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SUMUSE
Cherbourgas paskendęs liepsnose; 

artilerija bombardavo nacius

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 22.—Gen. Eisenho- 
wer jėgos šiandien pradėjo didelį puolimą pralaužimui 
paskutinių nacių linijų prie Cherbourgo. Ataka prasidėjo 
kuomet bangos britų Ir amerikiečių lėktuvų pradėjo orinę 
ataką, kuri tęsėsi 80 minučių.

Lėktuvų numestų bombų supurtyti, naciai turėjo tuoj 
kęsti didelį artilerijos baražą, kuris sukėlė gaisrus vokie
čių tvirtovėse.

Gen. Omar Bradley vadovaujami amerikiečiai kariai, 
laukdami šio bombardavimo pabaigos, tuomet pradėjo 
pulti nacių pozicijas. Vėliausias raportas sakė jie atakuo
ja Fort du Roule, tik apie 1,500 jardų į pietų® nuo milita- 
rinio uosio, ir Fort Octevilie, truputį toliau į pietvtakarius.A

Vėliausi raportai sako koncentruota ataka perskyrusi 
nacių garnizoną į beveik tris dalis.

Amerikiečiai užėmė St. Pierre Eglise, 8y2 mylias į rytus 
nuo uosto, tuo izoliuodami nacius šiaurrytiniam pusiau- 
salio gale. Kiti daliniai iš pietų įėjo į Quettehou, nemažą 
miestą prie St. Vaast la Hougue, netoli rytinio kran o.

Vyriausias štabas sakė neturįs žinių apie minėtą ame
rikiečių ultimatumą Che'rboūrgo garnizonui, kuris reika
lavo pasidavimo prieš 7 valandą ryte. Manoma, kad jeigu 
ultimatumas buvo duotas, naciai jį atmetė ir todėl pradė
ta Cherbourgą smarkiai atakuoti.

Komunikatas sakė kitur Normandijoje jlvyko vien tik 
patrulių veiksmai, nors priešo artilerijos ugnis britų- 
kanadiečių Tilly sektory buvo labai didelė.

Vichy radio sakė karo laivai padeda amerikiečiams, bet 
vyriausias štabas sakė jis nežinąs apie tokįi bombardavimą.

Vokiečiai skuba sunaikinti visus uosto įrengimus, ku
rie galėtų būti naudingi sąjungininkams.

Popiežius tarsis su Taylor dėl taikos
VATIKANAS, birž. 22.—

Vakar įvykęs pasikalbėji
mas tarpe Popiežiaus Pijaus 
XII ir Myron Taylor, Prez.
Roosevelto pasiuntinio, ati
darė kelią tolimesniem pa
sitarimam.

Sakoma, kad šv. Tėvas 
ypatingai nori sužinoti apie 
Prezidento planą pasaulinei 
taikai, ir jo nusistatymą dėl 
apsiėjimo nugalėtuose kraš
tuose. Popiežius taipgi klau-

LONDONAS, birž. 22.—Alžyro radio pranešimas sakė 
Cherbourgas jau paskendęs liepsnose. s:

VYRIAUSIAS ŠTABAS, birž. 22—Pranešta, jog Cher- 
bourgo apsupimas beveik visiškai baigtas.

Prancūzijos kolonijų kariuomenė išlakinama Elba saloj, netoli svarbiausio Marina 
Di Campo uosto. Nežiūrint didelio vckieaų pasipriešinimo, prancūzai salą užvaldė ir 

iečių kariuomenės paėmė į neląisvę. ((Si1,800 vokiečių 
Draugas)

Generolai nenorėjo
Hitlerio Prancūzijoje

LONDONAS, birž. 22. —' 
Raportai iš Vokietijos po
žemio sakė Adolfas Hitleris 
dieną po invazijos Norman
dijoje įsteigė štabą prie Le 
Mans miesto, bet greit pasi
traukęs į Troyes, už Pary
žiaus, ir galų gale grįžo į 
Berchtesgadeną.

Sakoma vokiečiai genero
lai įtikinę Hitlerį, kad ne
būtų patogu jo vardą arti
mai jungti su artėjančiu 
vokiečių pralaimėjimu.

(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-

sęs dėl Prezidento nuomo
nės apie ateities Tarptauti
nę Sąjungą, kurios tikslas 
būtų išvengti karo ateity, 
ir tuo pačiu kartu duoti 
kiekvienai tautai pakanka
mai vietos ekonominiam gy
venimui.

Vatikanas, per savo pa
saulinę organizaciją, gale® 
suteikti Taylor’iui žinias 
apie vokiečių okupuotų kraš 
tų viltis ir nusistatymus 
dėl pokarinės organizacijos.

> Naciai prarado 110,000 karių Italijoje

{spėjo apie nauju 
išlipdinimų galimybę

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 22.—Kovoms te
bevykstant prie Cherbour
go, Gen. Eisenhower davė 
naciams suprasti, kad jiems 
negali rūpėti vien tik to 
uosto apgynimas.

* Radio pranešimu, sąjun
gininkų viršininkas įspėjo 
Danijos, Norvegijos, Olan
dijos, Belgijos ir Prancūzi
jos žvejus, kad neišplauktų 
iš uostų iki 9 vai. vakare 
birž. 29 d.

Prezidentas pasirašė 
karo veteranu byliu

WASHINgTON, birž. 22. 
— Prez7"«obseveltas pasi
rašė veteranų šelpimo by
lių, kuriuo šio karo vetera
nams bus apmokamos mo
kymosi išlaidos, bus teikia
mos paskolos, ir hus moka
ma pašalpa bedarbės metu. 
Manoma bylius kainuos apie 
šešis ir pusę bilicinus dole
rių į metus.

Suomijos ministeris 
apleido VVashington?
WASHINGTON, birž. 22. 

—Hjalmar Procope, Suomi
jos ministeris, kurio veikla, 
anot State Departamento 
buvo priešamerikoniška, iš
vyko iš Washingtono su 
dviem pasiuntinybės pata
rėjais. Nepranešta kokiu 
keliu jie važiuos Suomijon.

LONDONAS, birž. 22. — 
Pranešimas iš Berno sakė 
fašistai sušaudė 200 iš 400 
italų partizanų, sugautų po 
mūšių prie Novara, į šiaur
vakarius nuo Milano.

Nuskandino japonu 
prekybinius laivus

CHUNGKING, birž. 22.— 
Keturioliktojo Amerikos avi 
acijos dalinio Liberator lėk
tuvai antradieny atakavo 
ir nuskandino priešo 5,000 
tonų reikmenų laivą ir 2,700 
tonų prekybinę laivą. Gen. 
Stilvvell štabas sakė tas įvy
ko pietų Kinijos jūroje.

Tie lėktuvai sužalojo ir 
gal nuskandino kitą, 5,600 
tonų priešo laivą.

Mažesnieji lėktuvai, pade 
darni kiniečiams kariams 
Changsha sektory, apšaudė 
keletą mažesnių priešo lai
vų.

LAIVYNĄ
NUSKANDINO LEKTUVNESĮ, TRIS 

KITUS LAIVUS, IR 10 SUŽALOJO
U.S. PACIFIKO LAIVYNO ŠTABAS, Pearl Harbor, 

birž. 22.—Amerikos penktojo laivyno lėktuvnešiui laivai 
sudavė didelį smūgį japonų laivyno jėgai, kuri buvo su
gauta pirmadieny tarpe Philippine ir Marianas salų.

Amerikos lėktuvnešių lėktuvai nuskandino priešo lėk
tuvnešį ir tris tankerius; gal nuskandino naikintauvą; ir 
labai sužalojo devynis ar 10 kitų laivų, jų tarpe kovos 
laivą ir kreiserį. Adm. Raymond A. Spruance laivyno lai
vai visai nenukentėjo.

Laimėjimas, trečias didžiausias prieš japonų laivyną 
nuo Pearl Harbor dienos, prasidėjo sekmadienio didele 
orine kova prie Saipan salos, kurios metu Amerikos lėk
tuvai ir laivų priešlėktuvinės patrankos numušė 353 ja
ponų lėktuvus.

Dėl to didelio smūgio, japonų laivynas, sugautas tarpe 
Marianas ir Philippinų, tegalėjo pasiųsti tik saują savo 
lėktuvų atmušti amerikiečius. Ir iš to skaičiaus amerikie
čiai numušė tarp 15 ir 20. Amerikiečiai prarado 49 savo 
lėktuvus.

Japonų laivynas, kuris per savaitę vengė susirėmimo 
su Amerikos laivais, kurie saugojo Saipan išlipdintus ka
rius, apsisuko ir greit bėgo į Kinijos jūrą. Nakties tamsa 
išgelbėjo japonus nuo tolimesnio puolimo, ir iš Adm. Ni- 
mitz pranešimo nesimato, kad kova būtų buvusi atnau
jinta. 4

Du Amerikos lėktuvnešiai ir vienas kovos laivas buvo 
“paviršutiniai sužaloti.” Toks užgavimas nepaveikia lai
vų. jėgos. z

Adm. Nimitz sakė japonų Jėgą sudarė keturi ardaoglau 
kovos laivai, penki ar šeši kreiseriai, penki tankeriai ir 
nežinomas skaičius kreiserių ir naikintuvų.

Pradėjo ataką išmušti Saipan japonus

PENKTOS ARMIJOS ŠTA
BAS Italijoje, birž. 22.—Ne
oficialiai spėjama, kad per 
praeitą 41 dienos ofensyvą 
Italijoje naciai prarado tarp 
80,000 ir 100,000 užmuštų,

KALENDORIUS
Birželio 23 d.: šv. Vanda 

ir Šv. Agripina; senovės: 
Arvydas ir Blinda.

Birželio 24 d.: šv. Jonas 
Krikštytojas; senovės: Ku- 
polis ir Budytė. ,

ORAS
Ūkanota ir šilta. Gali būti 

daugiau lietaus.

sužeistų ir suimtų belaisvėn 
karių.

Tas spėjimas daromas iš 
suimtų belaisvių skaičiaus 
—kuris dabar siekia suvirš 
27,000—ir militaristų nusta
tytą skaičių, kad už kiek
vieną suimtą karį vienas 
yra užmušamas ir vienas ar 
du sužeidžiami.

Sąjungininkai kariai šiuo 
laiku tebesiveržia pirmyn, 
ir jau pasiekė punktą tik 57 
mylias nuo Florencijos. Ko
munikatas sakė penktos ar
mijos kariai randasi tik 15 
mylių žemiau Pisa.

Neleis tenorą Gigli 
dainuoti koncerte

ROMA, birž. 22. — Gen. 
H. H. Johnson, Romos mi
litarinis gubernatorius, už
draudė Beniamino Gigli, bu
vusiam Metropolitan operos 
tenorui, dainuoti armijos 
šio vakaro armijos koncer
te.

Buvo bijoma, kad dėl GI* 
gli pasirodymo galėtų įvyk
ti demonstracijos, kadangi 
jis draugavo su fašistais ir 
net buvo nuvykęs į Berlyną 
dainuoti Hitleriui.

KARO BIULETENIAI
—Sąjungininkų lėktuvai 

nuo pat ryto iki vidurdienio 
puolė prancūzų susisiekimo 
linijas tarpe Prancūzijos ir 
Normandijos, ir Pas de Ca
lais krantą.

—Britų aštuntos armijos 
daliniai artinasi prie svar
baus Ancona uosto, Italijos 
pakrantėje prie Adrijos jū
ros.

—Maždaug 750 bomberių 
atakavo nacių valdomus ge
ležinkelius šiaurinėj Itali
joj.

—Daugiau “skrendančių 
bombų“ Šiandien atakavo 
pietinę Angliją.

Sako naciai degino 
5,000 rusu lavonus

LONDONAS, birž. 22.— 
Lenkų autoritetai Londone 
sakė Lenkijos požemio radia 
pranešė, kad vokiečiai iška
sa ir sudegina lavonus 5,000 
msų karo belaisvių, kuriuos 
jie neva aušaudę 1941 metų 
pabaigoje netoli Konieczon, 
pietinėj Lenkijoj.

Pranešimai sakė naciai 
matomai nori suziaikinti la
vonus, kad nebūtų rasta 
įrodymai, jog jie buvo su
šaudyti.

Petras tariasi su 
aliantais Italijoje

ROMA, birž. 22. — Ju
goslavijos Karalius Petras 
ir jo Premjeras, Ivan Suba- 
sič, šiandien tarėsi su są
jungininkų komanda Italijo 
je kaslink militarinės padė
ties Jugoslavijoje. Po pasi
tarimo jie turėjo vykti apžiū 
rėti frontą drauge su Gen. 
Sir Harold Alexander.

ANT INVAZIJOS LAIVO į

PRIE SAIPAN, birž. 22.—'
i

Aslito aerodromas Saipan 
saloje jau gatavas mūsų 
lėktuvų operacijoms.

Saugojami didelio Ameri
kos laivyno dalinio prie Ma
rianas salų, marinai ir ar
mijos kariai pradėjo didelę 
ataką išmušimui japonų 
Saipan salo? gynėjų. Jie da
bar varosi pirmyn keturių 
mylių frontu, kuris eina 
skers salos, nuo Car.apan 
pakraščių, vakariniam kran 
te, į rytus pagal Tapotchau 
kalnus iki Magicienne įlan
kos rytiniam krante.

Atakavo sintetinio 
aliejaus varyklas

RYTINES KOMANDOS 
STABAS, U.S. Aviacijos jė
gos Rusijoje, birž. 22.—Sta
bo komunikatas .sakė dide
lis skaičius Amerikos bom
berių iš Anglijos, bombavę 
Ruhrlando sintetinio alie
jaus varyklas ir kitus Vokie
tijos taikinius, nusileido lėk 
tuvų bazėse Rusijoje. Ata
koje dingo trys bomberiai 
ir du naikintuvai.

Mūsų lėktuvai rado tik 
mažą priešo lėktuvų opozi
ciją, o priešlėktuvinių pat
rankų šaudymas buvo kai 
kur gausus, o kitur beveik 
nebuvo. Naikintuvai sunai
kino penkis priešo lėktuvus.

Vienoj vietoj marinai pa
sivarė mylią per pirmos tris 
valandas.

Japonai, kurių Saipane 
yra apie 20,000, stipriai 
priešinasi. Vienas didelis 
mūšis tarp marinų ir japo
nų įtvyko ant kalno prie Ma
gicienne į(la.iik,cs, kur japo
nai, .pastūmę artileriją iš 
urvų šaudė į marinus, ir 
greit pasitraukė atgal į ur
vus.

Amerikiečiai visvien užė
mė šią ir panašias pozicijas. 
Vienam urve užmušta 75 
japonai. Marinai liepsno
svaidžiais sunaikina priešo 
tvirtoves..

Rusai puola suomius 
200 myliu frontu

MASKVA, birž. 22.<-Ru- 
sai sako suomių komanda 
siunčia neišlavintus jau
nuolius į kovas, bandydami 
sulaikyti rusų kariuomenės 
žygiavimą iš užimto Viipu- 
ri. Rusai šiuo laiku veda 
dvišakę ofensyvą prieš suo
mius 200 mylių ilgio fron
tu.

Vienas puolimas daromas 
pagal Aunus sąsiaurį, tarpe 
Onega ir Ladoga ežerų, o 
kitas į šiaurę nuo Onega 
ežero.

švedų raportas iš Stok
holmo, gautas Londone, sa
kė sucmių ‘‘taikos kabine
tas“ jau suorganizuotas.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
NAUJAS KRISTAUS DARBININKAS

Birželio 7 d. J. E. vysku- Kun. Antanas Antoninas 
pas M. J. Lemieux, O.P., tu- Jurgelaitis, O.P., nuo pat 
teikė kunigystės šventinius jaunų dienų, būdamas stu- 
Domininkonų diakonams, deniu aukštesnėje mckyk- 
tarp kurių yra ir Antanas loję, Bostone, pradėjo ben- 
Antoninas Jurgelaitis, O.P. dradarbiauti laikraščiui “Da 
Šventimai {įvyko Domininko- rbininkui’. Jis pasižymėjo 
nų Nekalto Prasidėjimo vie- nepaprastais žurnalistiniais 
nuolyno koplyčioje, Waah- gabumais. Pradžioje rašinė- 
ington, D. C. I jo žinutes, o vėliau pradėjo

rašyti straipsnelius. Jis yra
Kun. Antanas A. Jurge- j mokytojavęs So. Bostono lie-

laitis, O.P., firmas šv. Mi 
šias atnašavo Nukryžiuoto 
Jėzaus vienuolyno koplyčio-

tuvių parapijos vasarinėje 
mokykloje, veikęs labai daug 
su jaunimu parapijoje. Bū

• Ije, Elmhurst, Pa., birželio 
8 d., kur T. Antonino sesuo, ' iegįjose> kiek laikas leido, 
seselė Marija Bap ista at-i rigg, sulietuvino ir vertė 
lieka naujokyno metus. straipsnius ir jais puošė 

Iškilmingas pirmas šv. Mi- “£>arbininko" skiltis. Jis ge-i 
šias kun. Antanas Antoni-| rft. moka Sėtuvių kalbą ir| 
nas Jurgelaitis, O.P., atna-į linkęs - žurna|izhą< yri e. 
šaus sekmadienį, birželio 11 nergjngas įr nuoširdus dar-
dieną^ 10:45, šv. Petro lietu- bininkas, giliai užjaučiąs dar 
vių parapijos bažnyčioje, So.! bo žm,3ngmBt nes jis pats y. 
Boston, Mass., kur jis prie-' k^ęa - darbininkų tėvų, 
mė šv.. krikšto ir sutvirtini-j jam ,-^vgpg darbinin

kijos ir lietuvybės meilę.
Džiaugiamės sulaukę gi

liai išmokslinto dvasios va
do, Kristaus darbininko. 
Sveikiname kun. Antaną An- 
toniną Jurgelaitį, O.P., ir 
linkime Dievo palaimos jo 
kilnioje darbuotėje!

damas TT. Domininkonų ko

mo sakramentus.

Visi tėvai lietuviai maloniai prašomi savo vaikus 
leisti mokytis į

MARIANAPOLIO KOLEGIJA
Tai vienintelė mokykla lietuviams berniukam* šiame

krašte. Ji buvo įsteigta 1926 meteis 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 auklėdami.

Marianapolio kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokykla 
(Hįgh School) ir dveji kolegijos metai (Junior College). 

Mokslas šiais metais bus pradėtas rugsėjo 11 dieną. 
Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar 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.

MIRGA - MARGA 1$ ROCKFORD, ILL.
Birželio 11 d. LRKSA 137 visiems daugiau darbuotis, 

kp. laikytam susirinkime nu' Karo tonų parduoti Tary- 
tarta pagerbti kuopos karei-l bos skyriuje apsiėmė kun. 
vius. Bus piknikas liepos 2' K. Juozaitis. Jis sudarys ko
ri., Birutės parke (parapijosI mitetą jam padėt. Komiteto 
darže). Visas pelnas eis ka- sąstatas bus paskelbtas ve
reivių reikalams. Komisijon 
išrinkta: Adelė Misiūnaitė 
ir M. Sautelas.

pu Lietuvai gelbėti. Aš 'ti
kiu, kad Rockford lietuviai 
neatsisakys nuo mielaširdin- 
go darbo — gelbėti savo 
brolius, sesutes.

Klebonas pranešė, kad va
saros laiku šv. Mišių laikas 
bus pamainytas. Pirmos — 
suma bus 7:30 vai., o 10 v. 
skaitytinės.

Stasys Petrauskas, daug 
pasidarbavęs Rockfordo lie
tuviams, seniau turėjęs re-al j 
estate biznį, suorganizavęs 
Kultūros klūbą užsisakė dnr. 
“Draugą’’ ir žada būti nuo
latiniu skaitytoju.

Serga Danis Kasparas šv. 
Antano ligoninėj.

Mirė Antanas Taunis, 69 
metų. Palaidotas šv. Mari-, 
jos kapinėse. 1

=====

Moterims TrečiadienįPhone Virginia 9493
SOUTH PAULINA 

RUSSIAN TURKISH BATHS
ATLANKYK IT SVEIKATOS PIRTĮ

8jį Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos. Bmasguci

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

Kas pasidarė su Senber-1 
nių klubu? Eina gandas, kad 
kai kurie senberniai palieka, 
sautus ir bėga. į nortus. Kaip ' 
sužinosiu, parašysiu.

Koresp.

Kun. Antanas Antoninas 
Jurgelaitis, O. P.

Kun. Antanas Antoninas 
Jurgelaitis. O.P., gimė bir
želio 9 d., 1917 m., So. Bos
tone, kur jis augo ir užbai
gė pradinius mokslus. 1935 
m. užbaigė Boston Latin 
aukštesnę mokyklą. 1936 me
tais įstojo į Tėvų Dominin
konų kolegiją, Providence, 
R. I., ir ten studijavo per 
1937 metus. 1938 m. atliko 
naujokyną šv. Rožės vienuo
lyne, Springfield, Kentuckv 
Tame pačiame vienuolyne, 
rugsėjo 15 d., 1938 m. su
dėjo pirmuosius įžadus. Fi 
losofijos mokslus studijavo 
1938, 1939 ir 1940 m. River 
Forest, arti Chicogo, III., šv. 
Juozapo vienuolyne, Somer- 
tet, Ohio. Amžinus įžadus 
sudėjo rugsėjo 15, 1941 m., 
Nekalto Prasidėjimo vienuo
lyne, Washington, D. C. Ten 
pradėjo ir šv. teologijos ba
kalauro laipsnį (S.T.B.). Di
akonu įšvęstas birželio 10 
d., 1943 m. Domininkonų 
Nekalto Prasidėjimo vienuo
lyne.

EXTRA1 EXTRA1

KVIEČIŲ GAMYBOS 
TIKSLAS

Wasfcington. — War Food 
administratorius Marvin Jo
nės pranešė, kad 1945 metų 
kviečių derliui numatoma vi
same krašte apsėti nuo 67 
iki 70 milijonų akrui. Šių me
tų kviečių derliui maždaug 
buvo apsėta 67 milijonai ak
rų, gi 1943 metų derliui — 
55 mil. akrų.

Palaiminti santaiką da
rantieji, nes jie Dievo sūnu
mis vadinsis. (Mat. V, 9).

Budriko Radio Valandom’
W.H.F.C 1420 Kllocyclea —

Ketverge, 7 vai. .vakare. 
W.C.F.L., 1UOO Kllocyclea —

NedilloJ, »:10 vaL vakar*.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jevvelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per š( Pavasarini SI Metų
. IŠPARDAVIMĄ

liau.
Buvo gražių įnešimų ir nu 

tarimų drabužių rinkimui. 
Nutarta paruošti tam tik-

Birže’io 18 d. Tarybos sky ras liūdymas su valdybos pa- 
riaus susirinkime konferen- rašais, kad visi Tarybos sky- 
cijos delegatai išdavė rapor- riaus nariai rinktų aukas 
tą, kuris sudarė didelio ūpo I iš savo draugų, klubų, kuo-

"MIRACLE" sienoms
■hmbmwwmhbM A L I A V A
1. VIENAS APDENGIMAS 

užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
li a votoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

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

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

oi imu raišu

••>98
M4t M

BERLAND'S
PAINT STORE 

Mes Mjau.1917 s. Halsted St. c
Pietvakarių Krautuvė -----  3618 VVest 26th Street

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORT8MOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti.......... jg gQ
STOKER COAL, Aukštos rftšies, jy’ąj

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP.............

1 PETROLEUM COKE (Course).. 
PETROLEUM COKE (PHe Run)

SI 1.25

Permainyta* 
vardan ir 
adri-nan.

l.letnvtHus 
N. KANTER
navlnliikan. 
Zpliikas —

REMKTTB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS COM

Tel. CALumet 7237
★

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

Utamikais, Ketvergais ir Suba- 
tomis iki 9:30 vaL vakare.

IDARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTI*. {STEIGTAS BAL. 11, 1863 M.
f

SEKMADIENIAIS — noo 1 
Hd 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — noo 
9:86 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk- 
tadleniais nno 7 Iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiao adresas:
6755 S. W©stom Avė., Chicaęo, I1L

Lij Telefonas — OROvehUl 2242
i =s=

WHFC -1450 kilos.

S 3E

Skelbkitės “Drauge”

Didžiausia Lietuviu 
Jevvelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUM8 
KAINAS!

Turima dideli
Ir geną paii-S » . , ?
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir Įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Rea. 8888 So. Tatanan An 
Ben. TaL GROvehiU 8817 
Office ToL HEMlock 4848

DR. J J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS 13 CHIRURGAS 

OFISO VALANDO8 
Nuo 2 ild 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus 
2423 Weat Marguette Road

A

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
»jr .«wa»

TMt viens perą aklų visam ryv.nl- 
mul. Sautoktte jas leisdami l»e»- 
aamlnuotl jas modernllklauala 
metodą, kuria r.rSJimo mokslas 
rali sutelkti.

- M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie pralall-

^aa visų akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne
•m-Mh k am pas ll-tos 
Mefooasi CANAL Mas, Chicago

OFISO VALANDOS! 
Kasdien !;>• a. m. Iki !:>• >. aa. 
aTrodlad. Ir lettad Iill a. aa.

Iki T;M p. m.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
FHTSKYAN AMD SURGEON 
4645 Sa. Ashlaad Avcsne 

OFIBO VALANDOS:
4 h-m» 8 fcl 8 vad. wk

TaL CAN&l 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2261 W. Cermak Rd.
M

2Mf n. n.

<787

M. TARds 2248

:dr. C. VEZELIS
DANTISTAS

1645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

TaL: šuo 9 vai. ryto ild 8 v&l. vak.
Trečiadienj pagal sutartį. x

Ofiao Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avaue 
(Mm vaLi 1-8 h 8-Bt88 B.M. 

frnOadlanUB pagal netarti

3241 West 66th Plans 
TeL R EPublie 7868 /

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 665S

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 8. Arteeiaa Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto Ud Ipųp. 

6 Od 9 vaL vakare.

TeL YARda >148

DR. Y. A. SIMKUS

bn.s KKNvooJ 8187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS DB CHIRURGAS 

Mm wL: ano 1-8; ano 8:30-8 Ji 
756 W«wt S5th Street

YhL: 11-12; 2-1; hr 6:SOA JB 
KnmkBeniala—2-4 ir 8:80-8:88 

Sventadlenialn—11-12.

Skaniausia 
kurią 
mis.

yra toJU

LIETUVIAI DAKTARAI

DR7G. SERNER”
tJs- lanakųs «■ »
^URUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
88 metų patyrimai

TaL Yards 1828
‘ Pritaiko Akintu. 

Kreivai Akla 
Ištaiso. . 

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
1SO.HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
dos nuo 10 Ud 4; nuo 6 Od 8

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROapeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
JL80ONIUS PRIIMA:

Kaadien noo 2:00 IM 8:00 vnl
. Trečiad. tr Sekm. tik ausit&rlua

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ava.
(2-troa lubos)

Ofiao Telefonas: YARda 0554
Jei neatsiliepia Saukite—
Rea. TeL: MIDvray 2880 

OFISO VALANDOS:
Noo 10 Od 12 vai. ryte, noo 2 Od 4 
vai. popiet lr nno 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 ild 12 vai. dieną:

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

4146 Archer Avenue 
Ofiao TeL I.AFayette 3216 , 
Raa. TeL LAFayatto MM

Jt

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 46th Court, Clcern 
Aatradiaalais, Ketvirtadieniaia 

Ir Penktad leninis 
TnLs 10-12 ryta, 24. 7-8 P. M. 
P47 S. Halsted St, Chlear

z M SaštadindaM

Vairi ovę a Ud 4 zahaca

, VALANDOS:
Plrna, Aatrn Ketvir. 6 IkPO vak.; 
-.'Penktad. 8:30 Dd 9:30 vak.

Šeštad. 6 vaL Iki 9:80 vak. 
Sekmadieniais pagal eusitarimą.

žmogau* charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokisst

J. W. Gue*hs i
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W A N T E D" ADS

I “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS J

“DRAUGAS” HELP YVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolpb 3488-34H3

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpoarer OommlMionna- 

atatymal reikalauja kad daugu
mas darblnlnky turi higytl Pa- 
HuoKavimo R*At* (statrment ot 
avallabllity) nuo dabartines dar
bo fstalaos — ar nuo War Man- 
power Commlasion — pirm pra
dedant dlrbU kitoje Įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar JOs galit gauti 
lr ar Jums reikalinga palluoaa- 
Ttmo raStaa. Jūs sutaupysit M 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

A- ★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale I
★ For RentI
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In Amerioa’s Oreatart 

Dthnanian Daily Newspapei 
— ESTABUSHED 1909 n 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

— RANDOLPH 9488

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. Atsiimkit* 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5367 Sheridan Road

WELDERIŲ 
ARC IR COMBINATION 

DARBAS TIKTAI NAKTIMIS 

64. VAI- Į SAVAITĘ

METALO SANITARY PREKES 
JUST MFG. CO.
4610 Wmt 21st St.

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

HELP WANTED — VYRAI

MARINOMS OPERATORIŲ ir OR
DERIU PAKUOTOJŲ. Pastovūs dar
bai. GR1NNELL CO., 4425 S. Weat- 
ern Avenue.

Matykit Mr. Abnet.

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

Darbai pastovūs 
$45 ir suvirš pradedant 

6788 SOUTH CHICAGO AVĖ.

GRINDERS
DARBAS TIKTAI NAKTIMIS 

54 VAL. I SAVAITĘ

METALO SANITARY PREKES 
JUST MFG. CO.
4610 West 21at St

★ ★ 
Vyrų 

Reikia
VIDUJ PIENINĖJE 

DARBAMS 

Atsišaukit į

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

7524 CENTRAL AVĖ.
(River Forest)

GERA MOKESTIS 
SU ATOSTOGOMS

Svarbūs Darbai

Plieno Warehouse
PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ 

PATYRIMO NEREIKIA 
Atsišaukit Employment Dept

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

(2 blokai j šiaurę nuo Division)

DRILL PRESS 
PUNCH PRESS HANDS 

ASSEMBLERS 
75c Į VALANDĄ 

Pastovūs darbai. Sviesi, švari
dirbtuvė. •

Pašaukit KEDrie 2048
McINTOSH ELECTRIC CORP. 

333-233 N. CALIFORNIA

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEMS KARO DARBAMS 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT Į

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

C e n trai 

Steel & Wire Co.

REIKALINGAS KRIAUŠIUS prie 
naujų Ir senų drabužių. Puikios dar
bo sųlyros. Atolžauklt — 4148 AR
CHER AVĖ., tel. LAFayette toe*.

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.

MERGINŲ
PRIE

SALAD COUNTER
★ PASTOVŪS DARBAI
★ VALGIS DUODAMA
★ GERA PRADINE MOK.

ATSIŠAUKIT

IRELAND OYSTER 
HOUSE

632 N. Clark St

Moterų

Reikia
Dirbtuvėje daužyti kiaušinius.

★ GERA MOKESTIS
★ SVARBUS DARBAS
★ GEROS VALANDOS

FULTON EGG PRODUCTS
COMPANY 

1019 Fulton St

REIKIA MERGINOS
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ 
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS 
4425 S. Fairfleld

FUR FINISHERS 
RUBIN BROS.

8848 STONY ISLAND AVĖ. 
FAIRFAX 2300

TARNAIČIŲ REIKTA. 6% dienos J 
savaitę. *82.50 J mSnesj. AtsiA&uktt 
J WESTON HOTEL, 355 W. Madl- 
son. '

Vyrų ar Vaikinų
SHIPPING ROOM DARBAMS

Vyniojimui ir prie corrugated 
paketų, parcei post ir express 
siuntiniams.

5 Dienos į Savaitę 
$25.00 PRADEDANT

PANAMA BEAVER, INC. 
610 W. VAN BUREN 

CHE. 4343

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Ola rasite tok) darbą, kurį 
■orite ir pajėgsite dirbti.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

VYRUI

Dirbtuves Darbai - Su ar Be Patyrimo 

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 lld 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 
Anfthu 20 iki 60 metą.

Dieno*, vakarais

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. VVASHINGTON ST. 

GHICAGO
REIKIA

laf 8248 ^es turim keletą gerų dar
bų MERGINOMS mūsų dirb
tuvėje. Puikios sąlygos ir 

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. VVashington Blvd.

PADEKIT

DŽIUGINTI

MUS

KARO ŽINIOMIS
DARBU

KARO

PRAMONĖJE

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PIRKITE EKSTRA BONĄ 
PENKTO VAJAUS METU.

VYRAI IR MOTERYS

Dfcenitorių

Ir Dženitorkų
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ
PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJA
CHICAGO

TITLE & TRUST CO.
69 W. WASHINGTON

Gaisras buvo kilęs 
karo fabrike

Helene Curtis Industries 
sandėlyje, 2638 N. Pulaski 
rd., praeitą antradienį vaka
re, 7 vai., buvo kilęs gais
ras ir sunaikino už tūkstan
čius dolerių vertės karo me
džiagų.

Būriai, iš 700 darbininkų, 
pabėgo, kai liepsnos plėtės 
į kitas trijų aukštų namo 
sekcijas.

8 sužeisti
Du gatvėkario kondukto

riai ir šeši keleiviai buvo 
lengvai sužeisti praeito ant
radienio vakare, kai stab-

NAMŲ FRONTAS
90,000 DAUGIAU SA- I lybę, mūsų bendrą pasišven- 
VANORIŲ REIKALINGA timą, su Dievo palaiminimu, 
RACIONAVIMO už vienybę ir laisvę visiems
ĮSTAIGOMS žmonėms. ’’

Prezidentas prašė, kad 
mūsų tautos žmonės Vėlia
vos Dieną ypatingai pagerb-

Maždaug 90,000 daugiau
kainų tarybos (price panels)
savanorių yra reikalinga ..... , .. 7. K , tų musų karo jėgų narius —dirbti mimmum po 5 valan- ... . * ..... ir- X- X V lygiai vyrus ir moteris — das savaitėje Vietinėse Ka- , . ....... . J . f kurių nuolatinis pasišventiro Kainų ir Raciopavimo Į- r
staigose per visą kraštą 
kaip praneša Kainų Admi
nistravimo Įstaiga.

Kiekvienas iš 91,237 vie
tinių, racionavimo įstaigų 
narių buvo prašomas susi
rasti vieną papildomą kainų 
tarybos asistentą laike dvie
jų savaičių, pradedant ge
gužės 29, 1944. Tas reika
linga praplatinimui kainų 
kontrolės programai per Vidžiai sugedo gatvėkario, ei-

nančio į vakarus. 79-toje, a*„krašt*-Da,*Sia“ ,40-; 
gatvėje, ir susidaužė į du
kitus gatvėkarius, pastaty
tus gale linijos, Western av. 
Nelaimė įvyko netrukus po 
7 vai. vakare.

Vairuotojas bėgančio gat- 
vėkario nebuvo sužeistas.

Nuomos byloje
Chicagoje buvo nuteistas 

namų savininkas ir jo duk
tė kalėjiman už tai, kad ėmė 
didesnes nuomas iš trijų 
nuomininkų.

RENDUOJASI

RENDBOJASI Furnlšluotas Kamba
rys. pavieniam ar porai be vaikų. 
Visi patogumai. Brighton parko ko
lonijoje. Renda nebrangi. Del pla
tesnių informacijų atsišaukit i — 
4408 S. MAPLEIVOOD AVĖ, tel. 
I.AF. 5M9.

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKf
su moderniškai Jrengtu 5 kambarių 
namu., sunparlor, vana, basementas 
lr garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 ki. pradlnša mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1H mylių nuo Micih- 
gan ežero ir puošnių rezortų.
J. P. VARKAIiA sav.. Chicagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Virginia 2114

VYRAI IR MOTERYS

ASSEMBLERS—NAKTIMS 
INSPEKTORIŲ—NAKTIMS 
MAŠINOMS OPERATORIŲ

★ ★ ★
Matykit Mr. Danleek 

Pasitarimai

EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.

> RYTO IKI 4:10 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

ELEVATOR OPERATORIŲ 
FREIGHT

Virš 40 metų, patyrimo nereikia.
EDGEWATER BEACH AFTS 

5555 Sheridan Rd.
LON 8500 MR. WALL

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, *87.60 J mCnesJ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6*67 Sheridan Road

REAL ESTATE FOR SALE

PIRKĖJAMS

ATYDA!
Sntanpyklt aau DAUO laiko lr plnl-

ajaligydaml mflsų dldeų dykai su
kta agraša TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoktt, rašykit ar atstlankykit mū

sų ofisan kur bua sutelkt* greita* 
mandagus ir Inteligentiška* patar
navimas

JOHN a SYKORA
2411 S. 52nd Avė.
TEL—CICERO 46* 

▼ADOVAUJAM ORBITŲ 
PARDAVIMU

I* METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

★ ★ ★ ALUMINUM
Dabar tai laikas pradėti dirbti pramonėje rytojaus. 

VYRAM IR MOTERIM
Pilno laiko karo darbai, geriausia mokestis, dienomis ar 

naktimis. Patyrusių ar ne. Užmokestis laike mokinimo.

2742 W. 36th Place

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistu
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — &rba mN išmokins,m jus. 

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

Imkite Douglas Park “L” iki Durų

VYRŲ-MOTERŲ . 
VAIKINŲ —MERGINŲ

VAIKINŲ IR MERGINŲ—18 METŲ AR SI VIRA— DIRBTI LUKE 
VASAROS PRIE LENGVU ASSF.MBLY DARBŲ.

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIU. PAGELBEKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Tranaformera

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COn, WINDERS 
COIL FINISHERS

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

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

000 savanorių asistentų šiuo 
metu padeda OPA 5,500 vie
tinėse kainų tarybos įstai
gose pravesti apžvalgas ir 
vartotojų-prekiautojų sutar
čių programas šiose svar
biose namų-franto darbuo
se.

SVETIMOMS PAŠAL
POS GRUPĖMS PA
SIŲSTAS MAISTAS

Žemės Ūkio Departamen
tas praneša, kad per kovo 
mėnesį Karo Maisto Admi
nistracija visoms pageidau
jančioms agentūroms pa
siuntė maisto ir kitų žemės 
ūkio produktų viso 798,736,- 
255 svarų, gi vasario mėn. 
buvo pasiųsta 865,884,856 
svarai. Į šiuos siuntimus į- 
ak ai t omą lend-lease siunti
mai, kitų vyriausybių armi
joms pardavimai grynais, iš
tekliai Carribean ir Territo- 
riai Emergency programomp 
ir tiesioginiai išdalinimai ci
vilinėms grupėms ir Raudo
najam Kryžiui ir svetimoms 
pašalpos grupėms.

Laivais pristatymai eks
portui lend-lease keliu siekė 
590,234,920 svarų, palygin
ti su 298,657 svarais vasa
rio men. Svarbiausi gami
niai, pristatyti mūsų sąjun 
gininkams, išreikšta procen
tais, yra sekantys: pieno 
produktai ir vištos 9.8; mė
sa — 41.2; riebalai ir alyva
— 4.7; vaisiai ir daržovės
— 9.1; grūdai — 17.5; cuk
rus — 12.1; įvairios prekės
— 3; taboka — 1, vata — 
1.6. šios prekės buvo prista
tytos sekančiai: Britų impe 
rijai — 64.3 procentai; Ru
sijai — 29.5; kitiems, įskai
tant Graikiją, šiaurės ir Va
karų Afriką ir Prancūzų Na- 
tionalinį Išlaisvinimo Komi 
tetą — 6.2 proc.
IŠKILMINGAI MINĖTA 
VĖLIAVOS DIENA

Civilinės ir patriotinės or- 
> ganizacijos įvairiuose mies
tuose gražiai minėjo specia
liems visuomenės iškilmėms 
Vėliavos Dieną, ketv., bir
želio 14 d. Ta proga Prezi
dentas išleido atsišaukimą, 
raginantį piliečius tą dieną 
iškabinti Amerikos vėliavą; 
taip pat pageidautina, jei 
galima, iškabinti visų Jung
tinių Tautus kurios kaunasi 
greta su mumis, vėliavas, 
“simbolizuojant bendrą bro

mas mūsų tautiniams idea
lams davė tautos vėliavai 
naują ir viltingą reikšmę 
tiems, kurie kovoja prieš 
priespaudą kraštuose vis 
dar priešo užimtuose.

Prezidento proklamacija 
baigiama šiais žodžiais... “ir 
aš raginu Jungtinių Valsty
bių žmones tą dieną iškelti 
Amerikos vėliavą virš savo 
namų ir suruošti, kur gali
ma, suvienytus išstatymus 
emblemų, laisvę mylinčių 
Jungtinių Tautų, be kurių 
kieto pasipriešinimo ir ben
dradarbiavimo mes negalė
tume tikėtis pergalės.”
ELEKTRINIŲ VEDIN- 
TUVŲ GAMYBA

Gamyba 100,000 propele- 
rio-tipo elektrinių vėdintu- 
vų, 12 ir 16 colių diametre, 
bus leidžiama po to, kai bus 
nustatyta gamybos kvotos 
gamintojams, kurie gali tuos 
vėdintomis gaminti jokiu
atveju nekenkdami karo rei
kalų gamybai, — pareiškė 
Karo Gamybos Įstaiga.

Šių vėdint.uvų skaičius bus 
pakankamas patenkinti tik
tai svarbiausius militarinius 
ligoninių ir pramonės parei 
kalavimus. Civiliems reika
lams bei raštinėms šių vė- 
dintuvų gauti nebus galima.

W. L. Clayton, Surplus 
War Property (Karo Turto 
Pertekliaus) administrato
rius paskelbė sudarymą pa- 
komiteto studijavimui būdų 
padėti mažiems bizniams į- 
sigyti karo nuosavybių per
teklius.

Pa-komitetui vadovauja 
Maury Maverick, mažesnių
jų karo fabrikų korporaci
jos viršininkas. Į tą pa-ko- 
mitetą taip pat įeina atsto
vai iš Recanstruction Fi- 
nance Corporation, Valsty
bės Iždo Procurement Divi- 
sion Teisingumo Departmen- 
to ir Karo Gamybos Įstai- 
g08-War Production Board.

Mažųjų biznių interesas į- 
sigyti karo turto perteklius 
buvo pripažintas Bernard 
Barucho ir John Hancocko 
paruoštam raporte “War & 
Post-War adjustment poli- 
cles”. Kada buvo įsteigta 
Karo Turto Pertekliaus Ad
ministracija, nariu į jos Po- 
licy Board buvo pakviestas 
atstovas iš Mažųjų Karo Fa
brikų Korporaoijos. Mažųjų 
biznių interesai taip pat re
prezentuojami Karo Gamy
bos Įstaigos pramonės pa- 
gelbiniucae komitetuose, ši
tie pagelbiniai komitetai ar
timai bendradarbiaus su lik
vidavimo agentūromis, ku
rios veiks Surplus War Pro
perty administratoriaus prie 
žiūroj.

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklau
soma valstybė.
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Karo eiga
MŪŠIAI CHKRBOtRGE

Paskutinėmis dienomis sąjungininkai žymiai pasiva
rė į priekį visuose karo frontuose. Ypač daug dėmesio 
kreipta j Cherbourgo pusiausalį ir kovas Marianas sa
lose, Pacifike.

Kai mūsų skaitytojai skaitys šiuos žodžius, Cher- 
bourgas greičiausia jau bus sąjungininkų rankose. Mat, 
pirmosios^ miesto tvirtovės jau sutriuškintos ir šaunūs 
Amerikos kariai grumiasi su vokiečiais miesto gatvė
se. Veikia karo laivynas ir lėktuvai. Naciai nebeturi 
jokių vilčių ten išsilaikyti.

Amerikiečių karo vadovybė buvo pasiuntusi ultima
tumą vokiečiams Cherbourge. Įsakė jiems geruoju pa
siduoti. Jei nepasiduos, viską sudaužys ir vokiečių ka
rių mirtis neišvengiama. Bet užsispyrė nacių vadai, ma
tyt, nepaiso savo karių gyvybių. Ultimatumą atmetė. 
Suprantama, atmetė dėl vien to, kad mūšiuose sunai
kinti miestą, vertingus uostus ir palikti sąjungininkams 
tik griuvėsius. Bet Cherbcurgas yra paimamas grei- 
čiau, negu nacių karo vadai galėjo įsivaizduoti, nesu- 
spėjant visko sugriauti, sunaikinti.

Naciai, aišku, supranta, kad užleisti sąjungininkams 
Cherbourgą ir jo pusiausalį^ reiškia labai daug pralai
mėti. Gilus ir patogus, be to, labai svarbioj strategi
nėj pozicijoj esąs to miesto ucetas, sąjungininkams 
duos galimumų dideliais kiekiais pristatyti į kontinen
tą ir kariuomenės ir visokios amunicijos. Tai pagrei
tins jungtinių tautų nesulaikomą žygiavimą Berlyno 
link.
MARIANAS SALOS

Šiuo momentu buvo laukiama didelių istoriškų mū
šių tarp Jungtinių Valstybių ir Japonijos karo laivynų 
prie Marianas salų, kuries yra tarp Filipinų ir Japo
nijos. Mat, Amerikos karo laivynas jau seniai vilioja 
japonų laivyną išplaukti į atvirą okeaną ir vyriškai 
kariauti. Bet japonai slapstėsi, nes bijojo. Pagaliau, kai 
amerikiečiai pradėjo įsistiprinti Marianas salose, ku
rios yra 1500 mailių nuo japonų sostinės Tokio ir tiek 
pat nuo Filipinų salų, japonai buvo išplaukę su savo 
laivynu į atviresnius vandenis. Amerikos karo laivynas 
ir lėktuvai, žinoma, to ir laukė. Dėl to ir buvo mano
ma, kad įvyks didelis* susirėmimas. Bet japonai ir vėl 
pabūgo ir pasitraukė į tokias pozicijas, kurios sunkiau 
yra pasiekiamos. Bet, atrodo, neilgam. Kaip greit bus 
paimta visa sala Saipan, kurioj dabar eina lemiamieji 
mūšiai, taip greit japonai turės panaudoti veik visą 
savo laivyną, kad mėginti atlaikyti jau nebesulaikomus 
amerikiečius. Strateginiu atžvilgiu Saipan sala yra vie
na iš vertingiausių. Tad, dėl jos stipriai ir kariaujama. 
ITALIJOJ

Nebeitpilaiko vokiečiai ir Italijos fronte. Sąjungi
ninkai jau gana toli nužygiavo į šiaurę nuo Romos. Ir, 
neatrodo, kad jie ten atsilaikys. Per didelės yra sąjun
gininkų jėgos, kuomet vokiečiams jų jau pritrūksta. 
Mat, be šio fronto, reikia grumtis vakarų ir rytų fron
tuose ir dar saugotis, kad kitame punkte neprasiverž
tų į kontinentą sąjungininkų jėgos.
RYTĮJ FRONTAS

Rusų-Buomių fronte kova nelygi. Paėmus Viipuri uos
ta^ suomiai nebeturi vilčių atsilaikyti. Galimas dalykast

kad visai netrukus jie prašys taikos. Turės, atsistaty
dinti dabartinė vyriausybė, kuriai prieš keletą mėnesių 
nepavyko taikos žygiai. Susidariusi nauja vyriausybė 
gal tuojau paprašys paliaubų.

Iš Suomijos rusų kariuomenė gali pasukti į Baltijos 
valstybes ir per ten eiti Vokietijos link.

Kalbant apie Suomiją ir Baltijos valstybes, reikia 
tikėtis, kad rusų kariuomenė tuos kraštus okupuos to
kiom sąlygom, kaip amerikiečiai ir anglai okupavo Af
riką, Italijos ir dabar Prancūzijos plotus. Reikia laukti, 
kad ten bus pastatyta ne rusų, bet sąjungininkų ka
rinė administracija, kuri pasirūpins sudaryti tinkamas 
sąlygas tų kraštų žmonėms sudaryti laisvose ir nepri
klausomose valstybėse valdžios aparatus. Tokių žygių 
reikalauja iš sąjungininkų Atlanto Čarteris ir papras
čiausi teisingumo ir žmoniškumo dėsniai.

Popiežiaus taikos planas
Anglijos parlamento narys C. E. Emmott, kalbėda

mas parlamente pokarinės pasaulio santvarkos klausi
mu ir apie mažųjų tautų vaidmenį, padarė tokįj pareiš
kimą :

“Aš laikau, kad geriausią šio principo aiškinimą
(mažųjų tautų teisių atžvilgiu) galima rasti Popie
žiaus Pijaus XII radijo kaJbolj, pasakytoj 1941 metų 
Kalėdų išvakarėse.”

Šią pastabą p. Emmott padarė po premjero Chur- 
chill kalbos, pasakytos parlamente užsienių politikos 
klausimu.

Prieš 1941 metų Kalėdas Jo šventenybė kalbėjo pa
sauliui apie tokią taiką, kuri būtų ir pastovi ir teisinga. 
Jis nustatė penkis taikos punktus, aiškiai ir stipriai 
pabrėždamas visų tautų, didelių ir mažų, teisę į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą.

Ir ištikro, šiandien labai daug yra rašoma ir kalba
ma apie pokarinę taiką, bet išmintingesnio ir geresnio 
talkos plano, kokį pa'.iekė Popiežius Pijus XII, dar nieks 
ligšiol nesugalvojo. Katalikai turėtų ir darbuotis ir 
melstis, kad šis planas būtų svarbiausiu taikos konfe
rencijos dienotvarkės punktu.

nP2VALGA
Dėl sukilimo Lietuvoje

Apie sukilimą Lietuvoje, įvykusį š. m. birželio mėn., 
buvo dienraštyje trumpai pranešta.

LAIC, išsiuntinėjęs spaudai pilną Associated Press 
pranešimą apie sukilimą, daro tokias pastabas:

Iš paduoto teksto galima teigti, kad sukilimas įvyko 
kaipo lietuvių protestas prieš vokiečių karo vadovybės 
mėginimus beformuojamus lietuvių batalijomis išgaben
ti į lietuviams tolimus ir svetimus frontus, gal net pa
naudoti prieš amerikiečius ir anglus.

Lietuvių padėtis yra kiek skirtinga nuo latvių ir estų. 
Yra žinoma, kad Narvos upės ribą vokiečių pusėje laiko 
estai. Taip pat latvių daliniai kaunasi savo krašto arti
miausioms prieigoms ginti. Ta prasme latviai su es
tais turi įspūdžio šiandien giną savo žemę nuo naujos 
invazijos. Padėtis darosi suprantamesnė prisimenant, 
kad Rusija iki šiol sa vinasi Baltijos valstybes ir vokie
čių propaganda mielai garsina rusų tebereiškismas pre
tenzijas. Nėra abejojimo, kad tolydžiai kartojamos ru
sų pretenzijos į Baltijos kraštus prisideda prie gyven
tojų desperacijos jausmo, betgi ne ant tiek, kad lietu
viai be atodairos, kinkytųsi į vokiškąjį vežipaą. Šiaip 
ar taip rusai tebėra dar tolokai nuo Lietuvos, net Vi
tebskas su Orša vokiečių dar tebelaikomi. Tuo būdu, 
“savojo fronto’’ pajautimą lietuviams įkalbėti vokie
čiams nevyksta.

Kam priklauso sukilimo iniciatyva ir kokią rolę su
vaidino gen. P. Plechavičius — sunku pasakyti. Iš fak
to, kad gen. Plechavičius su eile vyresniųjų karininkų 
— lietuvių liko išgabenti Vokietijon, sunku daryti ko
kias nors aiškesnes išvadas. Vokiečių akyse jie gali bū
ti laikomi atsakingi, išeinant iš jų padėties kaipo vir
šininkų. Tarp kitko gen. Plechavičias brolis, Aleksand- 

• ras, Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas, su eile 
kitų giminių, buvo rasų deportuoti 1949*41 m.

Iš gautų pranešimų aišku, kad lietuvių veiklai prieš 
vokiečius vadovauja koalicinis Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas Vilniuje.

Lietuvius amerikiečius itin rūpina nuolatinės vokie
čių pastangos panaudoti Lietuvos gyventojus kovai prieš 
savo vaduotojus, amerikiečius ir kitus sąjungininkus. 
Deja, Rusijos tebereiškia mos pretenzijos į Baltijos kraš
tus, t. y., pasikėsinimas pavergti laisvas tautas, padė
ties nei kiek nelengvina; viens tokia Maskvos taktika 
ardo United Nations vienybę, antra — kompromituoja 
šio karo tikslų pagrindinį! dokumentą — Atlanto Car- 
terįį ir trečia — lošia į ranką musjį priešams naciams.

Krautuvės padeda 
5-toje karo paskoloje

Visose Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse penki mili
jonai krautuvių tarnautojai 
naudoja ąavo pardavimo ta
lentus krašte siekime pilnos 
ir nesąlyginės pergalės Penk 
tam Karo Paskolos vajuje. 
Pardavimo kvota kiekvie
nam pardavėjui nustatyta 
$300 “E” bonų, kas visiems 
pardavėjams iš viso sudaro 
apie $1,500,000,000.

Su “Back the Attack — 
Sėli More tham Before” šū
kiu, detalinės krautuvės 
miestuose, miseteliucse ir 
kaimuose per visą kraštą 
stojo į vajų, išpuošdami pra
bangai langus, netgi gatves, 
skelbdami pardavimų kon- 
testus, specialius svarbiau
sių įvykių minėjimus ir dė
dami visas pastangas pa
siekti geriausius pardavimo 
rezultatus.

Retailer’8 War Campaign 
Committee of the Central 
Council of National Retail 
Association • kooperuodami 
su Treasury Departamentu 
ir OWI pasiūlė, kad visi de- 
talistai skirtų 10 procentų 
iš jų skelbimo biudžeto pa- 
rūpinimui skelbimų Penkta
jam Karo Paskolos vajui.

šešiolika bilionų dolerių, 
Penktosios Karo Paskolos 
tikslas, neapmokės šio karo 
net trijų mėnesių, — pareiš
kė Donald M. Nelson, War 
Production Board viršinin
kas.

Pilnas Mr. Nelsono pareiš
kimo tekstas seka:

‘ ‘Pramoninė Amerika iki 
šiol atliko puikų dart>ą, ap
rūpindama mūsų kariuome
nę ir laivyną moderniškiau- 
siais ginklais ir apranga. 
Šis darbas, tačiau, toli gra
žu nėra baigtas, šios gamy
bos kiekis turi didėti per 
daugelį ateities mėnesių, ir 
per dabartinius metus mes 
turime mažd2,ug pagaminti 
$70,000,009,000 vertės karo 
medžiagų.

“šioji atsakomybė bus at
likta. Krašto produktyvi ma
šinerija dirba dideliu grei
čiu ir mūsų kovos vyrai 
gaus tuos dalykus, kurių 
jiems reikia" ir tuo metu kai 
jų reikės dideliais kiekiais. 
Bet už prekes, kurias mes 
naudojame reikia mokėti. 
Dabar karo gamyba kaštuo
ja gerokai daugiau nei pen
ki bilionai dolerių kas mė
nesį. šios išlaidos augs, bet 
nemažės šių metų bėgyje ir 
nenumatoma jokių sumažė
jimų iki pergalė bus laimė
ta.

“Šitie $16,000,000,000, ku
rių Treasury prašo iŠ Ame
rikos žmonių Penktoje Karo 
Paskoloje, gali atrodyti di
džiulė suma. Faktinai gi, 
jais nebus net padengta da
bartinė trijų mėnesių karo 
gamyba.

“Kiekvienas doleris, kurį 
mes galime atidėti, turi bū
ti įdėtas į karo bonus. Tai 
yra lygiai tokia pat atsako
mybė mums namų fronte,, 
kaip yra faktinoji ginklų 
gamyba.”

Karo lėktuvas, vadinamas 
Flying Fortress, skridimo 
metu per valandą sudegina 
vieną toną gazolino.

Penktadienis, birž. 23, 1944 **

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
Ifi Prancūzų Kalbos ISvertS 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
—Ak, pone Enguerrandai, 

pažįstamas esi kaip labai 
garbingas žmogus, kuris ne
gali sutikti, kad jį apsupan
čių žmonių širdyje galima 
rasti blogybės. Jūs supras
kite, kad versti tik vieną 
stalčių—tai būtų aiškus iš- 
sidavimas namiškio. Jis są
moningai norėjo pašalinti 
įtarimus, todėl atidarė lan
ginę ir išmušė langą. Koks 
vaidinimas! Sakykit, ar jūs 
niekados nepastebėjote to
kio įvykio, dėl kurio jūs 
mestumėt įtarimą ant savo 
tarno?

—Tikrai, yra vienas įvy
kis, dėl kurio aš beveik ne
abejoju. Jis pirkdavo mano 
automobiliui visus reikme
nis; turiu įrodymų, kad jis 
tais pirkiniais prekiavo.

—Aha!... Štai pagaliau! 
Ar neesate pastebėję, iš ki
tos pusės, jo elgesyje visą 
šitą paskutinį laiką tokių 
žymių, kurios išduotų kokį 
nors išvidinį slaptą jausmą? 
Ar jis nevengė jūsų žvilgs
nio?

—Pripažįstu, kad jis pas
kutiniu laiku labai vengė 
mano žvilgsnio. Bet tai aš 
priskaitau blogai jo nuotai
kai dėl rimtų pastabų, ku
riąs aš jam padariau dėl 
savo sūnaus.

—Aš save klausiu šituo 
atveju, ar, be vagystės min
ties, čia dar nesislėpė kerš
tas...

—Gali tai būti, nes jis yra 
staigaus būdo... Jis jau bu
vo nuteistas dvejus metus 
kalėti...

—Tasgatės!
—Už pasikėsinimą nu

žudyti savo maitintoją, sako 
teismas. Iš pasiaiškinimo, 
kuriuo aš patikėjau, atrodė, 
kad teisėjai buvo per žiau
rūs, bet po kiek laiko aš sa
ve klausiu, ar nesu apsiri
kęs'.

—Jūsų pareiškimas yra 
vertingas. Taigi, Enguerran 
dai, aš galvoju, kad mes nu
sikaltėlį jau turime. Mums 
belieka jį priversti prisipa
žinti.

—Aš dar abejoju.
—Leisk man veikti! Ma

lonėkite pašaukti savo tar
ną.

Enguerrandas išėjo iš ka
bineto. Jo žmona laukė jo 
prieškambaryje.

—Na, ką sako viršinin
kas!

Jis pridėjo pirštą prie sa
vo lūpų:

—Tylėk! Viršininkas ti
kisi turįs nusikaltėlį)!

Ponios Enguerrand veidą 
nudažė nustebimas.

—Jau? Bet kaip galima 
žinoti?

—Jo nuomone—Danielius!
Ponia Enguerrand uždu

susi tarė:
—Kas? ... Ką tu sakai? 

Bet jūs iš proto išėjote!
Vyras išbalo:
—Mano drauge, aš tau 

patariu rimtai svarstyti sa

vo žodžius. Tavo domėjima
sis šituo jaunuoliu mane 
keletą kartų nustebino. Jei 
viršininkas jį įtaria, jis turi 
tiesos. Aš tau patariu, be 
to, dalyvauti tardyme, ku
ris tuoj įvyks.

—Sumetimai—tai dar ne 
įrodymai. Aš ir dabar ma
nau, kad jūs proto nustojo
te. Gerai, aš eisiu į tavo ka
binetą.

—Aš šaukiu Danielių!
» ♦ <s

—Kokįa yra ta pasaka, 
kurią skelbia mano vyras, 
pone viršininke? Jūs įtaria
te Danielių Donadieu esant * 
vagį, kuris čia padarė nusi
žengimą? Bet tai šlykštu!

Viršininkas atrodė nuste
bęs šitokia išvada. Paskui 
tvirtai tarė:

—Ponia, mano dalykas— 
išaiškinti paslapty Aš esu 
pripratęs prie savo darbo.
Aš nurodžiau, žinoma, su di
deliu atsargumu, tariamą 
vagį, bet būsiu laimingas, 
jei tikroji kvota, kurią aš 
pradėsiu, galės paneigti ma
no įtarimą.

Jis nutilo. Enguerrandas 
įėjo su savo augintiniu.

Viršininkas be įžangos 
ėmė jį klausinėti.

—Mano drauge, jūs galite 
prisiprotėti, kokiu reikalu 
aš čion jus pašaukiau. Mes 
čia matome įsilaužimą blo
gai paruoštą, gana nevyku
siai atliktą, ir man reikia 1 
apklausti visus, kurie gyve
na šituose namuose.

Ir, vesdamas jį prie lan
go, paklausė:

—Ką pasakysite apie šitą 
vaidinimą? Langinė atida
ryta, stiklas išmuštas, ka
binetas išverstas, tuo tarpu, 
argi nežinoma, kad vagis 
buvo namuose ir, be abejo
nės, jis čia yra?

—Bet, pone, kodėl jūs 
man užduodate šitą klausi
mą?

—Kad sužinočiau jūsų 
nuomonę!

—Aš neturiu jums duoti 
parodymo; pagaliau, argi aš 
galėčiau?

—Eikime toliau. Ar jūs 
turite Enguerrando kabine
to raktą!

—Taip, nes jis man reikia 
anksti tvarkyti.

—Kada jūs čion ateinate ?
—Kiekvieną dieną 7 va

landą. ’ I
—Šią naktį,—ir viršinin

kas kirčiavo kiekvieną žodį,
—ar jūs nebuvote prieš 7 
valandą?

Danielius Donadieu, leng
vai suerzintas, tvirtai žiū
rėdamas į) tris asmenis, ta
rė: J

—Aš nesuprantu, ką jūs 
man norite pasakyti!

Įsiterpė Enguerrandas: . 
(Daugiau bus)

Bae/ //re /t/facr//

i
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS VIRTUVE ★** IR MADOS. ★ ,

★ *

šonkaulius, kumpį ir t.t.
Trys kryžiai už spausdintą žodi ir Lietuvos laisvę

(Pabaiga) i ir viena daugiau į apžėlusį pakelti jai padarytos akriau-
Jau buvo praėję pora me-Į kelmą negu įt žmogų panaši I dos, sutaupiusi ir pasiskoli 

tų, Juozas su Ona džiaugė-1 būtybė. Ona iš prisiminimų
si sukūrę jaukų šeimos ži- apie tėvą, greit suprato ir 
dinį, ypač Ona didžiavosi iš 
vargšės tarnaitės t3pus ūki
ninkė. Ūkis darbščių rankų 
tvarkomas kilo, pilni aruo
dai, šėpos ir lentynos. Ta
čiau didžiausias jų turtas 
buvo naujagimė dukrutė, 
kuria jie lahai rūpinosi.

O Vieną tykią pavasario na-

puolėsi pasitikti ir sveikin
ti išvaduotą vyrą. Tačiau 
nusiminė kai pamatė, kad 
vyras jos nei artyn nesilei
džia. Stražninkai vos ištrau
kė iš vežimo, varu įtraukė į 
grjčią, kai Juozas įgrūdo 
galvą į langą, įbedė akis į 
tolį, į vieną tašką ir nesi
traukė iš vietos. Ak Dieve!

nusi pinigų kelionei, vyko į 
laisvą Dėdės Šamo šalį, kur 
ir rado šiltesnę prieglaudą 
kaip ir daugelis kitų lietu
vių.

Pagyvenus laisvoje šalyje, 
nudžiūvo ašaros nuo Onos 
akių, ji vėl iš naujo sukūrė 
šeimos židinį, ir susilaukė

k J|"iC| I VIDTI |\/£ nos ^au^J ar^a mėsa yra la-MUOŲ YIKIUYt .baį skanūs. Galima vartoti
Conaomme įdėti rūkytos kiaulienos šmo šviežia arba sūdinta aviena.

tuką kumpio, skilandžio ar- Reikia virt taip kaip virš- 
ba nors lajinių maža gaba- mjngtus barščius, bet baltin
iai, užpilt vandenio ir pa- t, jų nereikia nes avies ,au.
dėt, kad užvirtų. Kaip už- , .

T ... kai nesijungia su Smetona.virs, jdėk druskos, cibuli, Del šitų barščių galima 
vartoti bet kokią kiaulieną: 
šviežią, sūdytą ar rūkytą,

Consomme yra tai papras
ta jautienos sriuba, kurioj 
vartota daugiau mėsos, be
veik svarą mėsos ant kož- 
nos ypatos. Valgoma yra be 
nieko arba su pridėčkais, 
paštetais ir t.t.

Barščiai

nwrii’,i

kt, kai rodos visas kaimas■ kaks gkaudu8 aJ,ūgi, pritren 
ramia, miegojo, tik Suneš kg MU[aitienę _ joa 
lyg pasamdyti budėjo. tay0 u t0

— Ir ko tie šunes šią nakt 
taip lojo — stebėjosi lyg su
sirūpinusi Ona keldamosi

Atėję kaimynai su dideliu 
' vargu apskuto, apkirpo Sibi

re užaugintą barzdą ir plau- 
anksti rytą ir dairydamosi. jr ^^,„5 drabužius, 
apie langus. Paėjo lig šiai-' MikaitienS gi vežiojo jĮ paa

Geriausi barščiai yra da-
. ryti iš raugintų batvinių.sunaus. Bet vis ilgėjosi sa- * . ___... , , . 'Kuo geresnis raugalas, tuovo gimtosios salies, į kūną

ji su šeima ir grįžo. Čia jau 
rado sąlygas pasikeitusias 
— buvo “Šaltinis”, “Vieny
bė” ir kiti spausdimiai. Tose 
naujose sąlygose ir jaunoje 
dvasioje ji auklėjo savo vai
kus. Išbujojus tėvynės mei
lėj ir pasirodžius laisvės pra 
švaistei, Onos sūnus stojo

skanesni iš jų barščiai. Barš
čiai rauginasi štai kokiu bū
du: Nuplauk ir nulupk bat
vinius. didesnis reikia pec-

keletą grūdų pipiro, pusę 
lapelio. Virink apie 2-3 va
landas. Prie galo virimo su
dėk atšutintus ir drabniai 
supiaustytus ar sukapotus 
batvinius. Geriausi yra rau
doni, maži, vadinami cvik- 
liniais, bet jų nereikia; dėti 
daug, apie 2-3, tai užtenka, 
nes perdaug įdėjus barščiai 
būna aitrūs ir neskanūs. 
Paskui reikia įdėti rūgštį,

-r

PASINAUDOKITE ŠIA PROGAI
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

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

nios apžiūrėti arklių, apėjo gydytojuSi girdė moterų nuo- , eu ginklu rankoje ir žuvo
aplink avima ir pastebėjo rodytomia Šaknelėmis bei'žo- 
rasotoje žolėje išbraidyta WSmi, veltui> — jos vy-
taka vedantį į daržinę. Abu i ras rinko8i 
su vyra dar atydžiai apžiū- ,U8 lyg kažkrJr reng6#i, 
rėjo savo sodyba, bet apart dę8 yiryę rišo 8aye iJrle l0. 
išbraidytų rasų nieko nesu- vaikį{toj0 p0 bukus
sekė. Tačiau Onos širdis no- iedodarola ir pamokslus 
rimo lyg ką baisaus jautė.
Ir neveltui, nes pavakarį į 
Mikaičių kiemą įžvangėjo 
trys guzikuočiai. Apkratę 
gryčią ir svirną, pasuko dar- 
žinėn ir pradėjo knistis po 
šiaudus, iš kur ir ištraukė 
pundą lietuviškų knygų, ku
rias rusų valdžia skaityti 
draudė. Persigandusią Mi- 
kaitienę policija uždarytoje 
kamaroje išklausinėjo apie 
jos kilmę ir jau mirusio tė
vo knygnešio veiklą. Juozą 
gi surištą išsivežė. Tačiau 
nei Juozas nei jo žmona ne
žinojo iš kur atsirado kny
gos šiauduose. Tą tik žino
jo žydas, kuris kaimo gale 
turėjo krautuvėlę ir žymią 
dalį pelno darė pardavinė
damas degtinę kaimo ir a- 
pylinkės jaunimui. Jaunimas 
čia ne tik pratinosi girtuok
liauti, bet vogė nuo tėvų ja
vus, bulves, žąsis, kiaušinius 
ir mainė į degtinę. Mikaitis 
nekartą buvo smerkęs tokią 
žydo vedamą jaunimo tvir
kinimo mokyklą. Už tai žy
das sugalvojo jam kerštą.

Slinko liūdnos Mikaičių 
dienos. Ūkis be sumanaus 
ūkvedžio pradėjo smukti, 
samdiniai moteriškės neklau 
sa, Ona pati džiūvo, nyko, 
dukrutė jau šešių metų d?ž- 
nai klausinėjo apie tėvą tuo
mi dar daugiau sužeisdama 
motinos skaudančią šird\ Gi 
iš Sibiro tik retkarčiais su
laukdavo pagalbos prašantį 
laišką. Pasiryžo Ona vaduo
ti vyrą iš Sibiro ir ėjo savo 
mirusios motinos pramintais 
takais — rinko parašus nuo 
Apylinkės žmonių, siuntė 
“prošenijas” carui ir kitiems 
didikams, ne tik pinigai, bet 
ir jos ūkio produktai — kum 
piai, sūriai, sviestas, kiau
šiniai krepšiais plaukė į pri- 
stovo ir uredninko namu3, 
ir, dėka didelių pastangų, 
vieną vasaros dieną išvydo 
į kiemą įvažiuojant vežimą. 
Jame sėdėjo <Ju stražninkai

sakydamas, kol pagaliau žie
mą išbėgęs basas snieguo
se peršalo ir baigė savo var
gingas dienas. Ona palaido
jo vyrą šalę savo tėvo knyg
nešio ir pažymėjo kapą pil
ku ąžuoliniu kryžium lygiai 
kaip ir tėvo.

Kadangi rusų tvarkoje 
moterys nedaug teisių turė
jo, tad po Juczo mirties jo

gindamas tėvynę. Motina ir 
sūnaus kūną palaidojo šalę 
savo tėvo ir pirmojo vyro 
ir pažymėjo kryžium. Taip 
suėjo į draugystę trys kry
žiai, iškilę už spausdintą žo
dį ir Lietuvos laisvę.

Laisvutė

Iš baltinių dauguma dė
mių pranyksta skalbiant su 
muilu arba persilio šarmu. 
Tačiau įsisenėjusių dėmių ’ 
nei su muilu, nei su šarmu 
išimti nebegalima ir reikia) 
vartoti kitas priemones.

Jei atsiranda kur skruz
džių, tai toee vietose reikia 

artimieji giminės, pasinau- pastatyti pasaldinto van- 
doję net papirkimais, teis- dens; jos eina gerti ir su
mo keliu pasidalijo Mikai
čių ūkį, Mikaitienę su duk
rele išvarė. Vargšė našlė 
glaudėsi pas kaimynus ir 
sunkiai darė sau ir dukrelei 
pragyvenimą. Vienintelė pa
guoda jai buvo pilkas ąžuo-

krinta. Be to, jos pranyks
ta nuo žibalo ir kamparo — 
nemėgsta stipraus kvapo.

Skalbinių geltonumas pra 
nyksta, jei į lazuritų vandenį 
įdedama druskos. Tune van- 

lo kryžius ir tylintis vyro denyje skalbinius laikyti a-
kapas... Tačiau negalėdama pie dvylika valandų.

TREMTINE
Jau ištyso veidas Smūtkelio,
Pro seną beržą besižvalgant — 
Tenai iš lūšnos tos prie kelio,
Argi ateis Ji — varpams skambant?!

Daug nunešė vieškelis dulkių,
Praėjo pulkai už pulkų...
O jos veidelis baltas, smulkus — 
Nepasirodo iš langų...

Seniai suvyto jau vainikai,
Smūkelio rūbe įsegti —
Aplinkui tuščia, niūru, plika... 
Žiburiai lūšnoj nedegti.

Kai ūžė beržas, bėrė rasą, 
šakomis grąsė į rytus —
Ją durtuvais išvarė basą,
Ir laukia jau lūšna metus.

Palangėj daržas išaugino:
Rūtas, bijūnus, uoeilkaa...
Bet jau vainikų — nieks nepina, 
Tik moja rūtos Jos rankas.

Smūtkelis ilgesy pražilo,
Nubluko spalvos Jo rūbe...
O ten rauda eina nuo Šilo,
Kad Ji kalėjimų grabe.

plaut per pua«, audėt į vied- ragaunant. kad nebūt 
rak, arba molinį, gilų puodą, rūgštūs, 4jukštuka 8rba du 
ir užpilt virintu ir atėaldin- j žaukituku cukraus ,r ga„.

ma paplakti biski miltų su 
vandeniu ir įpilti. Valgyt 
raudonus arba užbal intus 
su rūgščia ar saldžia Sme
tona. Į barščius galima var
toti visokias atliekamas sun
kas (gravy), nes jos iš mil
tų ir taukų darytos, priduo
da skonį ir tirštumą barš-

‘MALDŲ ŠALTINIS” .............................................
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

$2.50

tu minkštu vandeniu. Pa
statyti indą šiltoje vietoj* 
ir už kelių dienų turėsite ge
rą batvinių rūgštį. Bet jei
gu neturite batvinių rūgš
ties, tai galima vartoti rūgs 
čią druską (tartar acid). Ne 
kurie vartoja actą bet tas 
blėdinga sveikatai ir gadi
na skonį barščių.

Verdant barščius reikia 
imti jaučio kaulą, geriau su 
mėsa, bet jeigu nėra mėsos, 
užtenka kaulo, dėl skonio

Marija Aukštaitė

ciams.

Barščiai su aviena

Barščiai virinti su avie-

“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”)

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Ave. Chicago 8,III.

RADIO ARTISTU
IN VA ZIJA

— kuris įvyksta —

Siauniame BERGMAN'S Grove
RIVERSIDE, ILLINOIS

★ ★ ★. . i
Dalyvaus Lietuvių Mėgiamiausi Radio Artistai

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

Kas atydžiai neseka kas savaite Tačkūny Barboros it 
Petrė* gyvenimo vaiadelitts? Tos ilvi aitLtės IJctnvIy vi
suomenės širdį paviliojo “DRAUGO” Piknikai, kur dar la
biau patrauks vtsy širdis savo asmeniško dalyvavimu. Beje, 
abi, anot savaitinių vaizdiny, yra NAALIKė'.K. Barbora y pa
tingai Ieško sau tinkamo vyro apsivesti. štai proga naš
liams Ir senberniams, pamatę Jas asmeniškai, uz-sreglstmo- 
tl savo kaiulldatAras vcdybonvs. VAKARt'ftKlNINKAI at- 
vaizdnnja vaizdus tš tikro Lietuvoje gimimo. Atvykę pri
siminsite savo tėvynėje praleistas dienas Ir kartu su Taė- 
kūnals linksmlnsllAs, juoksitės Ir gal vorkslte atsiminę 
tuos senos laikus.

antrame Liepos Sekmadienį, t. y.

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

★ ★ ★
Taipgi Dalyvaus Plačiai Žinomi Artistai —

BROLIAI VBOTAI H LIETUVOS
ir jų Rinktiniai, Mėgiami Dramos Artistai

Broliai Vešotai su savo rinktinę Dramos artistu gnrpr 
yra žymiausioji Amerikoje Llrtiivly Dramos artistai. 4y 
perstatymai Įvairiose Lietu v ly kolonijose lr dar neseniai 
atgal pradėti vnlnlat Iš Lietuvos Marijos oro bangomis su
žavėjo tfikstanėlns klausytojy. ŠJ grrrpė atsižymėjusi ne tik 
Dramos srityje, bet Ir komedijų vaidinimuose. Vešoty Bro
ny grupė* sužavės (ūkstanėiiu lr “DRAUGO” Piknike.

Taigi, pasinaudokite šia gražia proga praleisti š| sek
madieni su savo draugais Ir paifstamals vėsiame Bergman's 
Darže Ir kartu atliksite gera įlarhy, nes paremsite mflsy 
dlenrašėtul sunkiamo visuomeniniame darbe.

REZERVUOKIT LIEPOS 9-tą DIENĄ MCSŲ PIKNIKUI 
Atsilankę — Džiaugsite*; .Irt Nebūsit — Gailėsitės 

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

Kviečiame vi
sus mflsų dien
raščio kores
pondentus at
vykti ra aavo 
draugala!

LENGVAI PASIEKIAMAS DARŽAS
Bergman’s Grove yra lengvai na- 

steklamas Ir vienas gražiausiu dar
ia) Chicagos apylinkėje. Yra visi 
patogumai Ir galima lengvai pri
važiuoti.

eero Ave. Cla vėl reikia persėsti 
| La Grange gatvekari, kuris pri
veis prie daržo (Desplalnes Ave.).

ELEVEITERIAIS:: Reikia Imti 
Douglas Park elevelterj Ir važiuoti 
Iki Cicero Ave. Cla persėdos | 
La Grange gatvekari iki daržo.

GATVEKARIAIS: M pietinės da- AUTOMOBILIAIS: Važiuoti J
lies miesto reikta važiuoti bet , vakaram Iki Harlem Ave., Har- 

koklu gatvekario Iki Cermak Rd. lem Ave. iki Oermak Rd. Ir Cer- 
(32nd 8t.). Persėdos Oermak Rd. mak Rd. Iki Desplalnes Ave.j o 
gatvekarlu reikia važiuoti IU Ct- Desplalnes Ave. Iki Mtb 8t.
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KARIO LAIŠKAS

MtNIEVRil
Rašo A. Sklrius

• Į

teko visiems gerokai nuken
tėti, nes nebuvo priemonių

Naujokai pašaukti kariuo 
menėn, kol nebaigia 17 sa
vaičių pagrindinį apmoky
mą negauna kareivio vardo. 
Jie trumpai vadinami E.M. 
(enlisted men) arba naujo
kais. Kai baigia apmokymą 
ir atlieka dviejų savaičių 
manievrus, gauna kareivio 
vardą,

•Nors būna sunku ir pavo
jinga per manievr us,| tačiau 
problemos iš Heli’s Bottom 
ir puolimai priešų stovyklų, 
gana įdomu.

Manievruose būna pakar
tojama visas kursas ir pri
taikomas įvairioms kovų fa
zėms. Per manievrus mažai 
te:enka miegoti ir valgyti. 
Dienos metu būna visokios

kaip apsisaugoti. Vienas ma 
žiausias uodas — anapho- 
lius yra žiauriausiu karei
vių priešu, nes jis pagami
na ir išnešioja malarijos 
bakterijas. Sakoma, kad ka
ro fronte daugiau kareivių 
žūsta nuo malarijos negu 
nuo priešų kulipkos.
Per priešų ugnį

Sunkiausiais manievrų 
pratimais yra “infiltration 
course”, t. y. įsiveržimas į 
priešų liniją. Tuos pratimus 
turėjome vieną dieną ir nak
tį. Nėra lengva, kai tenka 
apie 100 yardų slinkti pil
vu arba nugara. Pirma slen
kama pilvu, kol prieinama 
prie vielų užtvaros, tada ap- 
siverčiama ant nugaros, su

HITLERIO ARMIJA PRANCŪZIJOJ
AUSTRALIJA

Rašo KUN. A. BRIŠKA

AUSTRALIJOS 
GYVENTOJAI

'Vėliausiai surinktomis ži
niomis Australijoje randasi 
septyni milijonai žmonių. A- 
pie šešiasdešimts tūkstančių 
tikrų australiečių, o visi ki 
ti europiečiai, daugiausiai 
emigravę iš Anglijos. Nie 
kam iki šiol nepasisekė su
rinkti tikslių žinių apie tik
rus australiečius. Mat, šalis 
didelė, yra vielų, kurios bal
tam žmogui sunkiai prieina
mos. Todėl ir žinių rinkimas 
ir apskaičiavimas neįmano
mas.

Palyginus Australiją su
Vokiečių kariuomenė, paimta į nelaisvę kovose Prancūzijoj, iš abiejų pusių saugo- kitais kraštais, pamatysime, 

ma, maršuoja per vieną miestą, kuriame dar taip neseniai šeimininkavo ir gyvento- Į kad ji yra lahai retai apgy-
jus terorizavo. (Acme-Draugas telephoto)

problemos, o naktį sargyba viena ranka pakeliama ašt- 
tu vardu pavadinta vieta, į ri spygliuota viela, o su ki-
«  ? ______ 1  _ Alt- Ikur visos problemos atlie
kamos su tikrais šoviniais 
dienos ir nakties metu. Čia 
parodoma tokių dalykų, ku
rių neparodė net Chicagoj

ta ranka laikomas šautuvas. 
Tenka slinkti per visokius 
apkasus, duobes, vielas, mi
nas, kurios artimai sprog
dinamos ir apneša mus že

per War Show. Vieną naktį mėmis. Prieš sprogdinant
turėjome pavaizdavimą kaip 
veikia apsigynimo pagrindi-

miną sušvilpiama, nežinai 
kurioj vietoj ji sprogs, tad

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalį, 
Jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau...........

ko pamatyti žmogaus. Nie
kur kitur pasaulyje nerasi
me tokio didelio gyventojų-Ą 
susigrūdimo miestuose, kaip 
Australijoje. Kaip aukščiau 
sakiau, krašte gyvena vos 
septyni milijonai žmonių, o 
yra keli miestai, kurių gy
ventojų skaitlinė viršyja 
milijoną, Sydney gyventojų 
turi beveik pusantro milijo-y t 
no ir yra antras didžiausias 
miestas Anglijos imperijoje. 
Melbourne gyventojai jau 
irgi viršyja milijoną. Sve
timšaliai pastebėję tai ne
gali atsistebėti tokiu keistu 
reiškiniu.

Australijos miestų gyve
nimas nedaug kuo skiriasi 
nuo Anglijos, arba Ameri
kos miestų. Atvykus į Syd-

toja minų prieš tankus ir J/ 
,asmenis*. Milijonus jų pasle
pia žemėse, kambariuose ir 
jūrų, vandenyse.
Atostogos, atostogos

DABAR

venta. Europoje ketvirtainės 
mylios plote gyvena 118 žmo 
nių; Azijoje — 72 žmonės, ney arba Melbourne mažai 
Šiaurės Amerikoje — 20 galima jausti skirtumą. Gat-
žmonių; Pietų Amerikoje — vės, namai, šaligatviai taip

Yra Geriausias Laikas Plikti Pirmos ROfties 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kainomlsi 

Atvykite | mflsų Jardą Ir apMflrSklto ata
ką ir auldtą rfli) LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, vliką, skiepą Ir fletą. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kasllnk perstatymo namą.

13 žmonių; Afrikoje — 12 
žmonių; o Australijoje tik 
2 ir pusė. Iš šimto Austra-

kaip ir kituose Anglijos 
miestuose. Valgis ir gėri
mas taip jau nieku nesiski- 

lij-os baltųjų žmonių, 86 yra ria, tik australiečiai dvigu
bai mėsos suvalgo, kaip a- A 
merikiečiai, ypatingai avie
nos. Aviena • iš ryto, vakare 
ir pietums dėlto, kad Aus
tralijoje geriausiai sekasi a- 
vių auginimas.

Manievrų metu buvo per
skaityti sąrašai, kurie yra 
siunčiami į išvykimo už van 
denų stotisu Dauguma mūsų 
bus panaudojama pakeiti
mui karo fronte žuvusiems 
ir sužeistiems. Tik vienas 
ketvirtadalis pasilieka Jung
tinėse Valstybėse, jie siun
čiami į įvairias mokyklas

nė linija. Buvo šaudoma su greįt reikia rankas ištiesti 
pridengiant ausis, kad nuo 
didelio balso būgnelių nesu- 
sprogdintų. Beslenkant virš

ir matėme, kaip tos kulip-' kūno keletą inchų lekia kui- ____ t e_____ ___ j___
kos lekia ir kur pataiko. | kosvaidžio šoviniai. Tad kad arba prie tam tikrų darbų. 
Sun įųjų patrankų kulkos ir kažkaip esi pavargęs ne- Visi, kurie būna perkeliami 

gali atsisėsti, rėplioti, ran-į kiton stovyklon po pagrin- 
kas ar galvą iškelti, nes tuoj. dinio apmokymo gauna de
jų neteksi. Čia pasitaiko, šimt dienų atostogų. „.

spalvuotomis kulipkomis — 
taigi ne tik girdėjome įvai
rių ginklų šūvių garsus, bet

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 
STANLEY LTTWINAS. 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

Sfl.39 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

praūžė per mūsų galvas ir 
tolumoje sprogo. Įdomu, kai 
lengvojo ir sunkiojo kulko
svaidžio kulkos, kaip plūk
iu, nupiovė viską pakeliui 
sutikdamos. Šviesos raketos 
karts nuo karto nušviesda
vo dangų.
Kova su gyvatėmis

Per manievrus kareiviai 
dažnai susiduria su gyvatė
mis. Kartais einant, o kar-

kad kai kurie neklaužados Atostogos būna didžiau-
kareiviai net savo gyvybes, sįu kareivių džiaugsmu. Jis 
praranda arba būna sužei-, savaitė po savaitės, diena 
džiami. , po. dienos skaitė, kada tas

Taip pat manievruose bū-' momentas ateis' kada &a“s 
na įdomu kaimo užėmimo atostogas..
pratimai, tikrų granatų mė
tymas, “booby traps” — tai 
yra minų spąstai paruošti

tais beslenkant pakrūmiaiš i priešų apgavimui ir sunai- 
tenka akis akin susitikti su kinimui. Teko su rankomis 
gyva.e ir gerokai pakovoti, atsigulus ir užsimerkus iš- 
Dažniausiai kovą laimi gy kasti iš žemės prieštankines 
vate Įkanda ir pabėga, net minas. Galima suprasti ,ko- 
su šautuvu ją sunku užmuš- kia savijauta būna, kai ži- 
ti. Tačiau nuo jų įkandimo nai, jeigu pajudinsi miną, 
kareiviai su savim visada tuoj įvyks sprogimas, Rei- 
turi vaistų. kįa nepajudinus jos atkasti

Biauresni už gyvates bū- ir įkišti atsargumo rep'utes 
na uodai ir kiti vabalai, ku- ar spilkutę. Tada tik miną 
ne naktį įlenda po užklodu gali įgimti iš žemės. Vokie- 
ir sukandžioja kūną. Nuo jų čiai nepaprastai daug var-

5th WAR LOAN

ten gimę.
Australiečiai nemėgsta gy 

venti išsiblaškę ūkiuose. Di
džiausias jų susigrūdimas 
miestuose ir pietrytų saus
žemio dalyje.

Australijos miestų gyven
tojai sudaro 64 nuošimtį vi
sų šalies gyventojų; tik 36 
nuošimčiai liekasi visam di
deliam plotui. Keliaujant 
per šimtus mylių nepasitai-

Kaip tik šią savaitę, bir
želio pradžioje, visas mūsų 
batalijonas dalimis išsiskirs
tys į įvairias Amerikos da
lis atostogoms, o po jų nau
jam darbui arba karo fron
tan. Visi su noru priima sa
vo paskyrimą, norėdami kuo 
greičiau karą baigti.

Amerikoje yra
gyvų knygnešių

(LKFSB) Paskelbus atsi
šaukimą atsiliepė visa eilė 
žmonių Taip So. Bostone, 
140 Athens Str. gyvena P. 
P. Mikalauskas, kurs a,pie 
1890-1892 metus su savo 
broliu slap‘a gabeno kny
gas. Philadelphijoje gyvena 
Ona Bilevičiūtė-Damulevičie- 
nė, kuri savo broliams ir ki
tiems knygnešiams padėda
vo slapta nunešti knygas to
liau r/uo ruboiiaus. Chica
goje, Bridgeporte tebegyve
na knygnešys J. Šliogeris. 
Clinton, Ind. gyvena Jenas 
Skjnderis, kurio broliai kar
tu su St. Neteckiu slapta i 
gabendavo knygas. Chicago-1 
je, 3131 S. Emerald gyve
nančioji Agn. Gilienė atme
na, kaip jų namuose susto
davo knygnešiai, šie visi su
minėtieji jau atsiuntė savo 
atsiminimus iš slaptų kny
gų gabenimo laikų. Ir vis'is 
kitus, kas žino, prašome su
rašyti ir atsiųsti adresu: 
Rev. J. Prunskis, 3230 Šo. 
Lituanica Ave., Chicago, UI.

GERKIT TIK 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. Tel. Monroe 0808

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

< -- 'Z < > y
- . j,

tModlo Ooach

PATARNAVIMAI

TAISOME

Pažvelgus į Australijos 
žemės plotą ir į dabartinį 
jos gyventojų skaičių mato- 
me, kad Australija yra re
čiausiai (apgyventas kraštas. 
Tiesa, yra daug netinkamos 
žemės, nederlingos, kur gy
venimas neįmanomas, bet y- 
ra ir labai geros žemės, kur 
galima užvesti geras ūkius

Skalbiamas Mašinas, Refri- ir &erai Juose 35™***- Da^ 
geratorius, Dulkių Valytu- bartiniu laiku gyventojai 

daugiausiai gyvena pakraš
čiuose o viduryje tos žemės

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. YARDS IK

sunku žmogų rasti.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

ff
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

EEffl

4192 Archer Ave. Virginia 1141

Mūsą pačių padirbti gražūs 
PARLOR 8ETAI — au
aprfogaais. 
arba jūsų 
■enaa setas 
ar matraaas 
perdirbtas ir
padarytas 
kaip naujas

rHprtn<nlnlal

Telefonas SEELEY 8760

Ant visko sataapysite 28% 

per VASARIO Ir KOVO m«a

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231fl W18T ROOSEVELT BOAD

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 

—» , . g■ y—

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYIĄ:-Huo 8:45 iki 9:15, '£ku±L‘
Taipgi Pasiklauaykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
ŠIANDIEN LIETUVĖS PARDAVINĖS KARO BONUS 
DVIEJOSE VIETOSE VIDURMIESTYJE

Tas būrys mūsų darbščių
jų lietuvaičių, kurios taip 
pavyzdingai veikė trečiam 
ir ketvirtam karo bonų va
juje ir atnešė lietuviams ne
mažai garbės, yra prisiren
gusios dirbti ir šiame penk
tam vajuje.

Visų tautų komitete Lie
tuvių Moterų skyrių ir vėl 
apsiėmė vesti lietuvaitė, ku
ri jau turi išsidirbusi puikų 
rekordą šiame darbe. Kalbu, 
žinoma, apie tą nenuilstamą 
darbuotoją Marion Nares. 
Jos vice-pirmininkės vėl bus 
tos pačios energingos ir ži
nomos veikėjos, Marion Se- 
bastian ir Helen Statkus.

Šiandien kaip tik yra lie
tuvių diena bonams parda
vinėti, ir lietuvės juos par
davinės dviejose vietose vi- 
durmiestyje. Viena yra Iždo 
Departamento centre, Com- 
monwealth Edison Compa- 
ny, kertė Adams ir Dear
born gatvių. Antroji yra vi
sų tautų būdelėje, kertė 
State ir Randolph gatvės.

Šiose vietose, be Nares, 
Sebasiian ir Stakus, dirbs 
dar Marie Mason, Helen Žu- 
ris, Elizabeth Šatkauskas, 
Stella Karalaitis, Martha 
Mason ir Stella Lecknick. 
Abiejose čia suminėtose vie
tose mūsų moterys dirbs 
nuo dešimtos valandos ry
to iki penktos valandos va

karo. Ir žinokite, kad jos 
su mielu noru patarnaus 
kiekvienam, kuris nusitaręs 
šiandien atlikti savo parei
gą šiame Penktam Karo Bo
nų Vajuje, pirkdamas kuo 
daugiausia karo bonų.
Paroda ir programa Iždo 
Departamento centre

Tie, kurie lankysis Iždo 
Departamento centre šian
dien tarp 11:30 ir pirmos 
valandos, girdės dar įdomią 
programą ir matys parodą 
iš šešių šimtų lėlių, aprėdy
tų įvairių tautų ir periodų 
kostiumais. Bus ir lietuvių 
lėlė, o programoj bus aiški
nama apie lietuvių kostiu
mus. . Nora Gugis

Kviečiame
Šv. Pranciškaus Vienuo

lyno Rėmėjų 1 skyrius ren
gia išvažiavimą sekmadie- 
n’į birželio 25 d., Dan Ryans 
Wcods, 87th ir Western Av. 
Vie^a vienas ir pusė blokų 
į rytus nuo Western Avė. ir 
pusė bloko nuo 87 St. No. 
24.

Trokas 11 valandą ryto 
bus adresu 3347 Lituanica 
Avė. Nuveš visus, kurie tik
tai norės važiuoti.

Kviečiame visus seselių 
prietelius atsilankyti. Lauk
sime. Komisija

Už $35,000,000
Illinois likerių krautuvės 

yra įsteigusios komitetą bo
nams pardavinėti. Komiteto 
pirmininkas Arthur Smith 
sako, kad krautuvės yra nu- 
sistačiusio3 penktos pasko
los karo bonų parduoti už 
$35,000,000.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

PIRKITE KARO BONUS

Isadore Landan, 726 N. 
Trumbull avė., pranešė poli
cijai praeitą antradienį, kad 
ginkluotas plėšikas užraki
no jį Field Frock krautuvės 
prausykloje, 4038 North av., 
ir pabėgo su $15 ir paltam 
ir suknelėmis, už $850 ver
tės.

Policijos komisijonierius 
Allman kreipės į miesto ci- 
vilės tarnybos komisiją, kad 
ji pravestų egzaminus kan
didatams į policijos kapito
nus. Dabar atsirado net 20 

I vietų kapitonams.

PAS
— be

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2862 W. CERMAK RD....................Tel. CANaI 8881

BEN J. KAZANAU81CAS, Raitininku

NUKENTĖJĘS BAYEAUX MIESTAS ryti kiek pelno tam fondui, seks jo pavyzdžiu? Aukas Nepasisekamas yra kaip 
Pavieniai žmonės ir klū- f reikia siųsti kom. iždininkui rėtis: pro platesnes jo eky- 

Joseph Grish, 4631 S. Ash- lutes išsijojamos visos ma- 
land Avė., Chicago, III. Siųs- žos viltys. Tačiau nepaaise- 
dami auką pažymėkit: Olis kimas yra tik mėginimas, o

bai ir ii tolimesnių koloni
jų taip pat gali prisidėt pi
nigais. Pavyzdžiui, komite
tas neseniai gavo šimtą do
lerių auką nuo dr. Jonaičio 
iš Detroit. Kas daugiau pa-

Užgyrė siuntimą
moterų užjūrin

WASHINGTON, birž. 22. 
—Atstovų buto laivyno rei
kalų komitetas užgyrė by
lių, kuris leistų laivynui 
siųsti WAVEs (moteris, lai
vyno nares) užjūrin. Pagal 
byliaus, užjūrin galima siųs 
ti tik savanores.

Pirmsėdis Vinson priker
gė priedą, kuris taikytų by
lių ir pakraščių sargybos 
narėms, SPARs.

Šis miestas, sąjungininkams padarius invaziją Pran-j 
cūzijon, pirmiausiai buvo išlaisvintas iš nacių okupacijos.1 
Kovose tačiau gerokai nukentėjęs, ši nuotrauka padary
ta baigiant vokiečius išvyti iš miesto. (Signal Corps Ra
diotelephoto ; Acme-Draugas)

Jūsų Maldos
YRA DEL 

MIRUSIŲJŲ

Padekime
organizacijai

Kai adv. Antanas Olis ga
vo nominaciją į Municipal 
Court teisėjus, tuojau susi
tvėrė Olis į Teisėjus Komi
tetas, į kurį įėjo lietuviai 
veikėjai įvairių pažiūrų. Jų 
tikslas — išrinkti antrą lie
tuvį, teisėju. Komitetas ži
no, kad bile lietuvių koloni 
ja džiaugias gavus vieną tei
sėją, bet turėti du lietuvius 
teisėjus tai būtų retąnybė ir 
didelė garbė to miesto lietu
viams.- Čia yra didelis dar
bas. Reikės daug jėgų ir pi
nigo. Dėlto Olis į Teisėjus 
Komitetas kviečia visus Chi
cago lietuvius prisidėt, kas 
kokiu nors būdu gali. Kada 
Olis bus išrinktas į| teisėjus, 
tai daugelis turės garbės pa-

l sakyt, kad ir aš prisidėjau 
išrinkime.

Iki šiam laikui komitetas 
turi fonde apie du tūkstan
čius dolerių, bet tai tik pra
džia. Komitetas prašo klu
bų ir draugijų rengti pra
mogas, piknikus, kad pada-

Gėlės
YRA SIUNČIAMOS 

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR BUTACPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

klų
JŪSŲ

SUVIRŠ 200 PAMINKI 
RANDASI PAS MUS 
PASUUNKOfUL

for Judge Organization.
J. Jakubauskas

ne paskutinioji būsena. 
S. Marden).

(O.

t
JONAS POŠKA

Oyveno 2264 Wu« 23rd St. 
Mirė Birž. 21 d.. 1944, 10

vai. ryte, sulaukta 3 9 ui et u 
amžiaus.

Gimė Spring Valley, Iii.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijoną (po tėvais La- 
disich), motiną Marijoną ir 
pativį Stauiulovą Petrauskus; 
4 seseris Rozaliją Brusokienę, 
Marijoną Johnson, Juzefą Mic
kevičienę ir Jievą Petrauskas, 
brolį Kazimierą Pošką ir daug 
kitų' giminių, draugų ir pažįs
tamų.

KOnan pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place. •

Ealdotuvfea įvyks šeštadienį. 
Birt. 24 d., iš koplyčios 8:30 
yal. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingas pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydčtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visuo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Motina, 
Patėvis, Seserys, Brolis ir kiti 
Giminės.

.Laidotuvių Direktorius La- 
chawicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2615.

3 metai kalėjiman
Andrew J. Rogers, 28 me

tų, 417 E. 45th str., buvo 
nuteistas trims metams ka
lėjiman už išsisukinėjimą 
nuo drafto.

£ftW£ BUSrt*1/U.£f9-~

Pirkite Karo Bonus

NULIŪDIMO i VALANDOJE

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Neniulaiantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

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

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 8108

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagiu Ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Statybai, Remontavlmui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MftNESINIŲ lAMOKftJEMŲ!

Panaudokite Progą Dabartinėm* Zcmonui 
Nuošimčio Katoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAVPYKTTE mflaų įstaigoje. Indėliai
rūpestingai globojami Ir Ilgi 95.000.00 ap
drausti per FederaI Ravlnga and Ix>an tn- 
auranee Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

_ — 41 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —nanasnunB
KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL-1 CALUMET 4118 Jos. M. Moierla, Sec’y. 8226 SO. HALSTED SJ.

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

NARIAI
Chioagoe
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaodadjoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĘ. Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ.________ Phone YARDS <908

J. UULEVICIUS
484$ SO, CALIFORNIA AVĘ, Phone LAJT. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. JL8th STREET

Telephone VARUS 1418_____________________________________

L I. ZOLP
1046 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—88

LACHAWICZ m SUNAI
8814 MEST 28rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1270
ea*MKz .AO( »**



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfTTCAGO, ITTTNOIS Penktadienis, birž. 23, 1944 ,>

SV. KRYŽIAUS PARAPIJOS (TOWN of LAKE)

DIDYSIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Birželio (June) 25-tq d., 1944 m. 

GRAŽIAME VYTAUTO DARŽE
(115-tos GatvSs, tarp Cicero Aev. ir Pulaski Rd.

$100 - CASH DOVANOMS - $100
DAUG ŽAIDIMŲ — ĮVAIRENYBIŲ — GERA MUZIKA 

Nuoširdžiai kviečiame visus ir iš visur dalyvauti —
KLEB. KUN. A. LINKUS IR KOMITETAS.

Priėjo liepto galą •••

Du ilgapirščiai sučiupti dėka 
policijos žvalių akių

Kad ir kažin kaip kai ku
rie ilgų pirštų žmonės gud- 
ragalviauja, bet ateina lai
kas ir jie patenka į teisingu
mo rankas.

Du vyrai buvo areštuoti 
praeitą trečiadienį. Policija 
pareiškė, kad jie prisipažino 
prie 20 vagysčių ir paleido 
nuo dviejų iki šešių bever
čių čekių dienoje, per šešis 
mėnesius, miestuose tarp 
Seattle, Wash., ir Chicagos.

Buvo sulaikyti šie vyrai: 
Charles Grego, 32 metų, ir 
Milton Johnson, 30 metų, 
abu gyveno Ogden Hotel, 
Ogden ave., ir Madison str.

Grego buvo areštuotas 
pirmadienį, pinigų keitimo 
įstaigoje, 102 W. Chicago 
ave., skersai nuo policijos 
stoties. Grego buvo areštuo-

trečiadienį ir išvardijo John
son, kuris buvo areštuotas 
viešbutyje. Policija pareiškė, 
kad vyrai save atstovavo 
kaipo laivų kiemo tarnauto
jai.

Kiekvienas iš jų turėjo 
dvi drafto korteles ir dvi 
sočiai security korteles.

Mergaitės pakaušį su 
laužė trakas

Miss Laurel Jockens, 17 
metų amžiaus, 1656 N. Lo- 
rel ave., praeitą trečiadienį 
buvo Šv. Onos ligoninėje 
sunkioje padėtyje po to, kai 
ji buvo sutrenkta troko, ku
rį vairavo Louis Erne, 46 
metų, 3507 N. Oak Park av.

PAKELIUI Į CHERBOURG

Ši nuotrauka atsiųsta iš vieno mažo Prancūzijos miestelio, 11 mylių nuo Cherbourgo. 
Prancūzės seserys-vienuolės kalbasi su praeinančiais Amerikos kareiviais. (Acme- 
Draugas telephoto)

Nelaimė įvyko North ir Lu- 
taa detektyvų William Clark na aves' Mergaitei buvo su-
ir Joseph Hoban. kurie pa- ilai2yta Pakausls' lr

niai liko sužeista. Erne, 
London Cartage Co. vairuo
tojas, buvo kaltinamas, kad

stebėjo dvi drafto kortples 
Grego’s piniginėje, kai jis 
atidarė. Jis bandė iškeisti 
čekį $68 sumoje, kuris buvov
rastas vėliau be vertės.

Policininkai pasakė, kad 
Grego prisipažino praeitą

Naciu belaisviai atsisa
kė dirbti buroku

laukuose
SCOTTSBLUFF, Neb. — 

Vokiečiai karo beleisviai iš 
belaisvių kempės čia, dir
bantieji Washakie Beet 
Grower’s Association, Wor- 
land, Wyo., atsisakė dirbti 
nuo birželio 20 dienos, pro
testuojant jog buvo pakeis
ta už darbą nuo dienos ra- 
tos į gabalų darbą (piece- 
work) užmokestis. Apie tai 
pareiškė Lt. Col. Clyde B. 
Dempster, kempės vadas, 
birželio 21 dieną.

Dempster nepareiškė koks 
skaičius belaisvių atsisakė 
dirbti. Vyrams pirmiau bu
vo mokama 80 centų į die
ną už darbą burokų laukuo
se. Naujos reguliacijos nu
statė 80 centų dėl tvarkymo 
(thinning) ketvirtadalio ake- 
rio, laike aštuonių valandų.

Dempster pasakė, kad bus 
imamasi disciplinarinio veik
imo, jei vyrai tęs nedarbą.

Raišai mergaitei

Priteisė $58, atlyginimo

nerūpestingai važiavęs.

Penki pakliuvo į poli
cijos rankas

Penki jaunuoliai, du iš jų 
po 17 metų amžiaus, buvo 
areštuoti praeito trečiadie
nio vakare. Jaunuoliai kalti
nami pasiuntinio apiplėšime. 
$2,000 sumoje.

Pinigai buvo pavogti pir
madienį, pietų metu, iš Ro- 
bert McClani, 1223 Cabrini 
str., Eicor Co., 1501 W. 
Congress, pasiuntinio. Pini
gai buvo surinkti iš darbi
ninkų už penktos karo pa
skolos bonų nupirkimą. Kai 
McClain vyko į banką, jis 
buvo sulaikytas gatvelėje, 
tarp Van Buren ir Congress 
str., netoli Laflin str. $1,500 
buvo atgauta.

Kai vienas jaunuolis buvo 
sučiuptas, jis išvardino ki
tus. •*, c

Trakui apsivertus
CAMP GRUBEN, Okla. — 

Du armijos inžinieriai, iš 
Chicagos apylinkės, žuvo 
praeitą pirmadienį, kai tro- 
kas apsivertė. Apie tai teko 
sužinoti praeitą ketvirtadie
nį.

Pažvelgus į 
gyvenimą

Adolph G. Garn Jr., poli
cija paeriškė, kai buvo ieš
komas klausinėjimui ryšium 
su keliais apapilėšimais, bu
vo nušautas policininko 
Charles Meyer, anksti pra
eitą trečiadienį, kai bėgo iš 
užkandžių vietos, 2728 N. 
Clark str. *

Policija sako, kad Garn 
turėjo ne kokį rekordą. Ir 
buvęs kalėjime už nusikalti
mus. i i

Darbininką sumindžio
jo karvės

William Allen, 61 metų, 
Fred Peterson ūkio darbi
ninkas, netoli Lily ežero, 
Kane kauntėje, buvo sumin
džiotas mirtinai karvių, kai 
jis atidarė daržinės duris 
karvių maitinimui.

/ mus

Klausinėjama
Josephine Smith, 21 me

tų, praeitą trečiadienį buvo 
sulaikyta Wabash ave. poli
cijos dėl klausinėjimų, kad 
patyrus tiesą apie pfc. 
Vance Simmons, 30 metų 
amžiaus, South Pacifiko ar
mijos veterano, mirtiną su- 
badymą. Simmons, iš Ak- 
ron, Ohio, atvykęs atostogų 
Chicagon iš Tresno, Calif., 
mirė praeitą trečiadienį li
goninėje nuo žaizdų, kurias 
gavo kilus ginčui Smith 
apartamente, 4642 Prairie
ave. • t ’

♦ y •

Mirtys keliuose
SPRINGFIELD. * — Illi

nois plačiuose keliuose lai
ke gegužės mėnesio dėl au
tomobilių įvyko 120 mirčių, 
o praeitais metais tuo pačiu 
laiku buvo 90, vadinasi 32 
procentai pakilo. Apie tai 
pranešė Wesley W. Polk, 
valstijos plačių kelių inži
nierių viršininkas, birželio Edwardo, 6 metų amžiaus

Grįžo

Kelly
grįžo

praeitą 
iš Wa-

Mayoras 
trečiadienį 
shington su pasitikėjimu, 
kad karo produkcijos boar- 
das patvirtins priorities dėl 
pastatymo naujos keleivių 
stoties ir kitų pagerinimų 
Chicago Municipal Airport. 

* * *

Tėvui paskirta 
$7.500

Jury, akivaizdoje teisėjo 
Joseph A. Troy, Superior 
teisme, praeitą trečiadienį 
paskyrė $7,500 Edwardui 
Egan’ui, 5508 So. Halsted 
str., dėl mirties jo sūnaus

Jury federaliniame teis
me, teisėjo Michael Igoe 
akivaizdoje, paskyrė praei
tą trečiadienį panelei Flo- 
rence Wise, 27 metų am
žiaus, 6649 Ingleside ave., 
buvusiai sekretorei, $58,000 
atlyginimo iš Dixie Grey
hound Bus linijos. Jos advo
katai, Herbert H. Patterson 
ir Thomas A. Green, įnešė 
aiškumų parodymui, kad 
Miss Wise neteko dešinės 
kojos žemiau kelio, sulaužy
ta kairioji pėda ir buvo su
laužyta jos dubuo, kai auto
busas, kuriame ji buvo kelei
vė, sudavė Missouri Pacific 
traukinį, netoli Johnston 
City, Williamson kauntėje, 
praeitų metų rugsėjo mėne
sį. Septyni asmenys buvo 
užmušti nelaimėje ir 63 bu
vo sužeisti.

Naujos bylos prieš 
miestą

Peoples Gas Light ir 
Coke Co. iškėlė bylą sumo
je $1,000,000 prieš Chicagos 
miestą, apylinkės teisme, 
praeitą antradienį, kad pa
dengus išlaidas, kurios su
sidarė, kai reikėjo pertaisy
ti dideles gazo instaliacijas, 
ryšiumi su požeminio (sub- 
way) kelio statymu. Pana
šias bylas iškėlė Common- 
wealth Edison Cq., dėl 
$2,000,000, ir Illinois Bell 
Telephone Co. dėl $550,000.

21 dieną. Nuo sausio 1 die
nos, Polk pasakė, 556 mir
tys įvyko dėl nelaimingų 
įvykių plačiuose keliuose, o 
praeitais metais tuo pačiu 
laiku buvo — 485 mirtys.

Vaikas buvo paliestas Sa
muel Lippan, 52 metų, 4234 
Dorchester ave., automobi
lio, Garfield blvd. ir Halsted 
str. Vaiko mirtis įvyko sau
sio 13 d.. 1942 m.

Sužeisti kovoje
Du Chicagos apylinkės 

sailorai buvo sužeisti kovos 
lauke. Apie tai pranešė lai
vyno departamentas.

Dingę kareiviai 
kovos frontuose

Karo departamen 
eitą ketvirtadienį j^Snešė, 
kad keturiasdešimt aštuoni 
vyrai iš Chicagos ir jos apy
linkės dingę kovos laukuo
se.

Sužeidė mergaitę koks 
tai jaunuolis

Miss Betty McGonigal, 18 
metų, 3935 W. Lake, ir jos 
sesuo Lois, 16 metų, praei
to trečiadienio vaktfre grįžo 
iš teatro į namus. Jas suti
ko du jaunuoliai prie 261 N. 
Pulaski. jie bandė flirtuoti 
su mergaitėmis. Vienas jau
nuolis turėjo apie 19 metų, 
o kitas kokia 17 metų am
žiaus.

“Tai yra mano biznis”, — 
vienas jaunuolis pasigyrė, 
kai jis ištraukė pistoletą, 
kuris atrodo išsišovė netikė
tai, — mergaitės pasakė po
licijai.

Miss Betty McGonigal bu
vo sužeista. Kai pistoletas 
išsišovė, kulka palietė jos 
ranką, pėskui paslydo pil- 
van. Sužeista mergaitė bu
vo nugabenta ligoninėn.

Policija ieškojo dviejų 
jaunuolių, kurie užkabino 
mergaites kelyje.

Charles Lapa, 34 metų, 
buvęs kalinys, buvo rastas 
kaltas penkių metų amžiaus 
mergaitės pagrobime, ir bu
vo nuteistas dvidešimčiai 
metų kalėjiman.

Sutiko kliudą
NEW YORK. — Buvo ra

šyta praeitą savaitę, kad 
Frank Costello buvo radęs 
užpakalinėje taxicab sėdy
nėje $27,000.

Bet Frank Costello, buvęs 
kalinys ir slot machine ca
ras, birželio 20 dieną, suti
ko naujų sunkenybių gavi
me $27,000. Federalė valdžia 
tvirtina, kad Costello sko
lingas $33,711 income taxes, 
nuošimčių ir bausmių.

Anksčiau mayoras La' I
Guardia atsisakė duoti Cos
tello pinigus, kai jis sakė, 
kad tai jo. Costelo iškėlė 
bylą prieš policiją pinigų 
gavimui. Vėliau buvo pasa
kyta, kad jis turi įrodyti, 
kad pinigai uždirbti lega
liai ir ne iš gemblinimo gau
ti.

Rasta kalta
DETROIT. — Mrs. Ko

rine Wilhelm Hom, 35 me
tų amžiaus, kuri prisipaži
no buvusi ištekėjusi už še
šiolikos vyrų, nuo 1928 me
tų, be divorsų, rasta kalta 
septyniuose punktuose, bir
želio 20 dieną. Ji kaltinama, 
kad peržengusi Dependency 
Alotment aktą, gaudama 
čekius iš dviejų jos vyrų 
kareivių. Sakoma, kad ji tu
rėjusi keturis vyrus karei
vius.

Chicaga dirba
Dabar Chicagoje gyvai 

vyksta ne tik penktos karo 
paskolos bonų pardavinėji
mo vajus, bet taip pat ren
kamas senas popietis karo 
reikalams.

X P. Dobrovalskis, 3757 
S. California Ave., darbe nu-Ą 
silaužė koją. Gydomas St. 
Lucas ligoninėj. Žmona gi 
serga namuose priežiūroj dr.
J. Simonaičio.

X M. Jasnauskienei, 2259 
W. Cermak Rd., senai West 
Side veikėjai ir buv. biznier- 
kai, šiomis dienomis dr. S. 
Biežis padarė gerklės ope
raciją.

X P. Fabijonaitis, nese
niai parvykęs iš Los Ange
les, Calif. atostogų, Keno- 
šoje, Wis., į&igijo namą. 
Prieš išvykdamas į Kalifor
niją jis gyveno Chicago— 
West Side ir buvo žinomas 
darbuotojas, ypatingai Labd. 
Sąjungoj.

X Organizacija Olį teisė
ju išrinkti jau pasamdė di
delį daržą — Harms Park, 
4202 N. Westem Ave., pik
nikui, kuris įvyks rugsėjo 
10 d. Darže yra visi pikni- 
kautojams patogumai ir 
“Merry-go-a r o u n d” vai
kams.

X Kaz. GaJecka®, 3433 S. 
Leavitt St., tarnaująs ka
riuomenėj ir veik metus iš
buvęs Pacifiko salose, da
bar parvyko atostogų. Daug 
įdomių dalykų papasakoja 
apie įvairių salų gyvento- > 
jus ir papročius.

X S-Sgt. Ant Trump, iš 
Town of Lake, prieš invazi
ją Prancūzijon buvęs Angli
joj rašo, kad Anglija labai 
įdomus kraštas. Daug senų 
miestų ir bažnyčių. Jis ka
riuomenėj yra inžinierių kor 
puse, kuriam dažnai prisei- 
na sunkiai dirbti. Inžinieriai 
kariuomenei tiesia, taiso ke
lius, tiltus, paruošia susisie
kimą ir t.t.

X R- ir K, Yerkes sūnus 
šiomis dienomis Gimimo Pa
nelės šv. bažnyčioje pakrikš 
tytas vardais Antanas-Juo-
zapas. Kūmais buvo dr. J. 
Simonaitis ir Mary Aden, 
slaugė iš šv. Kryžiaus ligo
ninės.

X Cpl. Mike Merlin, iš 
Town of Lake, kuris šiuc 
metu randasi kur nors Pa
cifike, vienam savo laiške 
prisiuntė nuotrauką pačių 
kareivių pastatytos bažny
čios salos džiunglėse. Jis y- 
ra dalyvavęs kovose Guadal- 
canal, Munda, New Guinea 
ir kitur. Turėjęs labai šiur
pių ir įdomių pergyvenimų. 
Buvę naktų, kad “lapės ur
ve” Der ištisas naktis nega
lėjęs akių sumerkti.
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