tėvams 1
MAYORO PROKLAMACIJA i

Chicagos miesto mayoras Edward j, Kelly išleido 
specialę proklamaciją Tėvų: Dienai minėti. Toji diena 
bus rytoj.

Savo proklamacijoj mayoras teisingai konstatuoja, 
kad šiuo metu milijonai tėvų yra įsikinkę į milžinišką 
kovą prieš piktas jėgas, kurios siekia sunaikinti tautų 
laisvę, sugriauti bažnyčias ir namus. Ir kadangi dabar 
ištikimas ir narsus krašto gynimas atitraukė tėvus nuo 
šeimų židinio ir normalaus gyvenimo, turime reikšti 
ypatingą padėką “kariaujantiems” tėvams ir taip pat 
kariaujančių tėvams. Dėl to šiam tikslui mayoras Kelly 
ryt dieną skiria tėvų pagarbai. Jis ragina, kad “virt mal
dos namai, organizacijos, institucijos, biznio įmonės ir 
paskiri asmenys susijungtų kukliam dėkingume. Die
vui, Tėvui, ir pagerbiant tuos tėvus, kurie savo pasiau
kojimu, patriotizmu, heroizmu pareigas džiaugsmingai 
atlieka...”
TELAIMINA JŲ ŽYGIUS...

Tikintieji žmonės savo tėvus, pirmoje vietoje, savo 
maldose prisimins, nes aiškiai žino, kad šiais nepapras
tai sunkiais laikais tėvo pareigos, ar jis bus karo fron
te, ar prie sunkaus darbo karo pramonėj, ar kitus svar
bius darbus dirbant, yra Labai didelės ir atsakomingos. 
Ryt, Tėvų Dieną, čikagiečiai ypač turi retą progą už 
savo tėvus ir, apskritai, už visus karius pasimelsti, nes 
milžiniškame stadijone (Soldier Field) įvyksta Šven
toji Va’anda. Šią didingą valandą, ar nuvykę į stadi- 
joną ar kad ir tuo metu namie būdami, aukokime savo 
tėvų pagarbai. Teduoda Dievas jiems stiprybę ištverti, 
telaimina jų garbingus žygius kiaro frontuose, telydi jų 
žingsnius dirbtuvėse ir kitose krašto gynimo pareigose. 
TftVO PAREIGOS

»
Tėvo pareigos visais Laikais yri svarbios ir atsako- 

mingos. Nuo jo labai daug pareina visos šeimos dvasi
nė ir medžiaginė gerovė. Jei tėvas doras, išmintingas, 
darbštus ir blaivas, jo šeimos židinyje šviesu, gera ir 
jauku. Visu kuo aprūpinti vaikai, seka tėvo gražius 
pavyzdžius ir tokiomis šeimomis remiasi tautų ir val
stybių ateitis. Tokie tėvai yra palaima ne tik šeimoms, 
žmonių draugijai, bet ir tautoms.

Amerikos Raudonasis Kryžius sudarė ypatingą pro
gą tėvams pagerbti. Visą šią savaitę darė vajų, kad 
daugiau kraujo aukotojų Amerikos Raudobajam Kry
žiui atsirastų. Ne vieno tėvo gyvybė karo fronte gali 
būti išgelbėti mūsų aukotu krauju. Jei kas šią savai
tę nesuspėjo tokiu būdu pagerbti tėvus, dar yra laiko. 
Tesikreipia j Am. Raud. Kryžių ir teatlieka savo pa
reigą.

Geri, ištikimi sūnūs ir dukterys neužmirš Ir miru
siųjų tėvų, kurie gal būt labai ir labai yra reikalingi 
mūsų maldų. Ryt, Tėvų Dieną, teratsihaujina mumyse 
gyva mirusiųjų tėvų atmintis. To jie yra užsipelnę, 
nes gyvi būdami rūpinosi mūsų likimu, mūsų gerove.

★
Karo aviacijos žygiai

Amerikos karo aviacija stebėtinus dalykus atlieka. 
Jos nauji bombinešiai (B-29), moderniškiausi ir di
džiausi pasaulyje, šiomis dienomis pasiekė Japonijos 
namu salas ir jtį kai kuriuos fabrikus liepsnomis pa-

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

verti. Patys japonai pripažįsta, kad šis Amerikos la
kūnų žygis, kaip ir Doolittle žygis prieš du metus, jiems 
buvo didelis aurpryzaa. Ir, netenka abejoti, kad nuo 
dabar japonai ir daugiau ir dažniau tokių “svečių” iš 
Amerikos susilauks. Pleškės liepsnose jų miestai, fa
brikai, susisiekimo priemonės.

Apskritai, Amerikos karo aviacija visame Pacifiko 
karo fronte šaunų vaidmenį vaidina. Jos dėka ir lai
vynas puikių žygių atliko, ir armijos galėjo užimti visą 
eilę strateginiai svarbių salų. šią savaitę Marianas sa
lyne padaryta invazija tokion pozicijon, kuri yra tik 
1500 mailių nuo Japonijos sostinė* Tokio. Kai čia bus 
įsistiprinta, japonai dar Labiau pajus ir Amerikos karo 
aviacijos ir kitų ginkluotų jėgų milžinišką stiprybę.

Tad sąjungininkų ofensyvą sėkmingai eina visuose 
frontuose.

★
Pasaulio Taryba
DŽIUGUS SĄJŪDIS

Kad po šio karo bus sudaryta tarptautinė organiza
cija taikai palaikyti, apie tai negali būti jokios abejo
nės. Tam pritarė visų didžiųjų valstybių vadai, prita
ria parlamentai. Tokiai tarptautinei organizacijai pri
tariama ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Organiza
cijai planus siūlo tarptautinių teisių žinovai, -politikai, 
laikraštininkai ir visuomenininkai. Nora planuotojai 
vieni kitų planus dažnai pakritikuoja, tačiau visų yra 
siekiama vieno tikslo — pastovios pasaulio talkos po 
šio karo.
VISŲ TAUTŲ LYGIOS TEISES

Suprantama, labiausiai susirūpinusi pasaulio taika 
yra Jungtinių Valstybių vyriausybė. Mat, ant jos pe
čių yra užkrauta sunkiausia ir didžiausia atsakomybė. 
Šiam tikslui turime Atlanto Carterį, Jungtinių Tautų 
deklaraciją etc. Vyriausybės planams steigti tarptau
tinę organizaciją taikai palaikyti yra pritaręs ir U. S. 
kongresui. Todėl šiomis dienomis Prezidentaš Roosevel
tas aiškiau ir drąsiau pasisakė savo planus. Trumpai 
jis paskelbė keletą svarbesnių nuostatų “Pasaulio Ta
rybai’ ’, kuri susidarysianti ‘ ‘iš visų tautų, didelių ir ma
žų, turinčių lygų balsą.” Pasaulio Tarybos administra
cija būsianti renkama kasmet. Tarybos vyriausias tiks
las bus palaikyti pasaulyje taiką, spręsti (taikiu būdu) 
tarpvalstybinius ginčus ir reguliuoti tarptautinę poli
ciją ar kariuomenę, kuri galės būti panaudojama tais 
atvejais, jei atsiaastų agresorių, siekiančių sudrumsti 
pasaulio taiką ir ramybę.
TEISINGUMO INSTANCIJA

Pasaulio Taryba turėsianti labai svarbių šaką — Pa
saulio Teismą. Tai bus tarptautinė teisingumo instan
cija, kuri nebus panaši į prieškarinį Pasaulio Teismą, 
šį kartą tos instancijos nuosprendžiai bus paremti ta
rybos sankcijomis, nes naujoji tarptautinė organizacija 
turės ne tik moralinę, bet ir fizinę jėgą talkai palai
kyti.

Dar šią vasarą Pasaulio Tarybos programa (kurią 
paruošė Prezidentas Rooseveltas, sekretorius Cordell 
Hull, padedant pasekretoriui Statiinius, Leo Pasvalsky 
ir Norman Davis) būsianti patiekta Didžiajai Britani
jai, Rusijai, Kinijai, o vėliau ir visoms jungtinėms tau
toms. Suprantama, Amerikos vaidmuo Pasaulio Tary
boje bus pats didžiausias ir reikšmingiausias.
IR LIETUVA TURĖS BOTI LAISVA

Tikrai yra džiugu konstatuoti faktą, kad rimtai yra 
planuojamas pokarinis pasaulio gyvenimas. Pergalės 
laimėjimas, kuris reikalauja tiek daug žmonių gyvy
bių ir milžiniškb turto, būtų tuščias dalykas, jei būtų 
pralaimėta taika. Laikantis Atlanto Čarterio, po šio 
karo turės būti įsteigta pastovi ir teisinga taika. Toje 
pokarinės taikos sistemoje visos tautos, ar jos didelės 
ar mažos, turės turėti lygias teises ir laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Aišku, kad ir Lietuva turės būti 
laisva ir nepriklausoma.
*

Vokiečiai naikina savo žiaurumo pėdsakus 
Vilnijoje

Iš gautų Stokholme slaptųjų Lietuvos laikraščių “Į 
Laisvę” ir “Nepriklausoma Lietūva” pranešama, kad 
vokiečiai Lietuvoje ir Vilniaus krašte dabar rūpestin
gai stengiasi panaikinti visus pėdsakus darytų egzeku
cijų. Atkasama tūkstančiai nužudytų lavonų — lietu
vių, žydų ir lenkų tautybės žmonių — ir jų liekanos 
deginamos krematoriume ar specialiai paruoštuose lau
žuose. Tokie deginimai esą jau atlikti ties Kaunu, ties 
Vilniumi ir ties Daugpiliu. Lietuvos slaptieji laikraš
čiai spėja, kad vokiečiai rengiasi apleisti šiuos kraš
tus ir boti sunaikinti viską, kas gilėtų būdyti apie jų 
kriminalinius darbus — žmonių žudymus, dėl ko, kaip 
toliau rašo slaptoji spauda, protestavo dvasiškija ir 
kai kurios lietuviškosios organizacijos.

PIRMOJI PRANCŪZIJOJ

Lt. Margaret Stanfil iš 
Hayti, Mo., pirmoji slaugė 
nuvykusi Prancūzijon teiki
mui pagalbos sužeistiems 
kariams. (Acms-Telephoto)
DAUGIAU MOTINŲ 
BUS IMAMA KARO 
DARBAMS

Joseph D. Keenan, Karo 
Gamybos Įstaigos vice-pir- 
mininkas, pabrėžė, kad vy
rų darbininkų karo darbams 
šiais metais buvo 1,500,000 
mažiau negu 1943 metų ko
vo 1 d. ir 5,400,000 mažiau, 
negu 1942 m. kovo 1 d. To
dėl dabai* pareiga tuos dar
bus atlikti krinta ant mo
terų, kurios jau dabar uži
ma kiekvieną trečią karo 
dar.bą.

“Daugelis moterų dabar 
dirbančių karo darbus yra 
motinos, ir daugelis naujai 
imamų bus motinos”, WPB 
oficialūs asmenys pareiškė. 
“Tas paryškina svarbumą, 
kad visos visuomenės ypač 
kreiptų dėmesį vis didėjan
čiam reikalui vaikų-priežiū- 
ros centams.”

Mr. Keenan pabrėžė, kad 
‘ ‘gamyba praeityje buvo 
smarkiai trukdoma dėl dar
bininkų trūkumo, kadangi 
nebuvo suteikta atitinkamo 
dėmesio vaikų priežiūrai. ” 
Paskutiniu laiku Karo Dar
bo Jėgos Komisijos buvo at
likti tyrinėjimai 165 mies
tuose, iš kurių 69-niuose ras
ta, kad buvp sunku imti 
moteris darbams, kadangi 
nebuvo tinkamos galimybės 
sudaryti vaikams priežiūrą. 
Visuomenės turėtų mobili
zuoti komitetus iš sociali
nių agentūrų ir darbininkų 
bei darbdavių organizacijų 
atstovų tikslu kooperuoti su 
vaikų auklėjimo tarybomia 
gavimui per Federal inę Dar
bų Agentūrą federalinių su
mų įsteigti valkų—priežiū
ros centrus.

WPB pareigūnas pareiš
kė, kad dideli kovos uždavi
niai guli prieš akis ir rei
kalauja daug aukų- netiktai 
iš tų kurie dėvi kariuome
nės ar laivyno uniformas, 
bet taip pat ir iš kiekvieno 
gamybos fronto darbininko. 
Mr. Keenan gyrė kiekvieno 
Amerikos darbininko karo 
laiko atsiekimus, kurie įga
lino pagaminti $100,000,000.- 
000 vertės karo medžiagos 
nuo 1940 m. liepos iki 1943 
m. sausio mėn.; ir “nežiū
rint Jų kritikų verkšlenimų, 
Amerikos darbininkai nepa
prastai didžiuojasi savo pat
riotiniais atsiekimais.”

Šeštadienis, birž. 17, 1944

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

J) ) (

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
Enguerrandas išbalo, pas

kui pilnu pykčio balsu tarė:
—Gal būt, kaip tik dabar 

aš esu teisus. Iš tikrųjų, jei 
jau negalima šitai mergai
tei pasakyti linksmesniu to
nu žodžio, tai tu turi ją tik 
siųsti pas gerąsias Neverso 
Seseris! Gerai, gerai, aš ry
toj pamatysiu Danielių ir 
jam pasakysiu, kad, jei kas 
jam nepatinka, jis turi man 
pranešti. Juk mes nesame 
kalėjime!

Jo žmona nuleido galvą 
ir nutilo.

♦ « ♦
Rytojaus rytą Enguerran 

das pasikvietė Danielių.
—Mano drauge, aš čia jus 

priėmiau iš meilės-. Tačiau 
aš norėčiau, kad jūs manų
jų atžvilgiu būtumėt daug 
ramesnis. Jei jus j/žeidė ma
no sūnus, reikėjo pas mane 
ateiti ir pasakyti, kuo jis 
jus nuskriaudė, žinoma, jo 
akivaizdoj. Bet jūs suprasi
te, kad aš negaliu pakęsti 
jūsų žiaurumo! Argi ne jūs 
pakeičiate mano nuomonę 
apie save ir leidžiate man 
sutikti, kad teisėjai nevisli 
klaidingai pasielgė, pasmerk 
darni jus prieš trejus me
tus?

—Aš vakar gyniau vieną 
silpną būtybę, su kuria visai 
nesiskaityta.

—Gana, gana, neįtikinėki
te manęs, kad Teresei grėsė 
pavojus! Pavydas, mano 
drauge, jus verčia daryti 
šitas kvailybes.

Danielius išbalo, paskui, 
sukandęs dantis ir šiurkš
čiu žvilgsniu, tarė:

—Pone, tegu jūsų sūnus 
gerbia mano sužadėtinę! 
jeigu ne...

—O kas, jeigu ne?
—Aš jam sulaužysiu kau

lus!
—Tikrai, jūs prie to ei

nate visai tiesiai. Neseniai,

rodos, jūs pasakote mano 
žmonos akivaizdoj, kad, jei 
jūs pažinotumėte savo mo
tiną, ją užmušlumėte. Dabar 
jūs kalbate apie mano sū- 
n aus kaulų, sulaužymą. Iš 
tikrųjų tai rodo gana pavo
jingą prigimtį. Aš jus norė
jau sulyginti su kitais dau
giau, negu ką kitą. Aš ma
nau, kad nebegalėčiau pasi
teisinti, palikdamas jus po 
savo stogu, jei neateitumėt 
į f rotą. Bet atsiminkite ge- , į 
rai: už pirmąjį žodį, už pir
mąjį smūgį, už pirmąjį iš
sišokimą aš pranešu prie
glaudai ir jus išmetu pro 
duris!

♦ # *
Maksas, priglaudęs ausį 

prie kabineto durų, girdėjo 
šitą pasikalbėjimą. Jis pa
tenkintas juokėsi, matyda- * 
mas, kad į, jo lošimą neti- š 
ketai atėjo trupu. Ir jis pa
sidarė išvadas:

1. Jo tėvas nenorėjo jo iš
sižadėti ;

2. Jis sukilo prieš savo 
augintinį.

Ir jaunasis nenaudėlis 
puikiai suprato, kad šita A f!
nauja padėtis susidarė ne 
tiek per Danieliaus šiurkš
tumą, kiek dėl susierzinimo, 
kurį jo tėvas jautė, maty
damas, kad augintinis prieš 
jo valią slaptai palaikomas.

Buvo ten ir kitas dalykas, 
kuriuo jis galės pasinaudo- + 
ti. Nes jis baisiai neapken
tė Danieliaus. Pirmiausia,— 
ta p3ti mintis kaip ir jo ta
vo,—jis laikė visiškai netin
kamu savo motinos elgesį 
su Danielium. Paskui, jis ne
galėjo priveikti šito kieto 
ir neeuprantamo būdo, šito 
negarbingo nenaudėlio, kaip 
jis jį vadino. Ir pagaliau, 
kad šis berniukas buvo tik
ra ir gyva siena,—ir dar 
kokia siena!—kuri trukdė 
jam pasiekti švelniąją Tere
sę.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Bprinjcslnlal 
Matra-al 

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

Stu d! o Ooucta

Ant visko sutaupysite 25% 

per VASARIO ir KOVO mėn

Telefonas SEELEY 87fi0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
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Lietuvos pogrindžio (underground) 
spaudos balsai

“Lietuvos Laisvės Trimi
tas”, leidžiamas Lietuvos 
Šaulių Sąjungos savo Nr. 2, 
iš 1943 m., spalio, rašo: 
Lietuvos keliu

Daugelis toisvę mylinčių 
tautų, neišskiriant nei pran
cūzų, nuo Narvikc iki Juo
dosios jūros, žiaurios oku
pacijos prievartaujamos ken 
čia po vokiškai naciškuoju 
batu. Jie godžiai geria tau
tų kraują ir ašaras. Laisvės 
troškimas ir ja tikėjimas 
suteikia jėgų pakelti sunkią 
ir nelygią kovą. Dienomis 
ir valandomis tos išsilais
vinimo viltys didėja, nes ru
dasis tironas pradėjo kelią 
atgal, pats nebetikėdamas 
laimėjimu. Žemėje, ore ir 
vandeny gauna vis naujus 
smūgius, kad vos bepajėgia 
gintis. Nuteka vis daugiau 
kraujo, mažėja jėgos Ir iš
tekliai, kartu smunka ir mo
ralė. Prispaustas tautos jau 
pradeda keltis, nes artėja 
išsilaisvinimo valanda.

Kovoje už visų išsilaisvi
nimą Lietuva yra lygus kul
tūringų Europos tautų part
neris. Lietuva žiūri su pasi
gėrėjimu j kitas kovojančias 
tautas ir pati eina nemažiau 
drąsiai savo pasirinktu ke
liu: j laisvę ir nepriklauso
mybę. Mūsų tautos kančios 
ir kovos nei kiek nemažes
nės, gal dar didesnės, nes 
pergyvename antrą okupaci
ją

Daugelis spėliojimų šia
me neregėtai kruviname ir 
supainiotame kare neišsipil
dė. Kas vakar buvo drau
gai, šiandien — aršiausi prie 
šai ir atvirkščiai. Šio karo 
pradžioje raudonasis ir ru
dasis tironai, kaip geri drau
gai, dalinosi svetimas že
mes, kol susipiovė. Panašiai 
atsitiko ir su vokiečių-itilų 
brolyste. Nenatūralių drau
gysčių ir dabar abiejose ka
riaujančiose pusėse dar yra. 
Viena tikrai aišku: šis ka
ras, kokie ten jėgų santy
kiai be vyrautų, visvien jau 
eina į galą, vis žiaurėdamas. 
Iš to išvada: budėjimas sa
vo žemėje ir pasiruošimas 
turi būti sustiprin as. Tarp
tautinė įvykių plėtotė vys
tosi mums palankia prasme. 
Bet tas dar nereiškia, kad 
neturime būti aktyvūs ir 
kažko iš kažkur laukti. Ne
priklausomybės atgavimas
daugiausia priklausys nuo 
mūsų pačių, visliems prii
mant tai kaip šventą parei
gą. Atsikurian i n'/įjoji Lie
tuvos Saulių Sąjunga stoja 
kaip tik dabar pačiu laiku į 
Lietuvos išlaisvinimo kovą: 
jos tikslas — stiprinti tau
tinį atsparumą ir tautos iš
laisvinimo bei laisvės apsau
gojimo padega*. Atsparu
mas per abi okupacija® mū 
sų tautoje buvo iki pasidi 
džiavimo didelis. Nei bo’še- 
vikų teroras, nei vokiečių 
užmačios lietuvių tau'os ne
palaužė. Atspūramas tada y 
ra pilnas, kai pavieniai tau 
tos nariai siekia vieno tiks
lo, t. y., kai atsparumas yra 
organizuotas. Toks jis pisi- 
rodė labiausiai per visokiūs 
išvežimus, mobilizacijas, re

gistracijas ir kt. Tautinis 
a’sparumas turi būti riša
mas cu nuolatiniu visoke
riopų tautos pajėgų stiprini
mu užsibrėžti kovai laimė
ti. Naujoji Saulių Sąjunga, 
persiėmusį kovos tradicijo
mis, išlaikė ir išlaikys ko
vingą tautinę dvasią, nei vie 
nai akimirkai nesusvybios 
visos tautos pasirinktame 
kovos už išsilaisvinimą ke
lyje. Naujoji Šaulių Sąjun
ga pasiėmė uždavinį jungti 
visas lietuvių tautos pajė
gas kovai už nepriklausomy
bę. Sąjunga šiuo metu pa
pildo vis nauji ir nauji ko
votojai. Likusiųjų ištikimų 
savo idėjai ir naujųjų š,e ulių 
dvasia lieka nepalaužiama, o 

i Cik dar labiau sustiprėjusi, 
ir kiekvienu momentu, ka
da pašauks laisvės trimitas, 
pasiryžusi stoti kovon už 
Lietuvą su ginklu rankoje. 
Šaulių Sąjunga, organizuo
dama tautos pajėgas, jas 
ruošdama ir stiprindama, 
gerai supranta, kad jokis 
lietuvis nebepanorės būti pa
stumdėliu savo žemėje, nie
kad neišsižadės idealų, už 
kuriuos daugelis praliejo 
kraują kaip tėvynės gynė
jai, daugelis mirė kalėjimuo
se kankinių mirtimi, dauge
lį ištiko baisus ištrėmimo li
kimas. Iš sąjungos pagrin
diniu uždaviniu išeinant ir

LAISVE, KOKI A TU BRANGI!

Kur nors Prancūzijoj nukritęs Amerikos sklandytuvas (glider), kuriuo invazijos metu skrido aštuoni narsūs a- 
’ merikiečiai. Visi rasti žuvę. Pirkite kenktosios Karo Pas kolos bonus, kad greičiau būtų sutriuškintas priešas ir 
kad mažiau būtų tokių aukų. (Signal Corps radiotelephot o; Acme-Draugas) •

pavienio šaulio pareigos ten
ka plačiau supras i, negu 
šiaip pavienio tautiečio, at
sparius ir susipratusio, nes 
nenorime čia užmiršti, kad 
Šaulių Sąjunga yra ginkluo
ta, kariškais pagrindais tvar 
koma, organizacija. Tuo bū
du Šau'ių Sąjunga yra tau
tiškai atspari, kovinga ir 
drausminga organiz a c i j a. 
Kiekvienas pavienis šaulys 
veikia drausmingai, sekda
mas vadovybės nurodymus. 
Bet šiuo metu dėl žinomų 
priežasčių esant sunkioms 
organizacinėms sąlygoms, 
kiekvienas pavienis narys, 
turėdamas prieš akis bend
rus tikslus, veikia ir savo

Domisi Lietuvos * 
kančiomis

(LKFSB) Lenkų laikraš
čiai “Ameryka-Echo“ ir 
“Gwiizda Polarna” įsidėjo 
K. Vidikausko ilgokus 
straipsnius, kuriuose gana 
plačiai nupasakojama lietu
vių iškentėtos neteisybės ir 
vargai bolševikų okupacijos 
metu.

— Artimiausiu laiku “The 
William-Frederick Press” iš 
leidžia poezijos rinkinį “A 
Thousand and one Poems”, 
Rinkinys, bus daugiau, kaip 
250 puslapių. Jame bus ir 
K. Vidikausko kū r i n ė 1 i s 
“God’s Country”.

— “The Philadelphia In- 
ąuirer” įsidėjo J. Kelly 
Smith laiškelįi, kuriame ji
sai kelia balsą už Lieluvos

mybe: pats nedaro ir ki us kovojame ir kovosime dėl/ Joniškėlio, apylinkėje, Lie laisvę ir rjž Vilniaus grąžini-
sudraudžia nuo to, kas pa- teisėtų, mums natūraliai pri- 
kenktų geram lietuvio var- klausančių lietuvių tautos 
dui ir laisvės kovai. j teisių gyventi savo žemė je,

Šaulių Sąjunga, išvien nevartodami nei smurto nei

tuvoje, prieš karą (gal dar 
ir dabar tebėra) buvo me
dis, kurio liemens neįstengė 
apimti rankomis susikibę

mą prie Lietuvos.

veikdama su kitomis lais-, diversijos, pasirinkdami tuo penkį suaUgę vyrai. 
”s" būdu kad ir kietą, bet gar- 1vės siekiančiomis organiza
cijomis, seka ypatingai at
sidėjusi karo eigą bei plė
totę ir nei akimirkai neiš
leidžia iš akių lietuvių tau
tos reikalų. Šios dienos šū
kis — būkime veni savo že
mės ir savo tautos vardo, 
ruoškimės, stiprėtame dva
siškai ir fiziškai, budėkime 
tėvynės Lietuvos sargyboje, 
kad išmušus valandai galė
tume stoti įkūnyti visų lie 
tuvių idealą — Lietuvos lais-

Religijos mokslas yra su
sijęs su geriausia proto pa
žanga. (Diderot)

bingą kovos kelią.
Budėkime, šauliai ir šau

lės!
Vardan tO3 Lietuvos vie

nybė težydi!

UkUJliiri

paties iniciatyva bei atsako- vę ir nepriklausomybę. Mes

RADIO ARTISTU
IN VA ZIJA

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
I •

“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

U’I.K”’”
“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI”............................. 10

(Atspausdinta iš “Ramybė Jums”)

Užsakymus šiuo adresu siųskite:.

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

f

J?

— kuris įvyksta —

šauniame BERGMAN'S Grove
RIVERSIDE, ILLINOIS

★ ★ ★

Dalyvaus Lietuvių Mėgiamiausi Radio Artistai

SOPHIE BARČUS ir VAKARUŠKININKAI
su visa Tačkūnų šeima, Dainininkais ir Šokėjais

Kas atydžlai neseka kas savaite Tačkūnų Barboros ii 
Petrė'. gyveninio vaizdelius? Tos dvi aitf-tės Lietuvių vi
suomenės širdį paviliojo “DRAI'GO" I’iknlkas, kur dar la
biau patrauks Ilsų širdis savo asmeniško dalyvavimu. Beje, 
abi. anot savaitinių vSizdtlių, yra NAAI4KZS. Barbora ypa
tingai ieško sau tinkamo vyro apsivesti, štai proga naš
liam.-. Ir senberniams, pamatę Jas asmeniškai, užsiregistruo
ti savo kandidatūras vedyboms VAKARI'AKIMNRAI at
vaizduoja vaizdus iš tikro Lietuvoje gyvenimo. Atvykę pri
siminsite savo tėvynėje pialeislas dienas Ir kartu su Taė- 
kūuals linksniimdtėrt, Juoksitės Ir gal verksite atsimint 
tai seniai praleistas dienas.

Kviečiame vi
sas mūsų dien
raščio kores
pondentus ««• 
\ykti su sat o 
draugais!

antrame Liepos Sekmadienį, t. y.

Sekmad., Liepos-July 9d., 1944
PRADŽIA MAŽDAUG 12 VAL.

★ ★ ★
Taipgi Dalyvaus Plačiai Žinomi Artistai —

BROLIAI VEŠOTAI iš LIETUVOS
ir jų Rinktiniai, Mėgiami Dramos Artistai

Broliai Vešotai su savo rinktinę IĮrantos artistų grupe 
yra žymiausieji Amerikoje Lietuvių Bi-amos artistą!. Jų 
perstatymai įvairiose Lietuvių kolonijose ir dar neseniai 
algai pradėti vaizt.lai iš Lietuvos Istorijos oro bangomis su
žavėjo tūkstančius klausytojų. A) grupė atsižymėjusi ne tik 
Dramos srityje, bet Ir komedijų vald'nbtiuine. V<*šotų Bro
lių grupėė sužavės tūkstančius ir “DRAl’GO" Piknike.

Pasinaudokite šia gražia proga gražiai praleisti š( sek
madieni su .savo draugais Ir paž|s(amals vėsiame Bergman's 
Darže fr kartu atliksite gerą darbų, nes paremsite mūsų 
dienrašti jojo sunkiame v fenomeniniame darbe.

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užaitikrinti nuo ugnie*, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritera”

OM ALIEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI 8lū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

REZERVUOKIT LIEPOS 9-tą DIENĄ MCSŲ PIKNIKUI 
* Atsilankę — Džiaugsitės; Jei Nebūsit — Gailėsitės

TAD, VISI I ŠIŲ METŲ “DRAUGO” PIRMĄ PIKNIKĄ!

LENGVAI PASIEKIAMAS DARŽAS
Bergman's Grtive yrs lengvai pa

siekiamas ir vienas giežiausių įtar
ių Cbk-agok apylinkėje. Vra vist 
patogumai Ir galima lengvai pri
važiuoti.

■lėtinės da-GATVEKARIAIS: Iš 
e*£o t

Pietln
lies mk\4o tHkia važiu* |i bet 
kokiu gntvekariu iki Cermak fld. 
(22nd St.). Per-ėdos Cermak Rd. 
gatvekariu reikia važiuoti iki Ci

cero Avė. čia vėl reikia persėdi 
| lai Grange gatvrkar|. kuri.* pri
veža prie daržo (Draplaines Avė.).

ELEVEITERIV: Reikia imli
Douglas Park eieveitrr| ir važiuoti 
Iki Cicero Avė. čia perėdus | 
La Grange gatvekari.

AUTOMOBILIAIS: Važiuoti J 
vakarti*; Iki Harlem Avė. Har- 
lem Avė. iki Cermak Rd. ir Cer- 
mak Rd. Iki Derpialnes Avė.; o 
prie Desplalnes Avė. iki 2-ith 8t.

Kviečiame i r 
katallklAkosos1 

spaudos darbi
ninkus bei rė-1 
mėjus gausiai

1 dalyvauti.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SIIOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART

For appointment rali — 
REPUBIJC 8061
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Kaip vienį čikagieti užpuolė Velnias...
— IŠLINDO 16 BUTELIO. — MERGAITE SU BATAIS 
TAŠKOSI PO LAGŪNĄ. — MAŽAS NUOTYKIS KAU
NO GATVĖJE. — GELBĖK! — MALDAVO JI AP
KABINDAMA KOJAS.

“Dvi valandas gJėja:i 
kryžium ’’

Saulutė vieną rytą 
buvo gerokai pakilusi, 
kažkas pravėrė mūsų ofise 
duris. Tai buvo pagyvenę: 
vyras, apsivilkęs gana šva
riai, baltais marškiniais 
Viena ranka laikydamas du 
ris bailiai apsidairė ir pra
tarė:

— Tamsta vienas, tai ge
rai... j

Mačiau, kad jo rankos 
galva ir, rodos, visas kūnai-
— drebėjo.

— Kaip nors gelbėk mane
— vėl jisai pradėjo. — Vel
nias mane užpuolė. Miegot: 
negaliu. Pereitą naktį, pei 
visą naktį akių nesudėjau. 
Daugiau, kaip dvi valandas 
ant žemės kryžium išgulė
jau besimelsdamas, vis nie
ko...

— Kaip čia dabar... O pas 
daktarą ar nebandei nueiti, 
kartais žmogaus nervai pa
vargsta?...

— Negelbsti daktaras, 
kad va tas velnias, toks kaip 
žirnis per ausį įlenda ir sa
ko: “Dabar aš turiu tavo 
dūšią, jau neištrūksi nuo 
manęs.?

Žmogus buvo išbalęs, vi
sas drebėjo ir buvo baisiai 
nelaimingas. Galima buvo 
jam duoti šiokia tokia reli
ginė paguoda, bet matėsi, 
kad jisai ligonis.

Tik vėliau visa tiesa atsi
skleidė, kai sutikau jo buto 
šeimininką:

— Iš gėrimo, vis — iž 
gėrimo... Buvo ir “kreizau- 
zy”. Kol negeria, dar nieko, 
kad jau išsigers, tai ir išsi- 
blaivęs per kiek laiko ligo
nis. Gyvent su juo negali
ma, nežinau ką ir bedaryti. 
Policijai reikės atiduoti...”

Šio žmogaus gyvenimas, 
gali sakyti, pabaigtas. Ir jį 
pražudė — “velnias“, kurį 
j iš gavo iš butelio, iš tų dau
gelio butelių, kuriuos jis iš
tuštino...
2. Parke, ties lagūna

Diena buvo graži ir mes, 
būrelis Chicagos lietuvių, sė
dėjome gražiame parke. Ne- vim?

]au

toliese buvo lagūnas, kur ant 
vandens liūliavo* daugybė 
būrinių ir motorinių laive- 
lių. Nesijautė š'.okjardų kva
po ir buvo malonu.

Staiga iš kažkur, iš užu 
krūmų išlindo kokios 27 me
tų mergaitė, ar moteris. 
Plaukai jos buvo sutaršyti, 
veidas išblyškęs, ėjo ji svy
ruodama ir keletą žingsnių 
prieš mus sudribo žemėje, 
pratardama:

— I am drunk!
— Aš esu girta...
Pašiūrėj ome mūsų būrelis 

viens į kitą — kaip čia da
bar ją patvarkyti? Bet ji 
valandėlę padrybsojusi paki
lo, nusvyravo prie Ilgūno, 
su drabužiais, su batais, 
kaip buvo, atsisėdo ant smė-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

PALYGINK1T MILŽINĄ

Skraidančioji tvirtovė (Flying Fortress) iki šiol buvo didžiausias Amerikos karo 
lėktuvas. Dabar pradėta gaminti nauji karo lėktuvai, B-29, vadinami Super-Fort. Tais 

liuoto kran‘o eu kojomis naujais lėktuvais buvo antrą kartą bombarduota Japonija. Pirmą kartą Japoniją bom- 
pradėdama taškytis ir ristis! bardavo gen. Doolittle’s oro eskadrilė 1942 metais. (U. S. Air Force photo; Acme-Dr.) 
gilyn į vandenį.

— Prigers, mergiotė, kad 
kokios...

Atsirado ir parko sargas, 
šbpią ištempėme į krantą, 
teko pašaukti policiją ir ta 
įsisodinusi į savo automobi
lį, išsivežė...

Tikriausia, ir ji turi savo 
motiną, kuri verkė visą nak
tį, nesulaukdama dukters, 
kaip verkia diugelia motinų,' ne* Nebeturiu, kaip kitaip, 

tai prašau iš žmonių. Pn-

— Pasakysiu teisybę... Ke- mergaitė, lėtais žingsniais
ėjo artyn ir prisiartinusi, ke
liais parpuolė ant žolės, iš
tiesdama rankas, stengda
mosi apkabinti kojas ir kal
bėdama:

— Gelbėkite mane... 
Žinojau, kad ji buvo skru- 

puliatė, kad ji turėjo gero-

kurių sūnums ir dukroms 
prirūkytos ir prispiaudytos 
karčiamos malonesnės, kaip 
tėvų namai, kuriuose, kaip 
negęs antis žiburėlis, dega 
meile motinos širdis...
“Pasakysiu teisybę, 
aš girtuoklis“

Atsimenu, baisiai lijo, kai 
mes su vienu Kauno univer- 
aiteto profesoriumi išlipome 
Rotušės aikštėje iš autobu
są Į

lėtą metų aš buvau Ameri
koj. Užsidirbau pinigo, par
važiavau į Lietuvą, nusipir
kau gražų ūkį, gyvenome su 
žmona gražiai. Paskui pra
dėjau gerti, gerti. Ne tik 
nieko pats neuždirbdavau, 
bet ir ūkis pradėjo į skolą 
grimsti. žmona mane išstū- kai pavargusius nervus, bet 
mė iš namų. Atsiradau Kau- niekada nejaučiau, kad ji 

yra taip baisiai nelaiminga, 
kad prieš akis jai gyvenimas 
juodas ir kad ji niekur ne
randa vilties ir šviesos. Gai
la buvo, kad nors verk-. Pra
dėjau teirautis ir po kiek

Gydytojas yra tos 
nės, kad ši mergaitė turi at
gailoti už tėvų ir, galbūt, 
senelių gir'.avimo nuodėmes. 
Greičiausia, jos viaas gyve
nimas bus juodas ir pilnas 
kančių... Ir ji, jaunutė, turi 
taip sunkiai atgailoti, kan
kintis už tuos tėvų gal net 
trumpus pasismaginimus... 
žodelis pro ašaras

ma, būdavo meluoju, sakau, 
kad ligonis, kad man reikia 
vaistams, arba, kad man 
trūksta tikietui garlaiviu, ar
ką kitą išsigalvoju. Bet gi laiko paaiškėjo baisi paslap 
žmonės mato, pyksta, kam 
apgaudinėji ir neduoda. Tai 
dabar pradėjau sakyt teisy- buvo girtas, kai jos gyvas

tis: vienas iš jos tėvų pro
tarpiais daug gėrė, gal net

bę: “Aš girtuoklis...” Kad ir 
taip, bet žmonės mato, kad 
su teisybe eini, tai ir duo
da...’’

Ir vis dėlto, kartus jo gy-

tis buvo pašaukta į pasaulį

Tą vakarą per mano vei-J 
dą nuriedėjo kelios karčios 
ašarėlės... Kaip būčiau lai
mingas, kad dabar mokėčiau if{^ 
tomis ašarėlėmis suvilgyti 
kiekvieną žodį, kurį čia ra
šau ir jautriai, jautriai kiek
vienam pasakyti:

— Ar verta imti stiklelį 
į rankas, jei jis gali pražu-

Perkėlimai
Policijos komisijonierius 

Allman perkelia šešis leite
nantus, devynis seržantus ir 
79 sargybinius į naujas sto
tis “dėl tarnybos gerovės”, 
taip sako įsakymas praeito 
ketvirtadienio.

Lt. John T. O’Malley bu
vo perkeltas iš Town Hali 
stoties į Shakespeare Ave. 
stotį, kuris bus kaipo kapi
tonas. vietoje kapitono Wil- 
liam F. Collins, kuris pra
eitą penktadienį išėjo pen
sijon. |
dyti tavo paties, tavo šei
mos, tavo vaikų laimę? Ar 
verta aavo pakviestiems my- 
limiausiems svečiams dėti 
alkoholio nuodus ant stalo? 
Ar sutiktume! stoti į armi
ją tokių savanorių, kurie 
niekam priesaikos nedavę, 
bet širdy padarytume nesu
laužomą pasižadėjimą: “Per
daug lietuviško kraujo su
degina alkoholis. Perdaug 
lietuviško turto, kars turė
tų būti skirtas apšvietai ir 
šviesesniam gyvenimui, nu- 

nuomo-1 grim8ta alkoholio nuoduose.
Nuo šiol — aš negeriu ir 
parodysiu, kad galima būti 
ir linksmam, ir laimingim 
nei kiek savo proto nei šir
dies neapsisvaiginus,. ”

Lietuvoje skaičiau vieną 
plakatą:

— Kas geria, geria tau
tos kraują, geria našlaičių 
ašaras.”

Daug tiesos tuose žodžiuo-

5 sulaikyti
Chicagoje penki jaunuo

liai, iš jų du negrai, buvo 
sulaikyti policijos praeitą 
ketvirtadienį ryšiumi su pa
degimais. Jaunuolių amžius 
yra nuo 8 iki 12 metų.

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

(Sv. Pranciškus)

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONEDAMŲ PLUTŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLAgTIO MA. 
TMB1OLAS NATURAUM UUM 
SPALVOS DANTV P1JUTOM*.

XlCiO»
AVi Velvatone DANTŲ

rLBlTtM

$12.50
IKI $39.50 Vt KIEKVIENĄ

NmMI<1bo4a B* ak.nl.. Natūralia apal- 

▼aa N.blanka VtaaJ kaly tlnomoa dantų 

pl.ltoa, Permatomo. oryM.I olaar plaltoa.

Flaak.no. unkuma, aaaltarta, Paten

kinimo. caruntuatea. Matertolaa labai pa. 

Balne | caaetlat. Vlenee dleaae taisymą 

patarnartmae. ApeluUetarlmaa raitai.

Darome pleitaa IflpauatM Ir I 
gautna tik U Laianliiotų d eutls tą

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 8. Ashland 2nd PI. Mon. S2S1

Atdara ana S Iki d. Beltad. aaa I Ud t
_____________KAI.BAMA LKTtVUKA1

•846 W. 26tli St. 2 Ii d Fl. Law. IMI 
>0 N. Deaiborn Rtn. 806, Sla 8048 

Vldttrmleečlo vai. S—I. Antradieni Ir 
katrlrtedlaal ana » Iki t.

se.. K. J. Prunskis

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

grąžinami

%

Lėtais žingsniais pasinešė venimas, baisus, kad ir su 
į mūsų pusę nuskurdęs žmo- teisybe., 
gelis, tiesdamas ranką.

— Žinau jį, tai girtuoklis, 
lyja, skubėkime..., — prata
rė profesorius.

— Palaukit, pasakysiu tei
sybę, aš girtuoklis, — išgir
dau balsą iš paskos.

Tas sudomino. Atlikęs rei
kalus grįždamas sustojau 
prie '.o žmogaus.

— Na, tai kaipgi su ta-

Vieną pavakarį...
Buvau tik dar neseniai į- 

šventinias kunigu. Nuvykau 
į vieną kaimiečių šeimą pa
sisvečiuoti. Buvo pavakarys. 
Atsikalbėjau breviorių ir pi
liai sodą vaikščiojau gerda
mas gaivinantį vasaros va
karo orą. Jau ir rasa kristi 
pradėjo. Staiga iš namų iš
ėjo taip gal apie 18 metų

Lietuvaitė poetė 
Montrealyje

(LKFSB) Gabi lietuvė ra
šytoja Marija Aukštaitė, ne
žiūrint jos nestiprios svei
katos, sėkmingai kuria vis 
naujus dalykėlius. Nemažai 
jos ei’ėraščių matyti USA 
lietuviškuose laikraščiuose. 
Jos kūrybinės dvasios nepa
laužia nė šeimos rūpesčiai: 
ji yra ištekėjusi, vienas sū
nus likęs Lietuvoje, kitas — 
Kanados kariuomenėje, o tre 
čias, šiemet baigęs mokyto
jų seminariją, ruošiasi eiti 
aukš’esniua mokslus.

M. Aukštaitė su savo šei
ma gyvena Montrealyje, Ka
nadoje.

p A d p. K N ft

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. 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.
DISTREBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (whole8ale) 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

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI
DANTYS
pasaulio didžiausi 

DANTŲ IADIRBFJAI

,0o,<hH) Patenkintų Kostumerių Negali Klysti, |

ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.
‘s-

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

KOTRINA KUBILIENĖ
(t« tėvais Knririkaitė) 

kuri mirė birž. 6. 1944 Ir tapo 
palaidota birt. 9 d., o dabar 
ilai« Sv. Kazimiero kapinėaa 
amžinai nutilus ir negalėdama 
atidėkoti tiems, kurie auteikė 
Jai paskutinį patarnavimą Ir 
lydėjo Ją ) tą nelžvengiamą 
amžinybė! vietą.

Moi atmindami ir apgailė
dami Jos prastėalinitną IS mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva- 
slėkkma tėveliam*) kun. kleb. 
J. Paėkauskui, kun. A. Zaka
rauskui Ir kun. R. Petrauskui, 
kurie atlaikė jspupdingau pa
maldas už tos sielą Ir kun. 
kleb. J. PaAkauskuI, kuris pa
sakė pritaikintą pamokulą Dė
kojame vargonln JanaSauskui 
už gražų giedojimą Ir groji
mą. Dėkojame Sv. MISIų Ir gė
lių aukotoiams. Dėkojame lald. 
dlr. Antanui R. Petkui, kuris 
savo geru Ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo Ją 
| amžinas* bes vietą, o mum>< 
palengvino perkęstl nuliūdimą 
Ir rflpenėltirt Dėkojame grnh- 
neėlama Chicagos Lietuvių dr- 
Jcn nariams ir viaiems, kurie 
pagundė mus nuliūdimo va
landoje Ir pagalios, dėkojama 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėm>i. o tau mylima 
žmona ir motinėle, lai Dievas 
sutelkia amžiną ramybę.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Bro
liai. Brolienės, Jų šeimos ir vi
sos kitos Giminės.

KAM BŪTI 
SERGANČIU?
MCSŲ PILNAS KOMBINACIJOS

X-R A Y svmka *3SVEIKA
TOS 

IŠTYRIMAS oi Viską

J Oru ftflnRR kodu nors velkė 
normaliai. Duodant progai Jis 
vėl veiks talpat. Ppėitn.lantlM 
darbas yra pavojinga. Hryklt 
*1 pilni nuo galvos llc* kolų 
X—ray fluoroatoplr IATYRIMĄ 
DARAR.

RHEUMATIZMO 
ARTHRITIS-NEURITIS 

LUMBAGO, PILĖS 
PROSTATE GLANDS

SKILVIO
Ligoa Apleistos Gali Privesti Prie 
Ilgo Kentėjimo. Kam Nesužinoti 
Kame Priežastis Dabar?

VARICUR 
INSTITUTE 

64 West Randolph St
Ofiso .Vai.: Kasdien t ryto Iki I vak. 
Sekmad. Ir ėventsd. 10 ryto iki 1 pp.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISlNO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION -

STANDARD 
FEDERAL 

jį SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, RaAtininkaa

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKTEWTCH, Pres. and Mgr.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Muo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Paaiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kaa PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Flaak.no


šeštadienis, birž. 17, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Geros akys dūmu 

nebijo
GERIA TĄ VANDENĮ, 
į KURĮ SPIAUDE

Daug ka« sako, kad mūsų 
komunistai kaip degloji — 
mėgsta lysti į svetimą dar
žą. Aš gi sakau — kur gi 
jie dings nelindę į svetimą, 
jei savo neturi.

Štai, šiandien jie savo pa
rengimui pasirinko vietą 
prie Dariaus-Girėno pamink
lo. Toji vieta tikrai jiems 
svetima. Jei DariusrGirėnas 
galėtų pakilti iš kapo, tik
rai juos vytų kaip sename 
įstatyme Kristus kad vijo iš 
šventyklos žydus prekiau
jančius bei veidmainiaujan
čius. Juk Darius-Girėnas bu
vo kovotojai už laisvę, už 
demokratiją, gi už tėvynės

Lietuvos garbę ir gyvasties 
nesigailėjo. Mūsų komunis
tai savo išdavikiškais dar
bais spiaudo ant demokra
tinių idėjų. Gi Lietuvą jei 
galėtų ir pragaro dugne pa
skandintų. Tad Dariaus-Gi
rėno dvasia jiems ne tik sve
tima, bet ir priešinga.

Pažvelgkite šį vakarą į 
tuos bronzinius Dariaus-Gi
rėno veidus ir parauskite iš 
gėdos. Bet kur tau: “geros 
akys dūmų nebijo”. XX

PRANCIŠKUS ŽULPA
MirS birž. 15 d., 5:30 vai. ry
to, 1944, sulaukęs. pusfu amž. 
Gimęs Lietuvoje, Šiaulių aps.,' 
Aknieaės parap., Šventupiu 
sodžiau).

Amerikoje Išgyveno 40 m. 
Paliko nuliūdime moterj

Martha, po tėvais Usaitė, sūnų 
Jonų ir marčių Hazel ir anū
kes Patricia ir Marleme, švo- 
gerj AValter Navickas ir Jo sū
nų VVaiter, giminaičiai Sinke
vičių šeimų, švogerj Petrų Jok
šų. Lietuvoje 4 seseris ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žjstamų.

Kūnas pašarvotas itadžiaus 
koplyčioje, 668 W. 18th St.

Laidotuvės jvyks Antradlenj 
birž. 20 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios j Dievo Apveizdos 
parap bažnyčių, o po gedulin
gų pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Žul- 
»»o giminės, draugai -ir <

tam i nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nus, Marti, Anūkai ir Giminės.
laidotuvių Direktorius J. *F, 

Kadžius, Tel. Canal 6174.

Miciūnų pagerbtuves ,
Kun. A. Miciūnui, MIC., 

šįmet sueina keturi metai, 
kaip įšvęstas kunigu, o jo 
broliui St. Sgt. Jonui du me
tai, kaip tarnauja Dėdei Ša
mui, Panama Canal Zone. 
Šiuo metu kun. A. Miciūnas 
grįsta iš Mihvaukee, Wis.,| 
su Magistro laipsniu iš Mar
ąuette universiteto, o St. 
Sgt. Jonas Miciūnas baigia 

1 atostogas namie. Tad ta pro
ga, šiandie, birželio 17 d., 
8 vai. vakare, Vingeliaueko 
salėj, 4500 S. Talman Avė., 
ruošiamas bankietas jau
niems Miciūnams pagerbti.

Miciūnų šeima yra plačiai 
žinoma Brighton Parke. Šei 
mos galva, tėvas Miciūnas, 
yra senas parapijos komite
to narys ir veikėjas. Du sū
nūs,: Jonais ir Adolfas yra 
kariuomenėje, trečias Anta
nas — kunigas, o ketvirtas, 
-pats jauniausias, dar lanko 
pradžios mokyklą. Be to, tal

eri ir dvi dukteris: Emiliją

ir Sophie. Taigi, graži ir pa- 
vyadinga šeima.

Linkime Miciūnams daug 
laimės; o kun. Antaną ir 
karį Joną sveikinam pagerb- 
tuvių proga.

Budriko radio 

programa
Šį sekmadienį, birž. 18 d., 

išgirsite gražių dainų ir mu
zikos programą per didžią
ją radio stotį WCFL, 1000 
k., kaip 9:30 valandą vak. 
Dainuos artistai: Jadvyga. 
Gricaitė soprano, ir Jonas 
Romanas tenoras. Taipgi 
grieš didžiulis Budriko radio 
orkestras.

Šią programą, jau 15 me
tų, kaip leidžia visų žinoma 
Juozo Budriko gerų rakan
dų, auksinių daiktų ir muzi
kališkų daiktų krautuvė, ad
resu 3241 S. Halsted Street, 
Bridgeporte. Pranešėja

Svarbu žinoti
Šv. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjų Dr-jos susirin
kimas įvyks sekmadienį, bir
želio 18 d., 2 vai. p.,p., Šv. 
Kazimiero akademijoj. Visų 
ARD skyrių prašome at
siųsti atstoves. Išgirsime ga 
lutiną pranešimą iš . jubilie
jinio seimo; taipgi turime 
visos pasitarti apie mūsų 
pirmąjįi šių metų pikniką, 
kuris įvyks liepos 16 d., Ry- 
ans Woods. Prašau visų at
stovų laiku atvykti.

A»^Nausėdienė, ARD pirm.

tris
9000
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Rytoj, birželio 18 d., 1 vai. 
popiet paprastoj vietoj įvyks 
svarbus d r-j oš Lietuvos Ū- 
kininko mėnesinis susirinki
mas. Prašoma narių susi
rinkti, nes bus daug svars
toma draugijos gerovei. Taip 
gi nariai atsilikę su mokes
čiais, malonėkite užsimokė
ti. I. Lukošiūtė, fin. rašt.

z o
Draugija Šv. Elzbietos ant 

Town of Lake laikys susi
rinkimą sekmadienį, birželio 
18, 1 vai. popiet, mokyklos 
kambaryje.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii-Miiiiiiiiiiiiiiiiii

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma'virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

Prašau visų narių susi
rinkti, nes liepos ir rugpiū
čio mėn. nebus susirinkimų.

Valdyba

Didysis Keistučio klubas 
rengia pikniką Liberty dar
že, birželio 18 d. Piknike 
dainuos Keistučio choras. 
Jaunimas yra prisirengęs 
palinksminti visus. Piknikas 
bus filmuojamas. Grieš gera 
muzika. Komisija: P. Pet- 
kūnas, J. Kondroška ir A. 
K. Valukag sako, kad visko 
bus, nieko netruks. Tadgi. 
būkime visi. Mėlsvakiūtė

Jūsų Maldos

YRA DEL 
MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės

YRA SIUNČIAMOS
LAIDOTUVĖMS 

KAD SURAMINUS TUOS, 
KURIE LIŪDI

gl3.1

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS K0PLYCIO8 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos piknikas į/vyks ry
toj, birž. 18 d., Leppa's dar
že. Komisija: Jonas Dimša 
Bruno Shukis ir Mrs. K. Stu
kas yra prisirengę patenkin

GARI, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KREIPKITBS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRŠ 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo h* Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūzų Lietuviam*

pilną patenkinimą

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofteaa Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

ti atailankusią publiką. Vi
si, ypač nariai, kviečiami at
važiuoti, pasilinksminti ir 
paremti draugiją.

Mėlsvakiūtė
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tA.
ROKAS ŠNEKUTIS

Gyveno 2424 W. 45th Street, 
tel. Lai. 0460. Mirė Birž. 15d. 
1944m., 10:45 vai. ryto, sulau
kęs puseu amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo tt Vil
kaviškio apskričio, Keturvala
kių parap., Hudvičių kaimo.

AmeriKoj išgyveno 40 metų.
Kaliko dideliame nuliūdime: 

moterj Oną (po tėvais Swote- 
laitė); sūnų Pranciškų ir mar
čią Marijoną; broli Jurgj ir jo 
šeimą; 2 seseriu Marijoną Ali
šauskienę ir Petronėlę Kego- 
wlch Ir lų Seimas, ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudelklo koplyčioje, 4330 8. 
California Avė. Laidotuvės Į- 
vyks plrmad. birž. 19 d-. 1944, 
16 koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas j Nekalto Prasid. Sv. 
Pan. Marijos parapijos bažny
čią. kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Keztmiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnus, 
.Marti. Brolis. Seserys IrGiminė*.

Leidot, direktoriau John F. 
Eudeikis. Tel. Lafayette 0727.

JONAS ZEP ALTAS
Mirė birž. 16 'd., 1944, 3:;45 vol. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kaltinėnų parap., 

Gerčalių kaimo.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną (po tėvais Stankai

ti), sūnų Joną (U. S. Army) ir marčią Veroniką, seserį Do
micėlę Mikutienę ir jos šetfmą, brolį Jeronimą ir jo šeimą, 2 
pusseseres Agotą Kilkienę, jos vyrą Pranciškų ir Marijoną 
Puplauskienę ir jos vyrą Kazimierą, pusbrolį Joną Žukas ir 
jo šeimą, švogerkas Marijoną C-ssnienę ir Barborą Tripoaie- 
nę ir jos vyrą Juozapą, ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 4400 So. - Washtenaw Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 19 d., 1944 ra. iš na

mų 8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasid. Švč. Pan. i 
Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos ui velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka-1 
zimiero kapines.

Nuoširdžiai k viename visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnus, Marti, Sesuo, 
brolis, švogerkos Ir Giminės.

Brolis, Pusseserės, Pus-

Laidotuvių Direktoriai Lachawicz ir Sūnai, Tel. Canal 2515.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statybai, Remontavlmūl, Refinansavimui— 
AMT LENGVU MĖNESINIU iUfOKE-IIMUt

Panaudokite Progą Dabartinėms šemome 
Nuošimčio Ratomn.

TAPKITE FINAN8TNIAI NEPRIKLAUSOMU

TAirPYKITE mūsų įstaigoje. Jfloj Indėliai 
rūpestingai globojami h- Ilgi ŠK.AOO.AO ap
drausti per Federal Savings and I<oan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 

Jums aut pareikalavimo.

SENIAUSIA TR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS 
TFU; CALUMET 4118

AND LOAN 
Jotu M Moterų, Sec’y.

ASSOCIATION 
8226 80. HALSTED ST.

FEBSONAJLIZHD MBMOR1AJLS JLl NO ADDITIONAL COSTI 
pasnounaB pbopdb pbbver pachankis froduotions

DIBTRIBUTORS OP THN FAMOUS SOKTKLbO GRANITE '
WOTld.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
umarairraa pbiu —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuealen Chamber of Commeree

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCUA:
4535 VV. IVashington Blvd. 6919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 06 vai

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 

Avenue
Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

LACHAWICZ IR SUNAI
3314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1276

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFOBNIA AVĖ Phone LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________Telephone YARDS 1419 _______

L I. ZOLP
1646 YVEST 46th 8T. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—Sf

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".
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Didelės iškilmes rytoj

Tūkstantinis choras giedos Šventos 
Valandos pamaldose

BUS MELDŽIAMASI PRIE JĖZAUS ŠIRDIES UŽ JUNG
TINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ KARIŲ SAUGU
MU KARO FRONTUOSE.

Didžioji karių motinų ir 
tėvų armija iš Chicagos ir 
jos apylinkės susiburs rytoj 
vakare, birželio 18 dieną, 
Soldier Field. ir iš jų širdžių 
kils galinga malda prie Jė
zaus Širdies už savo vaikus, 
kurie šiandien randasi įvai
riuose karo frontuose. Tai 
bus ketvirtoji metinė Šven
to Vardo šventoji Valanda.

Manoma, kad daugiau 
kaip 150.000 žmonių daly
vaus iškilmingose pamaldo
se, kuriose bus meldžiamasi 
viešai už Jungtinių Ameri
kos Valstybių karių saugu
mą invazijos fronte Europo
je ir kituose karo frontuose.

Praeitais metais buvo 
maldose kreipiamasi į Šv. 
Panelę Mariją, o šiais me
tais bus maldaujama Jėzaus 
Širdies. Programoje bus iš
ilginių ir patriotinių dalykų. 
Chicagos arkivyskupas pa
sakys kalbą tema: ‘ Teatei
na Tavo Karalystė”, ir mal
dos bus skiriamos Jėzaus 
Širdies garbei. Šventoje Va
landoje šiaiš metais giedos 
1,000 giesmininkų, kurių 
balsai žavės minią ir sukels 
dievotumo nuotaiką. Tai bus 
didinga vieša malda.

Šventos Valandos pamal
dose dalyvaus Bažnyčios he-

Bedieviški profesoriai 
yra penktoji kolumna

NEW YORK. — Pareikš
damas, kad didžiausias pa
vojus Amerikai iš penktos 
kolumnos, kunigas Francis 
W. Walsh, vikaras delegatas 
ginkluotoms jėgoms, kalbė
damas Šv. Patriko katedro
je, pastebėjo: “Tai ateina iš 
tų, kurie, kartais pagerbti 
profesoriai, žymūs valstybės 
boardų auklėjimo nariai, ra
šytojai, pusiau gamtininkai, 
pabrėžia bedieviškoje filoso
fijoje materialistiškąją evo
liuciją.” Jis kalbėjo Marine 
Memorial mišparuose, kur 
dalyvavo 2,500 asmenų, 
įskaitant tėvus ir žmonas tų 
marinų, kurie žuvo šiame 
kare.

rarchijos nariai ir pasauli
niai vadai.

Pamaldos įvyksta rytoj, 
sekmadienį, birželio 18 die- j 
ną, 6 vai. vakare, Soldier 
Field. Vartai bus atidaryti 
3 valandą po pietų, įėjimas 
nemokamas.

Jei būtų šį sekmadienį lie
tus, tai šventoji Valanda 
būtų nukelta į kitą sekma
dienį, birželio 25 dieną.

Šventos Valandos pamal
doms vadovaus Chicagos 
arkivyskupas Samuel A. 
Stritch.

Išgelbėjo vaiką
Joseph Stizleck, 9 metų, 

3037 So. Throop str., buvo 
atgaivintas praeitą ketvirta
dienį ugniagesių departa
mento inhalator sąuado ir 
nugabentas į ligoninę po to, 
kai minimą vaiką keleiviai 
išgelbėjo iš McKinley parko 
ežeriuko, netoli Pershing rd. 
ir Westesn avė. Vaikas įbri
do ir pateko po vandeniu, 
pareiškė policija.

Siautė audra
Chicagoje praeito ketvir

tadienio vakare, nuo 11:15 
iki 11:45 vai. siautė lietus 
su audra. Audra apdraskė 
kai kurių namų stogus, iš
daužė nemažai langų ir iš
vertė kai kuriuos medžius.

Ištraukė
Jaunas vyras ištraukė 

Miss Frieda Groner, 230 E. 
Superior, rankinuką, kai ji 
ėjo netoli gavo namų. Kai 
vyriškis išėmė iš rankinu
ko $17, numetė rankinuką į 
jos užpakalinį kiemą.

* * *I

Pabėgo
Shakespeare avė. policija 

praeitą ketvirtadienį ieško
jo dviejų vyrų, kurie susi
ginčijo su Jerome Kowron- 
ski, jo maisto krautuvėje, 
2021 N. Western avė.; su
mušė jį su buteliu ir pabėgo
su $45 ir jo automobiliu.

* • *

Pametė

Du deimanto braceletai 
buvo pamesti mieste, praei
tą trečiadienį. Vienas yra 
$2,000 vertės, šį deimantinį 
braceletą pametė Mrs. Jean 
Mullaley, kai ji paliko ran
kinuką į šiaurę einančiame 
autobuse.

Kita moteris pametė 
braceletą už 450 vertės, kai 
važiavo iš namų į Park 
Ridge.

KOMENDANTAS ANTRO 
PUOLIMO

Brig. gen. Kenneth B. 
Wolfe, kilęs iš Riverside, 
Calif., huvo komendantas 
dvidešimties naujų karo lėk
tuvų — B-29, Super-Fort- 
ress, — kuriais antrą sykį 
bombarduota Japonija. (U. 
S. Army Air Force photo; 
Acme-Draugas)

Oro amžius
BOSTON. — Sakoma, kad 

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, po keturių metų ka
rui pasibaigus, bus 300,000 
civilių lėktuvų ir 6,000 air- 
portų. Apie tai pranešė bir
želio 16 dieną Charles I. 
Stanton, eivilės aeronauti
kos administratorius.

Platinkite “Draugą”.

Įdomus susirinkimas

Laikraštininkai teirausis arkivyskupo 
apie naują knygą

ŽYMUS VATIKANO AUTORITETAS PARAŠE SVAR
BIU KNYGĄ TAIKOS KLAUSIMAIS

i Penki gerai žinomi laik
raštininkai teirausis arki
vyskupo Samuel A. Stritch 
apie naują knygą, kurią pa
rašė Guido Gonella. Knyga 
užvardinta: World To Re- 
construct. Laikraštininkai 
klausinės arkivyskupo apie 
naują knygą atvirose disku
sijose, Cathedral Book klu
be, 19 E. Chicago avė., tre
čiadienį, birželio 21 dieną, 8 
vai. vakare.

Kunigas Edward V. Dai- 
ley, The New World redak
torius, bus moderatorius 
įdomaus susirinkimo. Apie 
tai pranešė kunigas Emett 
Regan, klubo direktorius.

Susirinkime iškels klausi
mus šie laikraštininkai: 
Stanley Johnston, The Chi
cago Tribune; Eddie Doher-

ty, The Chicago Sun; Clem 
Lane, City editor, The Chi
cago Daily News; Irving 
Pflaum, foreign editor, The 
Chicago Times; ir Stanley 
Pieža, religious news editor, 
The Chicago Herald-Ameri- 
ian.

Gonella yfa Vatiano žy
mus autoritetas tarptauti
nėje teisėje ir jis savo kny
goje aiškina taikos punktus, 
kurie buvo pareikšti popie
žiaus Pijaus XII kalėdinėje 
kalboje.

Knygą World To Recon- 
struct, antra serijoj, išleidžia 
Amerikos vyskupų komite
tas popiežiaus taikos punk
tams (American Bishops’ 
Committee on the Pope’s 
Peace Points), prižiūrint 
arkivyskupui Stritch.

Šeštadienis, birž. 17, 1944 ‘

mus

PIRKITE KARO BONUS

KUO
1U0 6B®*®

Jūs norite puikaus tabako, su
prantama. Taipgi jūs norite kad 
jis būtų Šviežias! Obuolių “Me
dus” pagelbsti užlaikyti natūra
lų šviežumą Old Gold’s puikių 
tabakų. "Kas nors nauja tapo 
dadėta” į tuos tabakus. Tai 
Latakia, brangūs importuoti 
apai, kurie padaro turtingesni 
skonį. Pabandykit Old Oolds.

Pirkite daugiau Karo Bonų 
negu jūs išgalit.

Kad sutaupyti karo medžiagą 
Dėdei Šamui, Old Golds per va
sarą nebenaudos “cellophane” 
apvalkalų.

OBUOLIU'MEDUS'UŽLAIKO

OLD GOLDS ŠVIEŽIAIS!

Iš konvertitų gyvenimo

Atsivertęs ministeris į kataliką tikėji
mą buvo Įšvęstas i kunigus

JIS BUVO ĮŠVĘSTAS KUNIGU TURINT 73 METUS, O 
MIRĖ TURĖDAMAS 83 METUS AMŽIAUS

HAMMOND, Ind. — Ku
nigas John Armitage Staun
ton buvo įšvęstas į kunigus 
turint 73 metus amžiaus, 
mirė Hammonde, Ind., turė
damas 83 metus. Pirmiau 
jis yra buvęs protestantų 
episkopalų bažnyčios minis
teris, buvo įsteigęs ir 20 me
tų vadovavo episkopalų mi
sijai Sagadoje, Pilipinuose.

Kunigas Staunton yra gi
męs Adrian, Mich., studija
vo Columbia universitete ir 
mokė lotynų kalbos ir ma
tematikos Fort Hill mokyk
loje, Rochester, N. Y. Jis ta
po ministeriu 1891 metais ir 
buvo kaipo St. Martin’s epis
kopalų misijos rektoriumi,
Seattle, Wash., nuo 1924—
1930 metų. Jis atsivertė į 
katalikų tikėjimą ir kurį 
laiką mokė North Dame uni
versitete.

Jis buvo įšvęstas į kuni
gus 1934 metais, po trumpų 
studijų Beda kolegijoje, Ro
moje. ’

Keturi areštuoti
Keturi nepilnamečiai vy

rukai buvo sulaikyti polici
jos praeitą ketvirtadienį po 
to, kai jie prisipažino pavo
gę dvyliką padangų iš gazo
lino stoties, 6500 N. West-

Jis paliko brolį prof. Hen
ry C. F. Staunton, kuris dės
to Notre Dame universitete.

John Armitage Staunton 
ieškojo tiesos, jis rado Ka
talikų Bažnyčioje, ir mirė 
būdamas katalikų Bažny
čios kunigu.

Kai kuriu daržovių 
kainos pakilo

Šviežių vaisių ir daržovių 
sąraše kainos dėl vaisių ne
rodo pasikeitimų ateinan
čioje savaitėje, pranešė Paul 
A. H. Shults, Chicagos Met
ropolitan area kainų ofiso 
administracijos distrikto di
rektorius, birželio 14 dieną.

Kai kurioms daržovėms 
pakilo kaina. Pakilo kaina 
dėl tomeičių (original pack) 
ir tomeičių (repacked), dėl 
naujų (red triumph) bulvių. 
Taip pat pakilo kaina ice- 
berg Saločių galvai, spina- 
cams, eggplant ir didesniam 
kiekiui morkų (bulk car- 
rots).

Praeitą savaitę sumažėjo 
kaina penkioms daržovėms: 
snap beans (green-wax), 
lauke augintiems akurkams, 
žirniams, penkiems svarams 
naujų bulvių (California — 
U. S.) ir ryšuliui morkų.

X Kun. Vytautas Miko- 
laitis iš šv. Benedikto para
pijos, B’.ue Island, III., per
keltas vikaru į Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. lietu
vių parapiją Chicago (Bri
ghton Park). šiandie atvyko 
į paskirtą vietą ir pradėjo 
eiti pareigas. v

X Roy Bociūnas, cicerie- 
tis, veiklus vyčių 14 kuopos 
narys, kariuomenėj baigė 
bombardierių mokyklą ir pa 
keltas į Flight Officer. Bir
želio 17 d. jis susituoks taip 
pat su veiklia vyte 14 kuo
pos Stella Savickaite. Šliū- 
has bus šv. Antano bažny- 
čioje 3 vai. popiet.

X A. a. kun. Jono Juškos 
metinė mirties atmintis bus 
birželio 17 d., Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, 8 vai. ryto. Ve
lionis įšvęstas kunigu 1936 
metais iki pat mirties, bir
želio 18, 1939 metais, dirbo 
Šv. Kryžiaus parapijoj. Šei
ma ir giminės į pamaldas 
kviečia visus.

X “Draugo” administra
cijos ir redakcijos ofisai, 
taipgi visas namas iš vi
daus dekoruojamas ir mo
dernizuojamas. Už savaitės, 
kitos atsilankę į “Draugo” 
raštinę pamatys visai kitokį 
vaizdą.

X Jonas Vaikuti®, sūnus 
Petro ir Prane. Vaikučių, 
4233 S. Mozart Avė., šį sek
madienį baigs Illinois Ins
titute of Technology (inži- 
nierystės kursą). Dale Vai
kutis, kuri gražiai darbuo- 
jasi Sodalicijoj ir kitose jau
nimo organizacijose, yra Jo
no sesutė.

X Liet. Vyčių Chicagos 
apskr. tradicinėj dienoj, lie
pos 4, Vytauto parke, šįmet 
daugiausiai darbuosis 36-ji 
kuopa iš Brighton Park. Ji 
duos darbininkų bufetui, res
toranui ir prie kitų įvairu
mų.

X Kun. J. Mikaitis, OFM., 
kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį vyksta į Kanka- 
kee, III., kad aprūpinus lie
tuvių dvasios reikalus. Jam 
tenka net nemažai pasidar
buoti katalikiškos spaudos 
reikaluose. Kankakee lietu
viai didžiumoje prisiglaudę 
prie lenkų parapijos ir yra 
pavyzdingi parapijonai.

X Elena Baibokienė su 
sūneliu iš Fountain, Mich., 
vieši pas žinomus Roselan- 
do veikėjus Mitkus, 10753 
S. Wabash Avė. Viešnia ža
da ilgiau pabūti Chicagoj.ern avė.

ŠVENTO ANTANO PARAP. METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadieni, Birželio (June) 18d., 1944

Pradžia maždaug 12 vai.; tęsis iki vėlumos 

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti . . . •

* t ____

Gražiame ir labai Patogiame Vytauto Darže
Prie 115th St., tarp Cicero Avė. ir Pulaski Rd. ■■

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




