
DRAUGAS
The ĮJth—alm Daily Friend

PUBLISHED BT THE LITHUANIAN 
CATHOLIC PRESS SOCIETT 

2SS4 S. Oaldey Ave., Chicago, UL 

Telephone Canal 8010—8011
Tbe moet lnRuentlal 

Lith uan tan Daily ln America THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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RUSAI PRADĖJO OFENSYVĄ: BERLYNAS
Užėmė Cherbourg gynimo tvirtovę; 

kaujasi su naciais miesto gatvėse
VYRIAUSIAS AEF STABAS, birž. 23.—Gen. Charles 

De Gaulle pakeitė savo pirmesnį nusistatymą ir sutiko 
leisti prancūzams atstovams tarnauti kaipo liaisono kari
ninkai ir gubernatoriai išlaisvintos Prancūzijos sričių po 
vyriausiojo štabo kontrole. Sakoma ta tvarka galioja tik 
iš dienos į dieną.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 23.—Amerikie
čiai pasistūmėjo pirmyn iki 
mylią nuo Anglijos kanalo, 
užėmė vieną vokiečių tvirto
vių, iš kurios naciai gynė 
Cherbourgo rytinę pusę.

Gen. Eisenhower štabo 
optimistiškas prane Šimas! 
sakė Cherbourgas bus “greit 
užimtas.” Nurodoma, kad 
turint Cherbourg uostą, są
jungininkai per dvi dienas 
galės pristatyti pakankamai 
reikmenų dviem divizijom.

Vėliausias pranešimas sa
kė amerikiečiai randasi apie 
4,000 jardų nuo miesto cen
tro, ir dabar jau durtuvais 
kovoja su naciais miesto pa
kraščių gatvėse.

Laivyno pabėgimas reiškia pražūtį 
japonų garnizonui Saipan saloje

U.S. LAIVYNO ŠTABAS, 
Peari Harbor, birž. 23. — 
Amerikos invazijos kariuo
menė, kuri dabar yra skait- 
lingesnė negu ten esantis ja
ponų garnizonas, pradėjo 
smarkiai pulti Saipan japo
nus. Manoma toje saloje 
randasi maždaug 20,000 ja
ponų karių.

t

Jų laivyno pabėgimas po 
susirėmimo su Amerikos 
lėktuvnešių lėktuvų jėga 
matomai reiškia, kad tie 
kariai palikti ten beviltiški 
kovoti.

Sustiprintos amerikiečių 
jėgos kopiasi įi kalnus ir žy
giuoja Saipan salos laukais, 
išmušdami visus rastus ja
ponus.

Atakavo Ploesti ir rakietų pakrantę
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, birž. 23.—Nemažas są
jungininkų lėktuvų dalinys 
iš Italijos šiandien atakavo 
Ploesti aliejaus laukus Ru
munijoje, ir Giurgiu, Duno
jaus uostą, kur aliejus iš 
laukų perleidžiamas į lai
vus.

Bomberiai—kurių galėjo 
būti apie 500—ir naikintu
vai sutiko “gan didelį skai
čių” priešo lėktuvų virš Ru
munijos, ir kelis jų numušė.

Tie patys lėktuvai puolė 
ir geležinkelių centrus prie

Dar lieka dvi nacių tvir
tovės, kurias reikės užimti 
pirm negu bus galima visiš
kai okupuoti Cherbourgą.

Nacių Cherbourge atlieka 
mi išsprogdinimai bus pa
taisyti per kelias dienas, 
panašiai kaip buvo padary
ta Sicilijos ir Italijos uos
tuose, kuriuos naciai iš
sprogdino pirm negu palei
do.

Vienas vokiečių divizijos 
daliniai bandė išsilaužti iš 
Cherbourgo ir kitiems pasi
sekė. Jeigu sąjungininkai 
būtų atkirtę Cherbourgą 
apie 12 valandą vėliau, visi 
vokiečiai būtų galėję pabėg
ti, o dabar jie yra ten su
gauti ir turi pasiduoti krba 
žūti.

Suimtas vienas japonas 
jūreivis, kuris mosavo są
jungininkų numestą pasida
vimo lapelį. Sąjungininkai 
vis dar numeta ir iššauna 
tuos Lapelius už priešo lini
jų-

Rytinėj salos pusėj ame
rikiečiai pasivarė pirmyn 
suvirš mylią. Centre, jie ko
piasi į 1,540 pėdų aukščio 
Tapotchau kalną. Pietryti
niam gale, jie išmušė pusę 
sugautų japonų ir užėmė 
500 pėdų aukščio Nafutan 
kalną.

Adm. Nimitz komunika
tas sakė invazijai gerai se
kasi. Priešas bandė lėktuvais 
pulti Amerikos transporto 
laivus, bet “nepadarė nuos
tolių.”

Niš, Jugoslavijoje.
Apie 250 bomberių iš An

glijos šiandien ir vėl puolė 
Pas de Calais pakrantę. 
Prancūzijoje, iš kur naciai 
paleidžia savo robotines bom 
bas į Angliją. Ta apylinkė 
atakuojama jau aštunta die
na iš eilės.

Nacių robotinės bombos 
kartas nuo karto atskrenda 
į pietinę Angliją, bet britų 
Vidaus sekr. Morrison užtik 
rino parlamentą, kad jos pa 
dariusios tik ‘ ‘mažai kraš
tui svarbių nuostolių.”
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APVALO MONTEBOUBGO GATVES

Civiliai prancūzai ir Amerikos kariai dirba kartu, kad apvalyti Montebourg 
miesto gatves. Amerikiečiai baigė apsupti Cherbourgą, pasivarydami per daug mies
telių po didelio lėktuvų skaičiaus apsauga.

(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas).

JAPONAI VERŽIASI 
GILYN 1 KINIJA

CHUNGKING, birž. 23 — 
Japonų kariuomenė pasiva
rė iki 25 mylias j šiaurry
čius nuo Hengyang geležin
kelių centro Hunan provin
cijoj, ir baigia apsupti Heng 
shan miestą.

Kiniečių komandos prane
šimu, šešios japonų divizi
jos dalyvauja šioje ofensy
voje, kurios tikslas yra per
kirsti Kiniją pusiau, ir at
imti visą Canton-Hankow 
geležinkelį iš kiniečių.

Lėktuvai nuskandino 
keturis japonu laivus
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, birž. 23.— 
Amerikiečiai lakūnai be per 
stojimo atakuoja priešo ba
zes nuo Palau salos iki New 
Ireland salos, po to, kaip 
atakavo japonų 15 laivų kon 
vojų netoli Palau, ir vieną 
jų nuskandino.

Priešo pakraščių laivas 
buvo nuskandintas prie Ti- 
mor, o trys pilni išlipdinimo 
laiveliai buvo nuskandinti 
Geelving įlankoj, olandų 
Naujoj Gvinėjoj, kur Ame
rikos laivyno daliniai—vei
kiausiai PT laivai—sumušė 
japonų bandymą evakuoti 
savo supliektą garnizoną iš 
Biak salos.

1 žuvo, 12 sužeista 
traukinio nelaimėje

AUSTIN, Texas, birž. 23. 
—Vienas asmuo žuvo ir dvy 
lika buvo lengvai sužeisti 
kuomet Katy Flier trauki
nys, pakeliui iš Houston į 
St. Louis, susimušė su tuš
čiu militarinių reikmenų 
traukiniu prie Bastrop mies 
to.

Submarinai nuskandino
dar 16 japonu laivu

WASHINGTON, birž. 23. 
—Laivyno jgrąnaiinm, Ame
rikos submarinai nuskandi
no kitą 16 japonų laivų, tad 
iš viso šį mėnesį nardantie
ji laivai nuskandino 50 prie
šo laivų, o nuo karo pra
džios 623.

Vėliausiai nuskandintų lai
vų tarpe buvo 11 vidutinio 
dydžio ir keturi maži preky
biniai laivai, ir vidutiniško 
dydžio pagelbinis karo Lai
vas.

Anksčiau šią savaitę lai
vyno sekr. Forrestal prane
šė, kad submarinai, apart 
puolimo ant priešo laivų, 
padėjo žvalgybiniam darbe 
stebint japonų laivyną, kurį 
Amerikos lėktuvnešių laivai 
pirmadieny atakavo »

Paspruko su $15,000
CHICAGO, birž. 23.—Įė

ję į Chicago-Kedzie Curren- 
cy Exchange, 3150.Chicago 
ave., tuoj ipo to, kaip ten bu
vo pristatyta $10,000 pini
gais, du plėšikai plaktuku 
išmušė langą, pasigriebė 
apie $15,000 pinigais, apdau 
žė patarnautoją Mrs. Alice 
Prieki, policininko žmoną, 
ir pabėgo. Du sėbrai laukė 
jų automobily.

KALENDORIUS
Birželio 14 d.: šv. Jonas 

Krikštytojas; senovės: Ku- 
polia ir Budytė.

Birželio 25 d.: Ketvirtas 
Sekmad. po Sekminių, šv. 
Vilimas; senovės: Mantmi- 
nas ir Rainutė.

Birželio 26 d.: šv. Jonas 
tr šv. Povilas, kankinys; 
senovės: Jaunius irViltautė.

ORAS
Giedra. Vėsiau.

JAV, 17 KITŲ TAUTU
PRIPAŽINO BOLIVIJA
WASHINGTON, birž. 23. 

—Po šešių mėnesių diplo
matinio izoliavimo, Jungti
nės Amerikos Valstybės ir 
17 kitų Amerikos respubli
kų šiandien pripažino Boli
viją. Pripažinimas padary
tas po to, kaip nutarta, kad 
Bolivija ištikrųjų remia 
Jungtinių Tautų nusistaty
mą.

Urugvajus sutiko Boliviją 
pripažinti, bfet formalų pri
pažinimą padarys tik už die
nos kitos.

Britai išvarė Japonus
KANDY, Ceylon, birž. 23. 

—Paskutinieji japonai ka
riai buvo pavaryti iš Im- 
phal-Kohima kelio apylinkės 
Manipur valstybėje. Britai 
kariai pasistūmėjo iš abiejų 
kelio galų ir susijungė.
APLANKE CHURCHILL

LONDONAS, birž. 23. — 
Lenkijos vyriausybės Prem
jeras Stanislaw Mikolajczyk 
šiandien tarėsi su Ministrų 
Pirmininku Churchill.

KARO BIULETENIAI
—Maskva patvirtino na

cių pranešimą apie rusų 
ofensyvą aplink Vitebską.

—Naciai Italijoje atsisiv 
ko prieš sąjungininkus ir 
pradėjo juos kontratakuoti.

—Nacių DNB agentūra 
sakė sąjungininkai nuleido 
daugiau karių apylinkėje į 
pietvakarius nuo St. Lo, 
Normandijoje.

—Adm. Nimitz pranešė, 
kad Amerikos submarinas 
atakavo Ir veikiausiai nu
skandino japonų lėktuvnešį, 
o lėktuvai nuskandino arba 
sužalojo tris laivus Kinijos 
jūroje, jų tarpe vieną karo 
laivą.

Sako rusų kariuomenė pradėjo 
žygiuoti pirmyn plačiu frontu

Gali bandyti atkirsti Pabalčio valstybes
LONDONAS, birž. 23.—Vokiečiai pranešė, kad rusų ka

riuomenė jau pradėjo ilgai lauktą vasarinę ofensyvą ry
tiniam fronte. Vakar dieną suėjo trys metai, kaip naciai 
pradėjo pulti savo buvusią talkininkę, Rusiją, per Lietu
vą, kurią rusai buvo jėga okupavę tik metus ausčiau1.

Vokiečių komandos ir Berlyno radio pranešimai sake 
rusai pradėjo stumtis pirmyn plačiu frontu į šiaurę nuo 
Pripet balų—ant tiesiausio kelio iš Maskvos į1 Berlyną ir 
Varšuvą—ofensyvoje, kuri gali būti sukoordinuota su są
jungininkų žygiais Prancūzijoje ir Italijoje.

Maskva kol kas nėra paltvirtinusi to pranešimo.

Anot vokiečių, rusai žygiuoja frontu iš apylinkės į pie
tus nuo Mogilevo iki apylinkės į šiaurę nuo Vitebsko, ir 
kariuomenei padeda tankai ir lėktuvai.

Maskvos pranešimas sakė rusų kariuomenė veržiasi gi
lyn į Suomiją, ypatingai į šiaurę nuo Onega ežero, Aunus 
sąsiauriu, ir Karelijos sąsiaurio šiaurėje.

Berlyno pranešimas sakė pirmieji puolimai buvo atmuš
ti, bet “aršios kovos tebevyksta abiejose Vitebsko pusė
se," ir pridėjo tai, kad lokalinės atakos vyksta į šiaurva
karius nuo Tamopolio įi Lvov pusę pietinėj Lenkijoj že
miau Pripet balų.

Pirmas nacių pranešimas buvo padarytas International 
Information Bureau korespondento, kuris sakė rusai ata
kuoja suvirš 100 mylių ilgio frontu Baltrusijoje, ir į piet
ryčius nuo Vitebsko pralaužė vokiečių linijas. Anot jo, ru
sai neri pasivaryti per Dvina upę į Pabalčio valstybes.

Ofensyvą pagal Mogilevo-Vitebsko liniją galėtų taikyti 
į Berlyną, tiesiog vakaruosna; į) Varšuvą, apie 420 mylių 
į pietvakarius; arba į šiaurvakarius, kad atkirsti Pabalčio 
valstybes.

Amerika neparsiduoda už pinigus-FDR
WASHINGTON, birž. 23.—Prez. Roosevel. as sakė šio 

krašto užsienio politika neparduodama už $148,000, kurią 
sumą Suomijos Ministeris Hjalmar Procope sumokėjo 
Amerikos iždui kaip tik dieną prieš State Departamento 
įsakymą jam išvykti iš Amerikos.

Prezidentas sakė reikia atsiminti, kad dabartinė Suo
mijos vyriausybė talkininkauja mūsų priešui, Vokietijai, 
prieš mūsų sąjungininką, Rusiją.

Aliantai varosi i du Italijos uostus
NEW YORKAS, birž. 23. 

—CBS korespondentas pra
nešė iš Romos, kad naciai 
atsiėmė Chiusi miestą, apie 
25 mylias į pietvakarius nuo 
Perugia.

ROMA, birž. 23.—Nežiū
rint didėjančios nacių opo
zicijos, sąjungininkų armi
jos žygiuoja pirmyn Itali
joje ir vis labiau gręsia vo
kiečių laikomiems Livorno 
ir Ancona uostams.

Penktos armijos prieša
kiniai tankų ir pėstininkų 
daliniai dasivarė iki septy
nių mylių nuo Follonia, 55 
mylias į pietryčius nuo svar 
baus Livorno (Leghorn) 
uosto prie Tironijos jūros.

Britų aštuntos armijos 
patrulės pasiekė punktą ne
pilnai 25 mylias žemiau An
cona uosto, Adrijos krante.

Varydamiesi iš Roccas- 
trada, apie 60 mylių į pietus 
nuo priešo Pisa-Florence- 
Rimini linijos, amerikiečiai 
rado stipiesnią priešo opo

ziciją.
Aštuntos armijos kariai 

atmušė kelias aštrias nacių 
kontratakas į šiaurę nuo 
Perugia.

Thunderbolt lėktuvai va
kar išmušė 14 geležinkelių 
tiltų, penkis kitus sužalo
jo, ir perkirto kelias gele
žinkelių linijas. Penki sunai 
kintųjų tiltų buvo prie Pisa, 
priešo “Gotų linijos” vaka
rinio galo.

Lėktuvnešiu lėktuvai 
atakavo Port Blair

PIETRYČIŲ AZIJOS KO
MANDA, KANDY, Ceylon, 
birž. 23.—šiandien praneš
ta, kad sąjungininkų lėktuv 
nėšių dalinys atakavo Port 
Blair, Andaman salų sosti
nę. Lėktuvų bombos patai
kė į elektros stotį, fabrikus, 
ir lėktuvų bazę, kur buvo 
sukeltas gaisras.

Viena radio rodyklės sto
tis buvo sunaikinta, o kita 
smarkiai sužalota.
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Ką pranešė slaptoji Lietuvos radijo 
stotis savo klausytojams

LKFSB-r as gavo lnforma- paskaityta Vyr. Lietuvos Iš
riją iš vienos neutralios Eu- laisvinimo komiteto deklara- 
ropos valstybės, kad tenai cija į Lietuvių Tautą. Mūsų 
š. m. vasario 13 d. 10 vai. Į pranešimo klausykite kiek- 
buvo girdėti pranešimas vieną sekmadienį 10 vai. ry- 
Laisvosios Lietuvos Radijo to 40 metrų bangą, 
siųstuvo Transliacija buvo ... .. . ,
pradėta politiniai kariška . ». _ , ..v , .......................... 15 minučių. Pažadėtoji transapžvalga. Pirmiausia kalbė
ta apie vokiečių padėtį ry-

EGZAMINl'OJA RAKETINĘ MOMB>

liacija vasario 16-tos proga 
nebuvo, girdėti, nes buvo 
trukdoma ant tos pačios
bangos nūs atyto siųstuvo 
— trukdytojo.

tų frante, toliau nusakyta 
lietuvių pažiūros į Sovietų 
konstitucijos pakeitimą ir 
galop pranešta apie Jungt.
Amerikos Valst. notą šuo- Papildomai iš Europos pra 
mių vyriausybei, kuria siū- nešama, kad ten turimomis 
lyta taikytis su sovietais, žiniomis gen. Plechavičius, 
Pastaroji žinia buvo perskai su vokiečiais nėra bendra • 
tyla nekomentcoj ant. To- darbia vęs ir todėl turįs pla- 
liau — “vidaus žiniose” — čios lietuvių visuomenės pa- 
pranešta, kad galų gale leis- si tikė j imą. Vilniaus krašte 
ta gen. Plechavičiui suda- vykstąs plataus mąsto tero- 
ryti rinktinę kovai prieš ban rizmas. Per lenkišką radijo 
ditizmą. Vyrų priėmimas transliaciją iš Londono apie 1 
vyksiąs per lapskričių ko- į vasario 10 d. lietuviai buvę 
mendantūras. Tos rinktinės apkaltinti, kad Vilniaus kraš 
organizavimo metu vokie- te terorizuoją gyventojus! 
čiai pažadėję sustabdyti gau lenkus. Tačiau, kaip toliau 
dymą ir verbavimą ReichoĮ LKFSB-rui atsiųstame pra- 
darbams ir vokiečių kariuo- nešime sakoma, iš neutra- 
menei. Tačiau ir šį karią: liueso kraštuose gautų ži- 
vokiečiaj savo pažado neiš- nių aiškėja, jog tai ne lie

tuvių darbas, o bolševikinių

Britų karo lakūnai juo toliau, tuo arčiau susipažįsta eu 
raketine bomba ir lengviau jas numuša Anglijos pakraš
čiuose. (U. S. Army Radiotelephoto; Acme-Draugas)

Komai - svarbus produktas
Šio karo metu komai (ku- tojama apie 130 milijonų 

kurūzai) pagaliau pripažin- bušelių. Kiek daug kornų 
ti vienu svarbiausiųjų pro- suvartojama maistui ir gy- 
duktų. Seniau komai dau- vulių šėrimui, kol kas dar 
giausia buvo vartojami ei- neturima aiškių duomenių. 
viliniams reikalams. Šiandie Kai kurie ūkininkai, ku- 
gi jie reikalingi ne vien mais rie neturi nuosavų kornų,

pildė — jų kontroliuojama
me laikraštyje “Ateityje” 
jau vėl pradėta raginti lie
tuvius stoti į vokiečių kari
nius dalinius.

Banditų, skaičius Vilniaus 
krašte siekiąs apie 7,000; iš 
jų apie 3,000 pasinešę Vil
niaus linkui. Transliacijos 
pabaigoje buvo girdėti maž
daug šie žodžiai: Čia įkalba 
Laisvosios Lietuves radijas. 
Nepriklausomybės metinių 
proga bus atskiras praneši
mas vasario 16-tos dienos 9 
valandą. Per pranešimą bus

bandų.

Ryšium su vokiečių keti
nimu išgabenti iš Lietuvos 
100,000 darbininkų spėjama, 
ar tai nėra ženklas, kad so
vietams spaudžiant, vokie
čiai ruošiasi trauktis iš Lie
tuvos. Kad gi greičiau baig
tųsi nacių, okupacija ir Lie
tuvai ateitų ne nauja oku
pacija, o tikroji laisvė.

Budriko Radio Valandom*
W.H.F.C 1420 Kilocyclrg —

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

Nedalioj, 9:10 vai. vakare.

tui, bet ir įvairiausioms ka
ro pramonės šakoms. Anot 
U. S. žemės ūkio departa
mento, be kornų nebūtų leng 
va karo mašinos judėjimo 
išlaikyti. Komai reikalingi 
lėktuvų, bombų, šovinių, ir 
kitų karo pabūklų gamybai.

Iki šiandie palyginamai 
tik maža dalis ūkininkų ži
no, kad iš korr/j gaminama 
marškiniai, paklodės, popie
rius, sprogstamoji medžiaga 
ir kiti daiktai. Tų visų daik-! 
tų gamybai per metus su-' 
vartojama apie 333 milijo
nai bušelių. Išimtinai karo 
gamybai per metus suvar-

norėtų jų nusipirkti nuo tu
rinčiųjų. Bet negali gauti. 
Vyriausybė koroams padi
dino kainas ir tuo keliu tik 
ji viena gali kornus supir
kinėti.

Vyriausybė nesu varžė ki
tų, javų grūdų laisvo varto
jimo ir nenustatė aukščiau

sių kainų. Kadangi kornų 
pirkimas buvo apsunkintas, 
tad galvijams pąšartės ir 
naminiams paukščiams lesa
lo gamintojai savo gami
niams susimetė vartoti ki
tų javų grūdus ir šiems ga
miniams padidino kainas. 
To pasėkoje, anot spaudos, 
daug ūkininkų ima pardavi-, 
nėti galvijus, kiaules ir viš
tas. šėrimas nepaprastai 
brangus.

Pranešta, kad vyriausybė 
tikisi gtuti kornų iš Argen
tinos ir tuo būdu kiek nors 
palengvinti ūkininkams. Bet 
kol kas tų kurnu nesulau
kiama.

Kai kurių, valstybių ūki
ninkai pageidautų, kad vy
riausybė sumažintų javų 
kieįtį bravorams, kurie per 
metus siaus gamybai suvar
toja apie 74. milijonus bu
šelių miežių, avižų, kornų, t 
kviečių, ragių ir ryžių.

Karas įvairių nesmagumų 
ir painiavų sukelia. Bet rei
kia turėti galvoje, kad vis
kas turi būti aukojama ka
rą laimėti ir pasauliui už
tikrinti taiką.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ras

EXTRAI EXTRA1

DE. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Jzsų garantavimas 
Akig

Palengvina akių įtempimų, kuria 
mti priežastimi galvot skaudėjimo, 
pr»jyimn airių aptemimo, nervuo- 
tnato, skaudamų akių kaežti, atrai
te trumparegyatų ir

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

užkietėjimo

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

J'cnnalnylaa 
vanl*ft ir 
■drutaa.

lJetuvišluM 
N. KANTER

žjduluu ——

REMKITE
BENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGA.

toliregyatą 
im. Viauo-

nuoae egzaminavimai da- 
nm>M au elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokvklot vaikui. 
VALANDOS: nuo 10 ryto fld » v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ra- 

futartį.

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

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

JOHN A KASS
lEVFELBY — VVATCHMAKJEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

MONARCH UQUOB
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6064

4712 South Ashland At.
Iteaas YABM 1SM

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Ava.
Res. TaL GROveUO 0617 
Offlee TeL

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9622
W. VIRG. LUMP — Sijoti..........<g gQ
STOKER COAL, Aukštos rfišies, $7*45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................SU 25
PETROLEUM COKE (Course). $12*50 
PETROLEUM COKE (Pilė Bun) $ĮQ*95 

............. .......................................

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. oi Chicago
ZMŽ W. CEBMAK RD....................... Tel. CANel 8881

BEN 1. KAZANAUSKAS, RsttUiikM

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS tN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

tEPUBLIC 6051

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tei. CANai 6122

DR. BIEŽIS
gydytojas m €hirudga8 

2201 W. Cennak Ed.A

DR. STRIKOL’IS
PHTSIC1AM AMD SURGEON 

U. Ashlsad Ai 
OR8O VALANDOS: 

SMiknof U lnL

TaL YARds 2249

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

8M5 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

<157 Archer Avenuš 
vUl 1—9 k

8241 West 66th Plans 
feL BtaPtthBe 7868 z

TeL CANai 9257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6699 S. Artealaa Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto IU Spų*. 

6 Od 9 vaL vakare.

TeL YABds S14S

DR. Y. A. SIMKUS

VUL: 11-13; 3-1; Ir S J6-3 JS 
RnemBeniata—2-4 Ir S:SSGd9 

SventeiBeniela 11-13.

Kai jums prikimba veiksmini* užkietėji
mas ir Jū« jaučiatės nuvarginti, nervuoti 
ir blogoje nuotaikoje ir nuo tų reiškimų 
kenčiate — galvos skaudėjimą, jaučiate ne- 
malonų kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir jūs 
skilvis jaučtaai apsunkintas dėl gazų ir 
išpūtimo — įsigykite Dr. Peter’s daug 
metų išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuoftuotoias, jis taipgi yra vidurių stiprin
tojas, sudarytas iš 18 pačios Gamtos gyduo
lių šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo duoda 
nerangiom žarnom veikti ir pagelbsti joms 
švelniai ir sklandžiai pašalinti užkietėjusias 
išmatas ; pa ge Įimti prašahnti užkietėjimo 
gazus, ir suteikia skilviui malonų šilumos 
jausmą. Vartok i t tikrai kaip nurodoma ant 
bonkutės užrašo. Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pagelbos nuo užkie
tėjimo varginimų ir tuo pat laiku paleng
vinti jūsų skilvį, įsigykite Gomozo šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųslcit prašymą dėl mūsų ‘‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomoao ir gausite —

nyv Al €Oc vert«®D 1Iz AI Bandymui Bonkutės
DR. PBTKR't OLEJO LINIMENT —
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiikų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skandžių muskulų, patempimų ir 
ny kat e lėj imu.
DR. PKTER'S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nek u r mos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkities 
nevirškinimas ir rėmuo.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį 31 Metų
IŠPARDAVIMĄ

DARGUTIS
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1963 M.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 Dd 4 ir nuo 7 Ud 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus l
2428 Weat Marųuette Boad

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų vlaam gyveni
mui. Saugokit. Jaa leisdami 18og- 
aamlnuotl Jaa moderniSkiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslu 
•all sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašau

na vlsg tolu |U*mplmg.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampu II-tos 1
Telefonui CANAL esa*. Ohleage 
P* ' OFISO VALANDOS:
Kasdien »:»# a. m. Iki S:SO p. m.
. Tssdtad. lr SsM>d. t:te a sol. 

e—*-.- Iki V0 p. au

sirr.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

▼U: me 1-3; me 8 .JM Ji
756 West X5th Street

Skaniausia 
kurią 
mia

yra tojt

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROepeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

DR. CHARLES SEGAL <
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Oflao TetafoBM: YABda 9554
Jei neatsiliepia šauUte—
Bea. TeL: MTDway 2899 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 fld 12 vai. ryto, nuo 2 IU 4 
▼ai. popiet ir nuo 7 ild 8:30 rai. vakuJ I 
Sekmad. nuo 10 ild 12 rai. dieną.

Ofiao Tel .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
UGONIUS PRIIMA:

KamBea ano 2:00 IU 1:60 vai.
TreOad. tr Sekm. tik guaitarhja

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenne 

Ofla» T«L LAFayette 3219 , 
Rm. TaL LAFayette 90M

Siųskit iį “Special Pasiū-t “Special
Kuponų — Dabar Ilymo” Kuponų

□ Tdėtss $1 00. Ateiųskit man apmo
kėtą 11 unciją Gomozo ir dykai — 
60ė vertė* — bandymui bonkutės 
Olejo ir Magolo.

O C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas............ ...................................................

Adresas ...........

Pašto Ofisas........... ~...... .................................... .

OR. PETER FANRKEY i SONS C0.
D-pt. .ii-i«h<

JSOl WMhlnq*M Btvt.. Chloeąo lt. Tll. 
25* Btanl.y tt.. Wlnnlp«q. Man.. Can.

JOS. r. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 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 vai. vakare.

WHFC - 1450 kilos.
4

SEKMADIENIAIS — noo 1 
Iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — ano 
9:30 vai. vakare.

EKTRA PROGRAMAS Psok- 
tadiealaU auo 7 Ud 8 v. v.

MARGUČIO ofiao adresas*.
6755 S. W estem Avė., Chicago, UI.

Telefonas — GROvehill 2242 
i 1 —

G. SERNER
tmrms ahų gydytojas

35 metų patyrimaa
TaLi Yarda 1829

^V~PrltaIko Akintu*. 

Kreivu Akla
Ištaiso.

Ofiso Ir Akintų Dirbtnvl 
■O. HALSTED ST.' 

Kampa* 34th Street 
ados nuo 10 iki 4; nuo 6 tki I

DR. P. ATKOČIŪNAS
I DkimSTAS
tl446 S. 49th Court, Cicere 
Į Antradieniais, Ketvirtadieniais 
{ Ir Penktadieniaia
Vai.: 10-12 ryta. 2-6, 7-9 P M.

M47 8. Malnted SU Oblaų * 
“ Pfraaadlealala. Tw FĮsdlariil*

/ lr 1 šita rli Mitai*
VaJL: nno S djk IU 8 vakar.

w VALANDOS:
Pirm, Antr, Ketvir. 6 fld 9 
V Penktad. 8:30 fld 9:30 vak.

fteltad. « vaL IU * -A0 vak. 
flskmadienlate pagal susitarimą.

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

J. W. GnethA

g^gm^unyje^ lr platinkite dienraštį "Draugą".
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADS

I “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »4M8-»4MV

1
SVARBUS PRANEŠIMAS

W»r Manpower Oommlmlonna- 
Btatymal reikalauja luul daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
lluosavlroo įtaptą (statement oi 
availability) nuo dabartinės įkur- 
bo įstaigos — ar nuo W«r Man* 
power Commlsslon — pirm pra* 
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltikrinkit ar Jūs galit gauti 
lr ar Jums reikalinga paltuoea* 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsiftaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6857 Sberidan Road

WELDERIŲ 
ARC IR COMBINATION 

DARBAS TIKTAI NAKTIMIS
54 VAL Į SAVAITĘ

METALO SANITARY PREKftS 
JUST MFG. CO.
4610 West 21st St.

TROKŲ VAIRUOTOJŲ 
IR PAGELBININKŲ 

Pastovūs Darbai
šių Laikų Mokesties Rata 
Aplikantai grali būt nepilnos 

sveikatos. Dvkai ligoninės 
priežiūra.

GOODWILL INDUSTRIES 
2425 S. VVallace 

Matykit Mr. A. W. Mann. 
Victory 7337

GRINDERS
DARBAS TIKTAI NAKTIMIS 

64 VAL. I SAVAITĘ

METALO SANITARY PREKES 

JUST MFG. CO.
4610 West 21st St

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ W 
'★ For Sale I 
★ For Rent I 

. * For Help I 
’★ For Service I 
W For Results I '

ADVERTISE
ln America’s Greatest

Dthaanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

HELP WANTED — VYRAI

★ ★
Vyrų

Reikia
VIDUJ PIENINĖJE

DARBAMS

Atsišaukit Į

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

7524 CENTRAL AVE.
(River Forest)

GERA MOKESTIS 
SU ATOSTOGOMS

Svarbūs Darbai

Plieno Warehouse
PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ 

PATYRIMO NEREIKIA 
Atsftankit Employment Dept.

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

(2 blokai j šiaurę nuo Division)

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEMS KARO DARBAMS 

PLIENO WAREH0U8E 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT Į

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

CentralI
Steel 8c Wire Co.

MEIKAIjINOAR KRIAUCn’R pri. 
naujų Ir eenų drabužių. Puikios dar
bo sąlygos. AtiiiAauklt — 414S AR
CHER AVE., tel. LAFayette SOSS.

PIRKITE KARO BONUS!

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. Fairfield LAF 8248

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare Ud 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgia dykai 
Amžins 20 Ud 50 metę.

Dianos, vakarais ar nakttnlmb 
valandomis

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. VVASHINGTON ST. 

CHICAGO

Vyrų ar Vaikinų
SHIPPING ROOM DARBAMS

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

5 Dienos j Savaitę 
$25.00 PRADEDANT

PANAMA BEA VER, INC. 
610 W. VAN BUREN 

CHE. 4343

PADĖKIT

DŽIUGINTI

MUS

KARO ŽINIOMIS
DARBU

KARO

PRAMONĖJE

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. VVashington Blvd.

CLERKS
Permanent positions 

in office
Excellent opportunity 

for beginnero
Steady. nost tvar 

employment

CHRYSLER MOTORS 
PARTS CORP.

1 4
2431 S. Lasalle St.
Tel. Calumet 6331

ŽAGARĖS KLIUBO

Gegužinis
Parengimas

įvyks š)

Sekmadienį, Birželio 
(June) 25 d., -

Liberty Grove
Pradžia 12 vai. 

Visiems yra žinomi ^Ža-
gariečiai ir kiti.. Tad ry
toj pasipuošę vyksime į 
pirmą šiemet gegužinę. 
Visi kaip vienas į Liberty 
Grove. Čia bus visokių lin
ksmybių: muzika, dainos 
ir kitoki įvairumai. Jau ge
rokas laikas kaip nesimat- 
tėm vieni kitų. Bus įdomu 
pasidalinti mintimis ir gy
venimo įspūdžiais vaišin
goje draugijoje praleisti 
laiką žagariečių tarpe.

Visi vykime į Liberty 
Grove. Kviečia Komisija

Lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiama prisidėti 
prie didžiosios invazijos į 
Bergman’s daržą, liepos 9d., 
kur įvyks didysis “D Day” 
spektaklis — geriau sakant, 
“Draugo Dienos” Piknikas!

RENDUOJASI

RENDVOJASI Furnišluotas Kamba
rys. pavieniam ar porai be vaikų. 
Visi patogumai. Brighton parko ko- 
lonHoje. Renda nebrangi. Del pla
tesnių informneUu ntriftankit j — 
4406 R. MAPLEWOOD AVE, tel. 
LAF. 5#«0.

GERA PROGA

VYRAI IR MOTERYS

ASSEMBLERS—NAKTIMS
INSPEKTORIŲ—NAKTIMS 
MAŠINOMS OPERATORIŲ

VYRŲ — MOTERŲ 
VAIKINŲ — MERGINŲ 

COIL WINDERS
Išmokinsim nepatyrusius 

darbininkus, po karo ateitis.
ELECTRO UNITS SUPPLY CO. 

4203 W. Fullerton 
AT,Bany 6081

PARSIDUODA — 2 fletų medžio
namao 4 ir 4 kambarh, ant conc- 
rete pamato, naujas stogas. Arti 
bažnyčios, mokyklų ir transnortn- 
cijos. Atsišaukit — 5423 VVEST
25tlt PLACE.

TIKRAS BARGENAS — 3 fletų. 5 
—5 ir 4 kambarių. Kaina $4,600. 
$800 tik reikia cash. Vienon fin
tas tuščias. Atsišaukit — 2801 8. 
KEDVALE AVE.

MEKANIKŲ . 

MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 

IR ELEKTRIŠINU

THf PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON

Matykit Mr. Danicek 

Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS , 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.
< RYTO IKI 4:80 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2148 8. 54th AVE. CICERO

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ VYRAI I« MOTERYS

★ ★ *ALUMINUM* ★ ★

D.DEI ŠAMUI REDCAUNGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKU 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

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

VYRUI

Dirbtuves Darbai - Su ar Be Patyrimo

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

ELEVATOR OPERATORIŲ 
FREIGHT

Virš 40 metų. patyrimo nereikia.
EDGEWATER BEACH APTS 

5555 Sheridan Rd.
LON MM MR. HAI.L

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, $87.60 J mSnesf 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office 

EDQEWATER BEACH HOTEL 
6867 Sheridan Road

REAIi ESTATE FOR SALE

PIRKĖJAMS

ATYDAI
Ru taupy k lt aato DAUG laiko lr plnl-
rų {atrydami mflaų didelj dykai su
telktą sąrašą TIKRŲ bargenų. Tel e 
fbnuoklt, rašykit ar atsllankyklt mfl

Tele-
ar atailanky!

«ų ofisan kur bua suteikta greltaa, 
mandagua Ir inteligentiškas patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Ave.
TEL.—CICERO 468 

VADOVAUJAM GREITU 
PARDAVIMU

88 METAI KAIP REAL E8TATE 
BIZNYJE.

PARDAVTMŲI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKF
su moderniškai įrengtu 6 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, baaemcntas 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradlnšs mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. IU mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puošnių rosortų.
J. P. VARKAIA sav.. (hkagoje. 
4148 Archer Ave. Ph. Virginia 8114

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 Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

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

Imldte Douglas Park “L” iki Durų

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

VAIKINŲ TR MERGINŲ—10 METŲ AR S1TVTRŠ—DTRBTT IiAIKE 
VASAROS PRIE LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAOELBftKIT LAIMĖTI 
KARA DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes ISDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

★ ★

ASSEMBLERS 
SPRAYERS ‘ 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Ataliauklb

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

PIRMIEJI GOP KONVENCIJON

Respublikonų partijos delegatai konvencijon jau prade
da važiuoti Chicagon. Nuotraukoj Ohio vai. gubernato
rius John W. Bricker (dešinėj) numatomas kandidatu į 
prezidenitus, su žmona. Alf. M. Landon, buvęs respubliko
nų kandidatas į prezidentus 1936 metais, dabartinis Kan
sas valstybės delegacijos lyderis. (Acme-Draugas teleph.)

WiSCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Racine

KLEBONO IR ANTANŲ
PAGERBIMO
BANKIETAS
Sekmadienį, birželio 18 d., 

po šv. Mišių, susirinko bė

jo savo kalbą pasakėle apie 
žemaitį ir kalakutą,' kuri 
nušvietė ryškiai ir juokin
gai nematomus, paslaptin
gus laimės kelius. Klebonas 
prisipažino, kad ir jis tos 
laimės gania daug apturėjęs,

veik du šimtai raciniečių į, ypatingai per pastaruosius 
parapijos salę bendrai pa- du metus gy Ka2imier0 pa. 
gerbti kun. Antaną Ignotą
jo vardadienio ir gimtadie
nio proga, taipgi ir visus pa
rapijos Antanus. Malonėjo 
atsilankyti ir kun. Antanas 
Miciūnas iš Milwaukee. Sta
lai buvo ypatingai skoningai 
paruošti. Viduryj priešakiu 
nio stalo gulėjo aukštas bal
tas pyragas, ant kurio ma
čiau užrašyta “Happy birth- 
day, Father Ignotas”. Gre
ta stovėjo kalnelis dovjanų.

rupijoje, Racine. Padėkojo 
visiems už surengtą surpry- 
zą, parapijonams už gera3 
širdis ir meilės reiškinius; 
tarė ačiū rengėjoms, šeimi
ninkėms; sveikino bendra
vardžius, brangiavardžius 
Antanus; padėkojo už dova
nas ir pasižadėjo savo durbš 
tumu ir atsidavimu, kiek ga
lint, pelnyt raciniečių toles
nį malonumą, nuoširdumą. 

Programa
Ant galo buvo įdomi ir 

gyva programa, kurią išpil
dė St. Casimir’s Junior Club, 
vadovystėj Mrs. S. Grimai, 
žvaigždė buvo Charles Gri
mai, kuris ir Labai artistiš
ku piano grojimu ir savo 
komedijanto gabumais suža
vėjo ir visą publiką. Jaunųjų 
choras gražiai lietuviškai 
dainavo.
Išvada

Seniai Racine lietuviai da
lyvavo tdkioj puotoj, kurioj 
laikas taip linksmai prabė
go, kurioj matėsi reiškiniai, 
kad parapijoj yra daug su
sipratimo, meilės, katalikiš
kos dvasios ir veikimo. Svar
biausia priežastis gražių 
bankieto sėkmių buvo ren
gėjų sumanumas ir darbš-

Kalbėtojai
Bankieto tvarką vedė su

manus veteranas daugelio 
parengimų, parapijos ilglai- 
kinia komitetninkas: Ber
nardas Vaiskus. Pabrėžęs 
dienos ir progos reikšmę 
aiškiai ir energingai jis pa
šaukė visą eilę Antanų pa
sakyti kelis žodžius. Tarp 
kalbėtojų (atmenu buvo: An
tanas Gališanskis, A. Vasi
liauskas, A. Waicikonis, A.
Petronis, A. Pūras, A. Vin- 
kavich, A. Bartkus, A. Plu- 
cks. Kalbėjo ir J. Zaleckis,
F. Waslof, C. Grimai, S. Še
pikas, A. Gregory, Eleanor 
Z^leski, parapijos sekreto
rius D. Dokšas. Parapijos 
vargonininkas, Juozas Kai
liukaitis pasakė įspūdingą
kalbą trumpai ir vaizdžiai . _. jtumas. Rengėjos buvo: A.nupiešdamas idealią parapi
ją ir kaip prie tokios priei
ti.

Bankieto rengėjų vardu 
kalbėjo Altoriaus Puošimo 
draugijos pirm. Ona Vasi
liauskienė. Ji ir įteikė bran
gią dovaną klebonui A. Ig
notui ir kun. A. Miciūnui.
Kunigai Antanai

Kun. A. Miciūntas savo kai 
boję sužavėjo visus gryna 
lietuviška kalba ir nuošir
dumu. Kvietė visus bendra
darbiauti glaudžiai su para
pijos vadu ir nenustoti dir
bus, nors parapija šiuo lai
ku ir gerai stovi. Tačiau 
reikia ją gerinti. Pasveiki
nęs kun. Ignotą ir visus An
tinus, palinkėjo parapijai ir 
toliau bujoti.

Paskutinis iš kalbėtojų 
buvo pats klebonas. Pradė-

Vasiliauskienė, Agnės Ziž- 
minskaitė, Marie Gališans- 
kienė, Mrs. Helen Younk ir 
kitos.

Labai daug prisidėjo ir 
programos vedimas. Bernar
das Vaiskus suįdomino vi
sus dienos svarbumu ir reikš 
me taip, kad programa ėjo 
kaip per sviestą. Programos 
gale buvo kaip ir prieskonis, 
kuris visus nuteikė linksmai. 
Apie 3 vtal. pradėjo išsiskirs
tyti dalyviai, linksmai pra
leidę pora valandų šv. Ka
zimiero parapijos parengi
me.

Negreit užmiršime ši, įvy
kį. Dalyvavęs

Karo lėktuvas, vadinamas 
Flying Fortress, skridimo 
metu per valandą sudegina 
vieną toną gazolino.
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Pagalba karo veteranams
Jungtinių Valstybių kongresas priėmė antrojo pasau

lio karo veteranų (arba American Legion “Bill of 
Rights’’) bilių, kuris turi didelės svarbos. -Tiesa, šio 
biliaus arba įstatymo įgyvendinimas kraštui kainuos 
apie šeši bilijonai dolerių, tačiau nauda iš jo ir mora
liniu ir medžiaginiu atžvilgiu bus didelė.

Milijonai vyrų kariauja įvairiuose karo frontuose. Jie 
kariauja dėl savo krašto, dėl mūsų ir, žinoma, dėl sa
vo laisvės ir gerovės. Bet skirtumas tarp mūsų — dir
bančių namų fronte ir karių yra Labai didelis. Mes au
kojamės, dirbam ir aukojam, tačiau iš mūsų gyvybės 
nėra reikalaujama. Kariai kas kita. Jų sveikata ir gy
vybė visuomet yra pavojuje. Ne iš visų bus pareika
lauta aukščiausios aukos — gyvybės. Dieve, duok, kad 
pergalės laimėjimas kuo mažiausiai tokių aukų parei
kalautų. Neišvengiamai bus nemažai sužeistų ir nebe
galinčių sau duoną beužsidirbti. Kad ir sveiki sugrįžę 
iš frontų, susidurs su nemažais sunkumais, kol pereis 
iš militarinio į civilinį gyvenimą.

Todėl valstybės, kuriai jie aukojosi, pareiga yra ap
rūpinti sužeistuosius karius gydymu ir nebepagydo
mus — atitinkama prieglauda. Ir sveikieji turi būti ra
mūs, kad sugrjžus nereiktų susidurti au gyvenimo sun
kumais. Jie visi užsipelnė pašalpos ir visokeriopos pa
ramos. Kad gyventojams ir teks centas, kitas daugiau 
taksų valstybei mokėti, nesiskųsime, nes karo metu 
mes vis tik daugiau uždirbom ir, be to, mums negręsė 
tokie pavojai netekti sveikatos ir net gyvybės.

Kongreso priimtas bilius kaip tik užtikrina antrojo 
pasaulio karo veteranams tinkamą gydymą ligoninėse, 
progas baigti mokslus, išmokti amato, greičiau gauti 
pastovų darbą, nedarbo kompensaciją, paskolą įsigyti 
ūkį, mažą biznį etc. Ankstyvas šio biliaus pra vedima s 
■užtikrina ir tą, kad šis reikalas bus greitai sutvarky
tas ir grįžę kariai į civilinį; gyvenimą be jokių atidė
liojimų gaus tai, kas jiems teisėtai ir užpelnytai pri
klauso.

Šia proga reikia pasakyti, kad šio svarbaus ir nau
dingo biliaus pra vedime nemažai nuopelnų turi pirmojo 
pasaulio karo veteranai — Amerikos Legijonas.

‘ ★

Iš politikos lauko
Pirmadienį! Chicagoj prasideda respublikonų partijos 

konvencija. Ji gausinga ir triukšminga. Reikia priimti 
partijos rinkiminę programą, nominuoti kandidatus į 
prezidentus ir vice prezidentus. Populiarių kandidatų 
yra keli. Ligšiol, atrodo, daugiausia balsų turi New 
Yorko gubernatorius Dewey.

Kuomet respublikonai dar nežino, ką jie pasirinks 
kandidatais, demokratai yra tikri, kad jų kandidatai 
bus — dabartinis Prezidentas Roosevelt ir dabartinis 
vice prezidentas Wallace.

Kaip 1940 metų demokratų konvencijoj p. Wallace 
nebuvo populiarus ir tik prez. Rooseveltui pageidau
jant jis buvo nominuotas, taip ir šių metų konvencijoj 
jis bus neminuotas tik todėl, kad pats Prezidentas jo 
kandidatūrą remia.

★
Čikagiečiai, Penktosios U. S. karo paskolos bonų 

pardavinėjimo vajus per lėtai einat sukruskime’.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Austrijos ateitis
Garsioje Teherano konferencijoje pažadėta Austrijai 

nepriklausomybė. Laisvuose kraštuose gyveną austrai 
tuo faktu džiaugėsi ir organizavosi, kad, laikui atėjus, 
galėtų perimti Austrijos valdymą. Bet, kaip kiekvienoj 
tautoj, taip ir pas austrus atsirado daug skirtingų gru
pių, lenktyniaujančių tarp savęs. Todėl, kaip dabar at
rodo, sąjungininkai tuo tarpa į jas nekreipia ir nekreips 
dėmesio. Tikriausiai po šio karo Austriją valdys Ame
rikos militarinė administracija, kad duoti to krašto 
žmonėms progą išsirinkti demokratinę vyriausybę.

Ta proga reikia konstatuoji ir tą, kad po šio karo 
Austrija gili būti didesne ir stipresne valstybe, negu 
ji buvo po pirmojo pasaulinio karo.

Jei Vokietija tikrai bus suskaldyta, kaip daug kas 
norėtų ir planuoja, Austrijai gali tekti žymi Bavarijos 
dalis, šiam teigimui pagrindą duoda — 1) Austrija ir 
Bavarija yra grynai katalikiški kraštai, 2) Austrijos 
sienų praplėtimas reikalingas ekonominio gyvenimo su
stiprinimui ir balansavimui.

Tuo būdu Austrija po šio karo iš mažesniųjų val
stybių, gali iškilti viena iš stipresnių ir pavyzdingesnių 
respublikų. '.

★
Šaunusis U. S. laivynas

Jungtinių Valstybių laivyno 5-tasis vienetas, kuriam 
vadovauja admirolas Spruance, laimėjo puikią kovą 
Vakarų Pacifike. Bet Amerika, ypač laivyno vadovybė, 
laukė kitokios, didesnės - pergalės.

Didis Japonijos laivynas, kuris buvo pasirodęs iš 
rytinio Luzon, pabėgo, pasislėpė. Tiesa, jis pabėgo ge
rokai amerikiečių pažeistas. Amerikiečiai norėjo jį vi
sai sudaužyti. Prie to buvo prisirengę. Dabar reiks 
laukti kitos panašios progos.

Reikia nuoširdžiai sveikinti Amerikos laivyno vado
vybę, kuri tikrai gabiai ir sėkmingai valo Pacifiką nuo 
pasalingų ir piktų japonų.

APZVALG
Naujas katalikiškas dienraštis Romoj

Romoje pradėjo eiti naujas dienraštis, kuris nebus 
politiškas. Jo vyriausias uždavinys — skleisti Katali
kiškosios Akcijos mintį. Dienraščio redakcija pasisako: 
“Mes trokštame žmonėms tokios santvarkos, kuri se
mia savo jėgas iš dieviškos santvarkos; siekiant šio 
tikslo, mes nemanome naudotis bet kuria politine ak
cija.”

Iš šio pareiškimo numanu, kad naujasis Romos dien
raštis bus katalikiškas pilna ta žodžio prasme.

ir
S. L. A. seimas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj (SLA) 43-čiasis sei
mas prasideda birželio 26 d. Philadelphian Hctel, Phi
ladelphia, Pa. Seimas tęsis per keturias dienas. Seimo 
dienotvarkėje svarbiausiu punktu yra — apsvarstyti, 
kaip patiesti organizacijai stipresnį pagrindą. Miat, dėl 
per didelio narių mirtingumo ir dėl to, kad prie senojo 
skyriaus priklausą nariai mokėjo permažas duokles, 
valstybių apdraudos departamentai reikalauja daryti 
atitinkamas reformas. Tam yra siūloma keli projektai: 
palikti tą patį mokestį* bet numušti pomirtinės kiekybę; 
pakelti mokesčius ir išduoti polisus su rezervais ir ki
tomis privilegijomis.

Suprantama, šis klausimas sukels daug ginčų. Bet 
nereiktų užmiršti, kad apdraudos departamentų pasiū
lymai yra daromi organizacijų ir jų narių gerovei. Ku
rios organizacijos užsikerta ir nesiskaito su valstybių 
departamentų patarimais ir rekomendacijomis, tos su
siduria su rimtais pavojais.

★
Lietuvių literatūra Cotumbijos universitete

t d rMĮf"

Columbijos universitetas rengia platų bibliografinį 
veikalą iš lyginamosios literatūros — “Guide to Com- 
parative Literature”. Yra pakviesti ir lietuviai para
šyti bibliografiją Lietuvos literatūrą liečiančiais klau
simais, ypač apie lietuvių literatūros vertimus į anglų 
kalbą.

Ta proga tenka apgailėti, kad Amerikos lietuviai tiek 
maža tesidomi lietuvių literatūra ir beveik nieko nėro 
išvertę į anglų kalbą. Ligšiol teko rasti tik vienas ki
tas vertimas. Dar gera, kad minėto veikalo redakto
riai sutiko įdėti bibliografiją ir neišverstų lietuvių kla
sikų, jų svarbiausius kūrinius.

Minėtas veikalas bus toks platus, kad jo paruošimas 
užtruks apie pora metų. Prie jo dirba eilė mokslininkų.

Dar galima nurodyti, kad tas pats universitetas yra 
paruošęs veikalą apie įvairių tautų literatūras, tarp 
kurijj bus ir apie lietuviu literatūrą. .(LKFSB).

Office of Defense Trans
portation ragina busų ir tro
kų operatorius visame kraš
te numatyti nusidėvėjusių 
motorų pakeitimus ir duoti 
užsakymus savo pardavė
jams kelis mėnesius iš anks
to, kad užtikrinus atitinka
mus išteklius.

Paliuosuojami vete
ranai aprūpinami

Office of War Information 
išleido raportą apie paliuo- 
8 uoj amus veteranus ir kas 
yra daroma juos aprūpinti 
civiliais darbais. Raportas 
buvo bazuojamas informaci
jomis, gautomis iš United 
States Employment Service 
of the War Manpower Com- 
mission; Veterans Adminis- 
tration; Selective Service; 
Kariuomenės, Laivyno; ir 
Office of Vocational Reha- 
bilitation training, Federal 
Security Ageney.

Svarbiausios raporto iš
traukos yra šios:

Paliuosuojami šio karo 
veteranai stoja dirbti pra
monei maždaug po 70,0000 
per mėnesį. Daugumas jų 
stoja dirbti karo pramonės 
darbams.

Daugiau kaip 74,000 šio 
karo veteranų USES’o ap
rūpinti civiliais darbais vien 
tik per vasąrio ir kovo mė
nesius.

Veteranai ieško skirtingų 
darbų nuo tų, kuriuos turė
jo prieš stodami karo tar
nybon. Tiktai 25 procentai 
dabartinio karo veteranų, pa 
liuosuotųi per ligonines nuo 
gegužės 1 d., 1940 m., iki 
dabar, sugrįžo į tas pačias 
tarnybas, kurias jie turėjo 
prieš stodami į karo pajė
gas.

, Pagrindinės teisės garbin
gai paliuosuoto veterano, ar 
veterano paliuosuoto iš ka
ro tarnybos garbingomis ap
linkybėmis, lieka nepasikei- 
tusios: (1) Teisė grįžti prie 
jo senojo darbo, jeigu jis 
nori jo prašyti. (2) Teisė į 
medicinos priežiūrą, ligotu
mo pensiją ir profesijos at
naujinimo apmokymą. Ir (3) 
teisė į pagalbą susirasti nau
ją darbą.

Laukiama praplati
nimo bendruomenių 
konservavimo

Washington. — Maždaug
5,000 bendruomenių konser
vavimo centrų — tiek pat 
kiek pernai — yra manoma 
veiks šiais metaia su padi
dinta gamyba, War Food 
Administration rapor tavo 
Office of Wad Information.

Tokių konservavimo cent
rų šiais metais labai reikia 
miestų bendruomenėms, pa
sakė WFA. Geriau apmoky
ti prižiūrėtojai, daugiau į- 
rengimų, ir pasinaudojimai 
pernai išmoktų pamokų — 
visa tai rodo, kad bus at
siekta daugiau ir pasekmin- 
gesnio kiekio maisto konser
vavimo bendruomenės cent
ruose 1944 metais, kaip ma
no WFA.

WFA praneša, kad beveik 
kiekvienoje valstybėje bus 
specialūs kursai centrų ve
dėjams apmokinti, kurie sa
vo keliu apmokins bendruo
menių narius.

šeštadienis, birž. 24, 1944

§ PIERRE MAURICE
♦ * * M

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
—Mano drauge, aš ta

riaus girdėjusi... Tikriau
siai, sapnavau.

—Ar tu esi tikra?
—Taip, taip...
Viršininkas trumpai per

traukė :
—Ponia, tikėkit manim, 

jūs nesapnavote, nes jūsų 
vagis prieš 2 valandą ryto 
ėjo per prieškambarį plėšti 
į Enguėrrando kabinetą.

Paskui, atsisukdamas į 
Danielių ir rodydamas jo 
drabužius, tarė:

—Ar jau seniai jūs pame- 
tėt sagą, kurios trūksta jū
sų drabužiuose?

Augintinis išbalo; ką po
licijos viršininkas norėjo 
pasiekti? Ramiai jis atsa
kė:

—Pone, aš esu tikras, kad 
vakar vakare ji dar buvo.

—Ar ne jūs uždarėte lan
gines?

—Ne, ponas Enguerran
das vakare pats jas uždaro.

—Tuomet labai galima, 
kad jūs savo sagą pametėt 
šį, rytą prieš 2 valandą. Im
kit, štai ji, aš ją radau prie 
lango. Jums trūksta gudru
mo. Kada norima atplėšti 
langinę, reikia daryti atsar
giai ir neskubinti, kad nenu 
plėštum gabalo drabužių... 
arba kokios sagos!

Danielius sumišo... Kaip? 
...Ką jis girdėjo? Žaibas, 
trenkdamas po jo kojų, ne
būtų padaręs didesnio įspū
džio. Vagis... vadinas, tai 
taikoma jam!... Viršininko 
k^lba buvo pakankamai aiš
ki!...

Nustebimo laikas praėjo. 
Jis bandė priešintis, bet vir
šininkas nutraukė jo žod
žius.

—Gerai, baikime tai; pa
sakykite, kelintą valandą 
nakties jūs čia atėjote ir 
kaip dirbote ?

Danielius gynėsi:

—Aš jums tikrai sakau, 
pone, kad aš nesu...

—Vagis, taip, taip! Žiū
rėkite, mano drauge, jei jūs 
norite laimėti kiek pasigai- 1 
Įėjimo, reikia aiškiai viską 
pasakyti ir grąžinti pinigus. 
Taigi, ryžkitės!t

—Aš negaliu prisipažinti 
nusikaltimo, kurio nesu pa
daręs, ir grąžinti pinigų, 
kurių nesu pavogęs.

—Tegu, pamatysime: iš- 
verskite kišenes! 4

—Jūs įsakote?
—Išverskite kišenes! Ar 

supratote ?
—Bet tai bjauru! Ne! ne! 

ne!
—Jūs norite, kad aš tai 

padaryčiau jėga!
Šaukdamas seklį, palikusį 

ant laiptų:
—Baroise, eikše!
—Tik nelieskit manęs! 

Tegu, jūs norite pažiūrėti 
mano kišenes? Gerai, žiūrė
kite ! Peržiūrėkite mano dra 
bužių pamušalą. Gal norite, 
kad nusiaučiau savo batus? 
Ieškokite po mano padais!^

—Matyt, mano drauge, 
kad jūs esate bendravę su 
žmonėmis, vaišinamais Cen- 
traliniame!

Užsidegė pyktis Danie
liaus veiduose:

—Saugokis, pone!
—Oo! grasinimai! Būkit 

ramesnis, aš jus prašau! 
Tegu, nieko nėra drabužiuo
se. Dabar, gal galite mane 
nuvesti į savo kambarį?

—Kam to reikia?
—Eikime, nebūkit naivus. 

Jei būtumėt norėję sugrą
žinti pavogtus pinigus, ne
būtume darę šitų mažų truk 
dymų.

(Daugiau bus)

VIETA JAPONŲ PRALAIMĖJIMO

Žemėlapis vietos Pacifike, kur Amerikos laivynas su
mušė Japonijos laivyną taip, kad tasai, prisidengęs nak
ties tamsa, pabėgo linkui Kinijos jūros. Tai trečias, dide
lis japonams smūgis, neskaitant visos eilės mažesniųjų. 
(Acme-Draugas telephoto)
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Įdomios žinios apie Amerikos generolą 
kurį kinai vadina ”Shih-ti-wei”

Kasdien aliantai darosi Kinijoj kaipo štabo vadas 
veiklesni Kinijoj ir Burmoj.
Tas faktas kreipia visų dė
mesį į amerikietį — Įeit. ge
nerolą Joseph W. Stilwell, 
kuris yna štabo vadas po 
genersulissimo Chiang Kai- 
shek ir vadovauja kinų ir
mūsų pulkams Burmoj. žiū- kelią, vienatinį reikmenų ke- 

y rint įj Stilwell praeiti, ma- lią į Kiniją. Priešas jau bu- 
tome, kad jis per daugelį vo užėmęs visus Kinijos pa
metu ruošėsi svarbiai rolei.' krančio miestus. Japonai bu-

kinų 5-tos ir 6-toe armijos. 
Jis turėjo kelis Amerikos 
vienetus Kinijoj, Indijoj ir 
Burmoj.

Gegužės mėn. 1942 m. ja
ponai greitai vyko per Bur
mą, kad pasiekus Burmos

Stilwell yra kilęs iš Yonk- 
ers, netoli New Yorko mies
to. Jo tėvai siuntė jį į West 
Point Academy tik todėl, 
kad jam buvo reikalinga dis
ciplina. Tėvas buvo gydyto
jas. Jaunas Stilwell priklau
sė prie grupės aukštesnės 
mokyklos vaikų, kurie pa-

vo puikūs džiunglių kovoto
jai. Jie išvarė mažesnius A- 
merikos ir britų pulkus at
gal į Indiją ir svarbus Bur
ma Kelias buvo užimtas.

Kareiviai vadina Stilwell 
Dėde Juozu. Nors jis visada 
reikalauja disciplinos, tačiau 
su savo vyrais draugiškai

vogė “ice cream” ir susiba- gyvena. Su jais miega, vai
re su mokytoja. Jis mėgo 
išdarinėti visokius šposus.

Baigas West Point Aca
demy, jis tuoj buvo išsiųs
tas į Filipinus. Ten praleido 
keturis metus. Kitus tris — 
Kalifornijoj. Po to sugrįžo 
atgal į West Point mokyto
jauti. Praeitame kare jis 
priklausė prie britų vyriau
sio štabo ir vėliau prie pran
cūzų. Dalyvavo įvairiose ko-

go jų maistą ir kenčia jų 
vargus.

Apleisdami Burmą, Stil- 
well vedė savo štabą iš šim 
tų amerikiečių, britų ir kinų 
140 mylių per džiungles. Jie 
galėjo nueiti tik 105 pėdų 
per miniu tą, su dešimt minu- 
tų poilsio kas valandą. £mė 
20 dienų pasiekti saugią vie
tą Indijoj. Stilwello žodžiais 
the allies took a heli of a

vose ir St. Mihiel. Apdova- ir jis priža<Kjo at.
notas Distingnished Service tą ke]j4 nUQ japonų
Medai 

Grįžęs
1919 m. tuoj išvyko j, Cali- i uk’a-‘„eg7una "tTiamosme^ 
fornia universitetą, kad .š-; džiagog Rinai vadina 
moktų kinų kalbą. Po to,. ,shih.u.wei,,. jų fcalboje 
tris metus mokėsi Pekine, „tas kuris Tykdo
Kinijoj. Jis taipgi susipaž,- svarbją
no su tos šalies daile ir se
novės literatūra. Daugelis 
kinų jį vadina, draugu ir 
maloniai priima į savo na
mus.

Grįžęs į Suv. Valstijas ir 
buvo perkeltas į Infantry 
School, Fort Benining, Geo- 
rgia valstijoj. Buvo moky
tojas Command and General 
Staff School, Fort Leaven 
worth, Kansas.

1926 m. jis vėl išvyko į 
Kiniją su 15th pėstininkais 
Tientsine. Kaipo Įeit. pulki
ninkas, jds buvo Amerikos 
jėgų štabo vadas. Sugrįžęs 
į Suv. Valstijas pabuvo du 
metus ir vėl išvyko į Kini
ją kaįpo militarinis ats.o-) 
vas mūsų pasiuntinybei.

Nuo 1939 iki 1941 m. va
dovavo pulkams Texas ir 
California vai. Po Perlų Uos
to užpuolimo, Stilwell mis
teriškai dingo. Po kelių mė
nesių gauta žinia, kad jis

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva j 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 —

WIEBOI-DTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
N«-*ii teps n tis — NrnniląiAnlIs

800 N. Clark SL, City 
SUPERIOR įura.

RAUDONOSIOS ARMIJOS PAŽANGA SUOMIJOJ

Sov. Rusijos artilerija, arklių velkama, vienos upės pakraščių traukiu Suomi j on. 
(Acme-Draugas telephoto)

ktė susipažinus su kinų mu
zikaliais instrumentais, kita 
piešia kinų stilium. Sūnus 
kapitonas armijoj. Stilvvell 
60 metų amžiaus. Jis dau
giau panašus į mokytoją ar
ba misijonierių, negu į ka
reivį.

Stilwell toli keliauja oru. 
Praeitais metais birželio mė
nesį Chiang pašaukė jį< su 
kitais Amerikos oficieriais 
į konferenciją Chungkinge 
Už dviejų mėnesių jis buvo 
New Delbi, Indijoj, kaipo 
Chiango pasiuntinys, kad la-

Stilwell sako, kad kinai' v*nti kinų pulkus.

Visa jo šeima išmoko man 
darinų-kinų kalbą. Viena du-

Po Stilwell komanda Ki
nijoj randasi labai aktyvus 
aviacijos vienetas, kuriam 
vadovauja Gene Chennault; 
ir kita grupė of i cie rių, kurie 
lavina tūkstančius jaunų ki
nų oficierių pėstininkų ir ar
tilerijos taktikose. Amerika

PASINAUDOKITE ŠIA PROGAI
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
"DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS" ............................... $3.50

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” ...................................................... $2.50
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Ju&ltaitis

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

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

“ŠVENTOS ONOS NOVENA” .......................................................... 10
Labai praktiška knygelė Šv. Onoe klientams

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

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

HELAUKITE—
Rytoj Jau Gali Būti Pensini

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namas, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mimų kompaniją- Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5MB 
GENERALINIAI AGENTAI Atfi Kompanijų:

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

ten jau pasiuntė kelias ‘‘fi- pranešime, jis sakė — “No- 
eid” ligonines. Pristatė kinų riu pabrėžti faktą, kad ki- 
armijai įrengimų ir mūsų nai ir amerikiečiai sykiu ko- 
veterinarai gydo kinų armi- voja ir miršta. Jie gražiai 
jos arklius ir jaučius. Gali- sugyvena. Nors kartais kly- 
ma siųsti reikmenis pavo- dau, bet spėju, kad visa Hu- 
jingu oro keliu Indijoj, bet j wang Valley tuoj bus mū- 
siunčiame tik lašelį pagal sų."
kinų reikalavimą.

Kovo mėn., pirmą karią 
girdėjome, kad keli Amen-

Kinai mums reikalingi, 
jeigu mes paimsime japonus. 
Atgavimas Burma Kelio bus

kos pėstininkų vienetai ka-i neišpasakytai sunkus užda- 
riavo su kinų pulkais šiau- vinys, bet kinų ir amerikie -
rėš Burmoj. Skaičius mūsų 
Guadalcanal veteranų jau 
perkeliavo šimtus mylių per 
džiungles, kad atidaryti 
trumpą kelią į Burmą Kelią. 
Jų komandierius yra Dėde 
Juozas. Neseniai spaudos

čių pulkai, generolo Stilwell 
vedami, jau prakirto kelią.

FLIS

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamin
klas. (Jablonskis)

Lietuviški balšavikai fige- čius traukydami šnekėjo: 
riuoja apie etatymą Stalinui ‘ ‘Smotrite rebiata, v č e r a 
paminklo. Mano manymu,1 stoil otlično, sevodnia pro- 
reiktų pirmiausiai pafige-' kliatyj balvan” (Vakar sto-
riuoti, ar kartais negali at
sitikti taip su Stalino pa
minklu, kaip atsitiko su Mu
ravjovo paminklu Jezne.

Už didelius darbas Lietu
voje, kokius pasimoję atlik
ti dabar ir lietuviški balša
vikai, caras Muravjovui Jez
ne pastatė paminklą. Pasta
tė ir reikėjo tiktai “stajy 
da gledy’ ’ (stovėk ir žiūrėk). 
Bet miestelio studentai su- 
mislijo pašposauti. Jie visą

vėjo gražus, o šiandie pra
keiktas balvonas). Po to, su
šaukė miestelio gyventojus, 
davė jiems šimtą rublių ir 
liepė paminklą pribaigti 
griauti, o griuvėsius prakeik 
to balvono sumesti į ežerą.

Dzūkas

Dabar prie karo rašinų pa
sitaiko visokių kurijozų. 
štai, aną dien vienam resto
rane valgau pietus. Užeina 

paminklą ištepė vilko tau-'dar vienas kostumeris ir at- 
kais. O visi gerai žinome,! sisėda toliau nuo manęs.
kaip šunes myli vilkus. Už
uodę vilko taukus viso mies
telio šunes subėgę ir pradė
ję staugti nesavais balsais. 
Gyventojai, negalėdami pa
kęsti šunų staugimo, ėmė 
akmenimis juos mėtyti. Kiek 
tie riestauodegiai nuo akme
nų nukentėjo nežinia, bet 
paminklas labai nukentėjo. 
Kadangi buvo nušlifuotas 
juodu marmuru, tai iš visų 
pusių jis paliko margas, 
kaip genys.

Už kelių dienų atvažiavę 
aukšti caro činovninkai nu
stebo pamatę paminklą. Pe-

Vaiteriui paėmus orderį pir
miausiai prieš jį ant stalo 
atsirado zupės bliudukas. 
Staiga, kostumeris šaukia 
veiterį:

— Lisen, kokią tu man 
zupę davei?! Ji visiškai ra- 
ten!

Pažiūrėjęs vaitsris, kad 
bliuduke zupė veik neliesta, 
išdidžiai paklausė:

— Sakyk man, kas tams
tai sakė, kad šiandie mūs 
zupė yra raten?

— Vienas paimtas į bur
ną šaukštas, — atsakė kos
tumeris.

RADIO ARTISTU
IN VA ZIJA

— kuris įvyksta —

Šiauriame BERGMANS Grove
RIVERSIDE, ILLINOIS

★ ★ ★

Dalyvaus Lietuvių Mėgiamiausi Radio Artistai

SOPHIE BARČUS ir VAKARUŠKININKAI
su visa Tačkūnų Šeima. Dainininkais ir šokėjais

Ka* ntydžiat neseka kas savaite Tačkūnų Barboros it 
IN-trėM gyvenimo validolius? Tos dvi aitl tės IJeUivių vi- 
snomenės širdį pavili<Uo “DltAVGO" Piknikas, kur dar la
bino patrauks visų šiolls savo asmeniško dalyvavimu. Beje, 
abi. anot savaitinių vai/dlllų. yra NAALIKP.H. Bariarra V|>a- 
tingal ieško sau tinkamo vyro apsivesti. štai proga naš
liams ir senberniams, pamatę Jas asmeniškai, užsiregistruo
ti savo kandidatūras vrdybonvs. VAKARI’AKINIMKAI at
vaizduoja vatidas Iš tikro Lietuvoje gyveninio. Atvykę pri
siminsite ,<*vo tėvynėje praleistas dienas ir kartu su Tač- 
kūnals ItnfcsmtiMitės, Jaoksltės ir gal verksite atsiminę 
•uos senus laikas.

antrame Liepos Sekmadienį, t. y.

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

★ ★ ★
Ta4pgi Dalyvaus Plačiai Žinomi Artistai —

BROLIAI VEŠOTAI B LIETUVOS
ir jų Rinktiniai, Mėgiami Dramos Artistai

Broliai Vešotai sn savo rinktinę Dramos a:tįstu grupe 
yra žymiausieji Amerikoje Lietuvių Dramos artistai. Jų 
perstatymai (vairiose Lietuvių kolonijom- Ir dar neseniai 
atgal pradėti v ainiai iš Lietuvos istorijos oro bangomis su
žavėjo tūkstančius kianty tojų. A( grupė atsižymėjusi ne tik' 
Dramos srityje, bot Ir komedijų vaki’nlmuosc. Vešotų Bro
lių gnipėė sužavės tūkstančius ir “DRAI'tMT’ Pikniko.

Taigi, pasinaudokite šia gražia proga praleisti š| sek
madieni su savo draugais tr paž(stamais vėsiame Bergman ą 
Darže Ir kartu atliksite gerų darbų, nes paremsMe mūsų 
dienraščiui sunkiame visnonieniniame darbe.

REZERVUOKIT LIEPOS »-tą DIENĄ MCSŲ PIKNIKUI 
Atsilankę — Džiaugsitės; Jei Nebūsit — Gailėaitės 

TAD, VISI I 8IŲ METŲ “DRAUGO” PIRMĄ PIKNIKĄ!

LENGVAI PASIEKIAMAS DARŽAS. cero Avė. Cte vėl reikia persėsti

Kviečiame vi
sus mūsų dien
raščio kores
pondentas at
vykti ra savo 
draugais.

Borgman’i Grove yra lengvai pa
siekiamas ir vienas gražiausių dar
žų Chieagon apylinkėje. Yra visi 
patogumai ir galima lengvai pri
važiuoti.

GATVEKARIAIS: IS Pietinės da
lies miesto reikia važiuoti bet 

kokiu gatvekarin iki Cermak Rd. 
(22od St.). PrisWlW Cermak Rd. 
gatv ckariu reikia važiuoti Ud GI-1

| I-a Grange gatvekari, kuria pri
veža prie daržo (Desplalnes Avė.).

EI-EVEITERIAIS: Reikia Imti
Douglas Park elevelterj Ir važiuoti 
Iki Cicero Avė. čia pers/dus j 
I-n Grange gatvekari Iki daržo.

AUTOMOBILIAIS: Važiuoti { 
vakaran iki Harlom Avė., Har- 
leni Avė. iki Cermak Rd. ir Cer
mak Rd. Iki Desplalnes Avė., o 
Desplainca Avė. lld 21ili St,

Kviečiame Ir 
katalikiškose* 

spaudos darbi
ninkas bei rė- | 
mėjun gausiai 
dalyvauti.

-dk.
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Graži programa, šv. Bal

tramiejaus mokyklos moks
lo metų užbaigime buvo la
bai daug žmonių. Programa 
buvo viena gražiausių. Vai
kučiai savo užduotis labai 
puikiai išpildė.

Programa pradėta Ame
rikos himnu. Vikaras kun 
Albinas Kiškūnas paaiškino 
programos eigą ir perstatė 
Albertą Gilber.ą, kuris bai
gė mokyklą, ir pasaką šią 
kalbą:

“Gerbiamieji:
‘‘Galų gale išaušo mums 

ilgai laukiama diena. Tikrai 
malonu visiems Šv. Baltra
miejaus mokyklos vaiku
čiams, kad jūs susirinkite 
čia padėti mums švęsti iš
kilmingai šių mokslo metų 
baigtuves.

“Dėkojame jums nuošir
džiai, kad nepalikote mūsų 
vienų. Įvertinam jūsų gerą 
širdį.”

Po to buvo mažų vaiku
čių drilius. Juo3 sekė aštun
to skyriaus mergaitės, ku
rios lietuviškuose kostiu
muose pašoko lietuviškų šo
kių. Šokiams Pranė Virakas 
griežė akordijonu.

Donald Evins labai pui
kiai pasirodė klarineto mu
zika. Jo mamytė jam prita
rė pianu.

Pirmo skyriaus vaikučiai 
puikiai pasirodė sulošdami 
“Mo her Goose Ryhme’’. 
Bernadeta akompanavo pia
nu dainoms.

Kvintetas puikiai padaina 
vo “Du broliukai’’. Sekan
tieji dalyvavo: Alicija .žy
lius, Frank Merlo, Jonas Lu
kas, Donald žylius, ir Ri
chard Jakaitis. Varg. S. Žy
lius akompanavo pianu, šeš
tai ir septinto skyrių škotiš
kai pasirengusios mergaitės 
pašoko. Terese Andrulis 
skambino pianu. Ketvirto 
penkto ir šešto skyrių ber
niukai buvo puikūs kepėjai 
ir gražiai padainavo. Rich
ard Račas buvo solistas. A- 
komp. S. Žylius. Tų pačių 
skyrių mergaitės ispaniškuo
se kostiumuose p a š o k o. 

»Frank Merlo griežė akordi
jonu.

Mokyklos choras labai pui 
kiai padainavo tris dainas.

Po to buvo įteikimas 
• ‘Good Citizenship’ ’ meda- 
’is nuo Daughters of Ame
rican Revolution. Medalis 
teko Bernadetai Šiaulytei; ji 
buvo išrinkta savo mokinių 
ir mokytojų kaipo manda
giausia ir tinkamiausia mer
gaitė tam medaliui gauti. 
Medalį prisegė ir kalbą pa
sakė Mrs. Bartlett.

Richard Račas su Loretta 
Žylius padainavo due ą “Car 
men Carmei a”. Akomp. S. 
Žylius.

Bernadeta Šia,ulis pasakė 
atsisveikinimo kalbą.

Po kalbos kleb. kun. J. 
Oužauskas pareiškė linkėji
mus baigiančiai klasei ir iš
dalino diplomus bei dovanas 
tiems, kurie ištikimai lankė 
mokyklą. Sekantieji gavo: 
Albertas Masota — 8 sky
riaus, Ime Naujokas — 8 
skyriaus, James Rumšą — 
8 skyriaus, Bernadeta Šiau- 
lis — 8 skyriaus, Donald 
Evins — 7 skyriaus ir Eve- 
rett Vander Vere — 7 sky
riaus.

Šv. Baltramiejaus parapi
ja labai dėkinga seselėms 
už surengimą tokios puikios 
programos. Padėka taipgi 
Kačinskaitei už atspausdini
mą programų. Puikus buvo 
j,08 darbas. .

MALONUS KAREIVIUI DAIKTAS

Nuotraukoj sužeistas Amerikos karys, kuris, perkėlimo į) ligoninę punkte, gavęs kar
tūną cigaretų, kad ir kęsdamas skausmus, jaučia gavęs malonią dovaną. (Acme-Drau
gas telephoto) .

grandmother, linksmiausio Vieši. Frank Jonaitis su' Chicago Soldiers Field daly-
gimtadienio, kuris pripuola žmona ir dukrele Marijona, 
birželio 24 d. Prašo Dievo 909 — 8th St., labai sma- 
geros sveikatos ir Laimės su- gūs, nes žentas Lcuis Smith,
laukti daug gimtadienių. 

Happy birthday, grand
mother !

Yeoman lst Class, parvyko 
pas savo mylimą žmoną Ma
rijoną ir dukrelę Suzank, 11 
mėnesių, kurią pirmą kartą 
pamatė. Jis Atlanto vande-

vauti šv. Valandoj. Parva
žiavę pasakoja, kad tokie 
gražumo dar nebuvo niekad 
matę. Turėdami vietos, dar 
buvo pasiėmę. Kačinskaitę ir 
M: Urbonienę.

Mokysis. Jonas Kuzinskis,
Jr., sūnus Anielės ir Jono 
Kuzinskų, įstojo į vasarinę'Išvažinėjo visas salas ir ša
mo k y k 1 ą Quigley High 
School, kad rudenį galėtų į- 
stoti j seminariją. Jonas 
Kuzinskas Lahai mandagus,' 
jaunikaitis ir visų labai my
limas.

Sveikina. Williamas Za-, Varduvių proga linkim Jo- 
vaski sveikina savo krikšto1 nui pasisekimo mokykloje, 
tėvų dr. Joną Zeką jo var
dinių proga. Prašo Dievo 
sveikatos ir pasisekimo jo 
profesijoj. Sveikina taipgi ir 
dr. Jono Zeko tėvą Joną. Lin
ki sulaukti dar daug vardu- sįOg varduvės, 
vių.

Visus. Kadangi birželio 24 
d. yra šv. Jono, tad sveiki
nu visus Waukegano Jonus. 
Lai visiems būna linksmiau-

Williamas Zavaski su sa
vo tėveliais taip pat linki 
Antaninai Lutvinienei; savo

WOIK STUDIO
1945 VVest 35* Street
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NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

PATARNAVIMAI

<<RT<MAMAI KAIMAI PLACTIO HA- 
TKKIOLAA MATVBALAB MM . 
ATALTUR DANTĮ rLJHTOMA •

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri
žeratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 471 h St.
Tel. YARDS 1866.

rVelvatone,^. 
$12.50

IKI $39.90 UZ KIEKVIENĄ
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Atostogauja. Suzana. Ma- 
karaitienė su dukrele Emi
lija iš St. Charles, III., at
vyko atostogų pas savo se
sutes — Theodorą Akramie- 
nę, 537 Lincoln St. ir Elz
bietą Ludienę, 1024 Victo- 
ria St., kuri neseniai grįžo 
iš ligoninės po sunkios ope-

Budriko radio
programa

šį sekmadienį], birž. 25 d., 
išgirsite gražią ir įdomią 
dilinu ir muzikos programą, 
kaip 9:30 valandą vakare, 
per didžiąją radio stotį WCF 'A 
L, 1090 k. Dalyvaus daini-racnos. Tuo pačiu laiku pa , , . ~ , Jx. _. ninkai Ona Juozaitiene, sopsimate ir su savo sesutes i__ t _A__  ,

sūnum Staff Sgt. Albinu Lu- 
du, kuris buvo parvažiavęs
15 dienų aplankyti savo na
miškius.

Svečias. A. Daugirdas iš 
Chicago buvo atvažiavęs į 
Waukegan ir aplankė Zekus, 
kurie jį pavaišino ir padėjo 
gauti naujų dienraščiui 
“Draugui” skaitytojų.

Įdomus patėmijimas. Zog- 
ra, šv. Baltramiejaus para
pijos komiteto narys patė- 
mijo per mokyklos baigimo 
programą, kad buvo apie 
350 žmonių ir sako matęs tiK 
18 žilų galvų. M. Z.

rano, ir Antanas Chapas, ba 
ritonns, taipgi Budriko di
džiulis 24 muzikantų radio 
orkestras. Visi kviečiami pa
siklausyti.

Šią prčgramą leidžia Juo
zo Budriko gerų rakandų, 
auksinių daiktų ir muzikos 
krautuvė, adresu 3241 So. 
Halsted St., Bridgeport.

Pranešėja

U

Piknikas. Kleb. kun. J. ču- 
nyse išbuvo metus ir pusę. ža.uskas daug darbuojasi pa

sisekimui parapijos pikniko, 
kuris bus liepos 23 d. Pats 
platina tikietus ir žiūri, kad 
kiekvienas parapijonas turė
tų po knygutę. Jei parapijo
nai sykiu dirbs su klebonu, 
ištikrųjų, piknikas bus sėk
mingas.

kė matęs daug įvairumų. 
Viešės 30 dienų. Louis Smith 
tėvai gyvena Henderson. Ky.

Kupini įspūdžių. V. Sky
rius su. savo mamyte Ieva 
birž. 18 d. buvo nuvykę į

TEISYBĖS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖS

Metinis Piknikas
įvyks šį Sekmadienį

Birželio (June) 25 d.
Justice Park Darže
prie Kean ir Archer Avė. 

11:00 vai. iš ryto
Kviečiami atvažiuoti vi

si nariai ir svečiai pas Tei- 
sybiečius šį sekmadienį ir 
praleisti laiką ant tyro oro 
ir pasimatyti su draugais. 
Bus gera muzika ir gerų 
užkandžių.
Kviečia Komitetas ir Valdyba

Yra Gerlaastae LaikM Pirkti Pirmo. RAMes 
Namų Materijolą Ui Dar žemombt Katnomlsl 

Atvykite | mfltių Jarde b spžtflrAIrfte ute
le. Ir aaMt. rflžj LENTŲ—WI1.LWORB 
— STOGŲ IR NAMU MATERIJOLĄ - 
dčl garažų, porčių. vMkų, skiepų ir lietų 
PAS IT ARK IT SU MORŲ EKSPERTAIS 
kaulink perMtatymo

APROKAV1MA8 IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 
STANLEY LITWTNAH 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-toe vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

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.

Jt'SRl’v' *»

A < ' *
\ K "
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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 Daiktui

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

8pr1n<iitnl&l 
Ma trasai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su

springsals. 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrosai, 
perdirbtas lr
padarytas 
kaip naujas

studio Oooch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Ak Z3ie WEST ROOSEVELT KOAD

Lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiama prisidėti 
prie didžiosios invazijos į 
Bergman’s daržą, liepos 9d.. 
kur įvyks didysis “D Day” 
spektaklis — geriau sakant, 
“Draugo Dienos” Piknikas!

Komisija pasiruošus
Brighton Park. — Sekma-Ą

dienį, birželio 25, j)vyksta 
ARD 6-to skyr. piknikėlis 
Ryans Woods, prie 87th St. 
ir Western Avė. Visi kvie
čiami dalyvauti ir pasi
džiaugti šviežiu oru ir ska
niai prirengtais komisijos 
užkandžiais. Ann Lindžius

Pirkite Karo Bonus

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI
DANTYS

llMl.uttU Patenkintų komtumerių Negpli Klysti.
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

ii

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
Už MAŽESNĮ NUOŠIMTI — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

į ■ -S- — -S- — ■■—- -ę- ■ - ' -

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, išskiriant
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

fli



Šeštadienis, birž. 24, 1944

CHICAGO IR
Nuoširdžiausia
padėka

Birželio 17 d., Vengeliaus- 
ko salėje {(vyko išleistuvės 
Staff Sgt. Jonui Miciūnui, 
pirmą kartą po trijų ir pu
sės metų parvažiavusiam 
ant “furlough” ir pagerbi
mas kun. Antanui Miciūnui 
keturių metų kunigystės ir 
Marąuette universiteto už
baigimo proga. Parengimas, 
reikia pasakyti, visais at
žvilgiais gražiai pavyko.

šia proga, nuoširdžiausiai 
dėkojam visiems, kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo prie 
šio parengimo pasisekimo.

APYLINKĖSE
leisybiečiij metinis 
piknikas

Justioe Park darže, prie 
Kean ir Archer Avė., birže
lio 24 d. piknikas. Daržą pri
važiuoti galima gatvekariais 
iki busų linijos, o busai pri
veža prie pat daržo.

Teisybė® Mylėtojų drau
gijos .piknikai visados esti 
dideli, taigi ir šiais metais 
bus didelis, nes vieta pato
gesnė ir privažiavimas ge
resnis.

Kviečiami viai teisybiečiai 
ir Svečiai atvažiuoti. Lai
mingasis Laimės dovanų $25 
War Bond.

Ačiū kunigams Jonui Stan | 
kevičiui (Nekalto Prasidė ji- i 
mo parapijos vikarui), dien- ! 
raščio ‘‘Draugo” adminis
tratoriui kun. Petrui Cinikui, 
MIC., “Laivo” redaktoriui 
kun. Antanui Sandžiui, MIC., 
dienraščio “Herald-Ameri
can” koresp. Stasiui Piežai, 
kurie nežiūrint sukrautų 
darbų, rado laiko parengime 
dalyvauti.

Ačiū gabioms šeiminin
kėms už skaniai paruoštus 
valgius; patarnautojoms už 
mandagų patarnavimą prie 
stalų; muzikantams už sma
gią muziką; vyrams už pa
galbą prie reikalingų dar
bų.

Dėkui giminėms, priete
liams, įkarstamiems, kurie 
arba atsilankymu ar dova
nomis ar sveikinimais, pa
darė vakarą tokį smagų jrį| 
linksmą.
' St. Sgt. Jonas grižo ka
riuomenėn gražiausiais pri
siminimais ir dėkingumo ku
pina širdimi, kad giminės 
ir jo draugai padarė jo a- 
tostogas tokias linksmas. 
Šie prisiminimai nekartą pa
lengvins jo sunkenybes ir 
sunkias valandas ginant my
limą šalį.

Kunigas Antanas irgi gi
liausiai dėkingas ir prižada 
savo Mišiose, maldose ir 
darbuose prisiminti visus iki 
vienam už tokią gerą širdį.

O visa Miciūnų šeima ne
apsakomai džiaugėsi, maty
dama, kad giminės ir prie
temai pagerbė jų sūnus ir 
kad visi gavo progos nors 
valandėlę pamiršti savo var
gus ir gražiai pasilinksmin
ti. Visiems nuoširdžiausiai 
ačiū ir lai Dievas gausiai 
laimina!

St. Sgt. Jonas, lruiigas
Antanas ir Miciūnų šeima

Jei pasidarbavimas duoda 
gerą vaisių, tai geras už
kerta kelią piktui. (Palau)

fE

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Bus gera muzika šokiams > 
ir gero užkandžio bei kito-! 
kių pamarginimų. K

Kvietimas
Brighton Park. — Vasa

rai atėjus visi važiuoja kur 
nors pasdgėrėti gamtos gro
žiu ir pakvėpuoti tyru oru.

ARD 6 skyr. ruošia pik 
nikelį sekmadienį, birželiu 
25 d., Ryan Woods, prie 87- 
tos ir Western Avė. Blokas 
yra 25-tas ir arti kelio ei
nant į rytus nuo ofiso. Ga.- 
vėkariai priveža prie pat 
daržo.

Svarbu žinoti
Bridgeport. — Katalikų 

Federacijos 2(Ro skyriaus 
išvažiavimas įvyks birželio 
25 d., Ryan’s Woods, prie 
87-tos ir Western Avė. Da
bar yra keblumų su trans- 
portacija, bet ši vieta gat- 
vėkariais lengvai pasiekia
ma.

Praeity šioj vietoj Vyčiai 
Laikydavo tradicinius išva
žiavimus. Tad ir buvusius

vyčius kviečiame aplankyti 
šią vietą ir pasidalinti pra
eities prisiminimais.

Šis išvažiavimas bus su 
užkandžiais, o padarytas pel 
nas eis spaudos sekcijai.

Pasitaikius lietingam orui, 
piknikas bus atlaikytas Šv. 
Jurgio parapijos sve’ainėj.

Korespondentas

Cicero. — Kareivių Moti
nų kiūto dvasinė puota — 
bendroji šv. Komunija bus

Paragink savo pažįsta
mus, kad Jie užsisakytų 
‘ ‘Draugą”.

PADEKONE

A. 1 A
MAGDALENA ALABURDIĘNE

kuri mirė kovo 31 d., 1944 n*. 6 vai. vak. palaidota bal. 4 d. 
iš Gimimo Švč. Pan. bažnyčios į Šv. Kazimiero kapines. Buvo j 
duktė velionių Antano Degučio ir Ievos Niekutės, moteris 
Andriejaus Alaburdo, kuris mirė 3 mėn. anksčiau jos. Buvo 
kilusi aš Galgignu kaimo. Skriaudžių parap., Marianapolės 
Apskr.

Paliko didžiausiam nuliūdime dukterį Albiną ir žentą Dr. 
Joną P. Pošką, sūnų Adolfą ir marčią Laurą Alaburdus, 
anūką Joną Pošką ir kitas gimines. Lietuvoje brolienę Mag
daleną Degutienę, daug brolių ir seserų vaikų.

Padėkos žodžius reiškiam mūsų kleb. J. Paškauskui už 
atsilankymą kas vakarą į šermenis ir čia atkalbėtus ro
žančius su žmonėmis, už atvykimą į koplyčią išlydėti mūsų 
brangios motinėlės, kūną, iškilmingas šv. Mišias, pamokslą 
kaip bažnyčioje taip ir kapuose. Kun. W. Urbai už diakona- 
vimą, kun. A. Zakarauskui už subdiakonavimą. Taipgi ačiū 
asistentams kun. W. Urbai, S. Petrauskui ir A. Zakarauskui 
už lankymą mūsų motinėlės su švenčiausiu kas penktadienį 
daugiau negu 8 mėnesius.

Dideliai dėkojam kunigams už šv. Mišių aukas, pažadėtus 
atminimus bei atsilankymą į šerm-anis. Prel. M. Krušui, A. 
Zakarauskui, J. Prunskiui, K. Bičkauskui, M. švarliui, I. 
Albavičiui, “Draugo’' Adm. kun. P. P. Cinikui, N. Pakalniui 
•š Brooklyn, N. Y., S. Vembrei iš Athol. Mass.,,P. P. Wald- 
ron dr visiems jo seminaristams iš St. Columbus, Nebr.* *

Šv. Kazimiero vienuol. viršininkei gerb. Motinai M. Juo
zapai ir Sv. Kry&aus ligoninės Seselėms už šv. Mišias; Se
serims: M. Stanislavai už gausų dvasinį bukietą ir maldas 
Seselėms M. Ritai, M. Veronikai, M. Julijai, M. Benjaminai,
M. Lucijai, M. Adelei, M. Teresei, M. Almai, M. Editai, M. Je- 
roraijai, M. Evangelistai įr visoms Saelėms iš parap. mokyklos.

Už šv. Mišias Moterų Sąjungos Centrui, Moterų Sąj. Chic. 
Apskr. ir Mot. Sąj. 67-tai kuopai. J. ir Mar. Vaičiūnams, 
Ant. ir EI. Statkams, M. ir Kotr. Sriubams, Elen. Daunorie- 
nei, V. Galnaitei, Bertai Ličkus (Piežauskienei) Uršul. Moc
kienei, Konst. ir Ig. Ignotavičiams, Jon. ir Teod. Baubkams, 
Sof. Bartkaitei, Onai Samsonaitei, Onai Macas už 2, Onai 
Butkienei už 3, N. N. už 5, A. Marcinkevičienei, A. Zimmer,
N. N. už Gregorines, M. Gerdžiunienflį, N. N. už 3. Sof. Jur- 
gaitei, R. Živatkauskjenei, P. Vaikučiams, A. Minelgien-ea, T. 
Aldonienei, Blaha Family ir S. Davidauskinai už'įrašymą 
mūsų motinėlės sielos į Serafišką Mišių Draugiją. A. Zalato
riams, Al. Ališauskui, Al. Kumskiams, Onai Vilimienei ir 
kitiems. Daugeliui mūsų svetimtaučių draugams.»

Už gėles į šermenis Mr. & Mrs. Edwin Unger šeimai, o į 
namus Bertai Ličkus, Ant. ir Alb. Draugeliams, Pov. ir Leok. 
Krikščiūnams, Grabnešiams, kurie nesenai patarnavo mūsų 
tėvelio šermenims ir dabar nunešė mūsų motinėlės kūną 
amžinam poilsiui: J. Vaikučiui, Michael O’Shea, A. Srup- 
šai, J. Blažiui. J. Lenkart ir A. Vish.

Dr. A. V. Camerai, Adv. ir p. J. Grish, Adv. ir p. Albin 
A. Peters, redak. L. Simučiui ir visiems už skaitlingą lanky
mąsi į šermenis, Kompoz. ir p. A. Vanagaičiams, Liet. kon
sului ir p. P. Daužvardžiams, redak. Ig. Sakalui, "M. D.” re
dak. S. Bakatfenei ir visiems už išreikštas bei prisiųstas už
uojautas. Dėkui visiems už dalyvavimą pamaldose bei nu- 
lydėjįmą kūno į poilsio vietą. Dėkui ir tiems žmonėms, ku
rie savo automobiliais pavežė kitus į kapus. Dėkui ir laid. di
rektoriui A. Petkui už patarnavimą.

Nuliūdę: — duktė Albina ir žentas Or. J. P. Poška, sūnus 
Adolfas lr marti Laura Alaburdai, anūkas Jonas Poška lr 
kiti giminės.

GABI, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
PHONE 9009

tvlmas — Moteris patarnauja. 
1117 ROOSEVELT STREET

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

ST., - 1

/ ’ » ų,sy
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Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IAMOKJLUMU1

PaaMNloklte Progų Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

U A KOME

TAUPYKITE mAuj ištaigoje. UUKUat ...
rūpestingai globojami Ir ligi 15,000.00 ap- V 
drausti per Federal Savings and Loan In- 
auBance Corporation. Jūsų pinigai bua greitai 
išmokami juma ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IHTAIGA.

- - -S
— 47 Metai Patarnavimo! w

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI ’

fetai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

PERSONALIZED MBMORLALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PARTICULAR PSOPLE PREFER PACHANKIS FMODUOTION8 

DISTRIBUTORS 07 THB FAMOUS S5ONTELLO GRANITE 
Moat Beantlful—Most Btadurtag Btr—gest Pešt la The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
k sucipk rran prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Waahlnffton Blvd. 5919 Sonth Troy Street

Tel. ESTebrook 8645 TeL REPnbUc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: Šeštad ir Sekm. 9-6 va’

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVTRft 300 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

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 Ofima tr Dirbtuvė: 627 N. VVESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6108

SBUAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ {STAIGO6

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Pcoi WGESProgramai 
(1390 k.) 

Pirmadieniais lr Ketvirtad. 
8 vai. vak.

sekmadienį, birželio 25 d.,< 
7:30 vai. Mišiose šv. Visos1 
narės prašomos susirinkti 
mokyklon 7 vai., kad galima 
būtų susitvarkyti eisenai.

D v. Vadas

Norintieji dalyvauti kreip 
kitės į Lithuanian Vietory 
Golf Day komisiją, 4030 Ar
cher Avė. ir rezervuokite 
vietas iš anksto. S. Gurskis

Kumskio golfo diena
. Kad tinkamai pagerbti sa 

vo pirmininką, Lietuvių Vaiz 
boa Butas (Chamber of Com 
merce) ir Demokratų Lyga 
Cook County nutarė sureng
ti Al. Kumakiui golfo dieną, 
Evergreen klube, prie 92-os 
ir S. Western Avė.

Komiai jon įeina: teisėjas
J. Zūris, S. Balzskas, Įeit.
Wm. Balswick, Al Allen, laid. 
dir. A. Petkus, Justin Mac- 
kiewich, Įeit. A. Paulus, Wm. 
Polle, F. Woidat, F. Speech- 
er, Al. Vaitis, J. Mozeris, A. 
Rudis ir keletas kitų. Šioje 
aikštėj lietuviai biznieriai 
bei profesijom lai turės ge
ros progos persitikrinti gol
fo lošime.

Kurie neloš golfą, turėe 
i1 progos kitaip pasismaginti, 

nes programa susidės iš į- 
vairių žaidimų ir šokių. Bus 
ir pietūs ir užkandžiai per
visą dieną.

KAZIMIERAS S Y ETIK AS

Gyveno: 4527 So. Fairfield 
Avė., tel. LĄFayetto 2019.

MlrS birželio 23d., 19 4 4 iii.,
7:G6 vai. ryte, sulaukęs 71 
metų amžiaus.

Gimęa Lietuvoje. Kilo IS 
Kėdainių aęekr., Beisogaloa 
parap., Skaniatčių kaimo.

.Ajnerlkoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame zuliūdime: 

moter) Aleksandrų (po tšvais 
Balčiūnaitė); sūnų StanisloVų 
ir marčią Mary ir 2 anūkus; 
3 pusbrolius Antaną Svatlkų ir 
jo moterj Agotą lr jų šeimą, 
Juozapų, ir Kazimierų Važgaus- 
kuu ir jų šeiniais; švogerj Lou
ia Balčiūnų ir jo šeitnų; ir 
daug kitų giminių, jiruugų ir 
pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas J. 
Liulevičiaus koplyčioje, 4348 
So. California Avė. Laidotuves 
jvyks pirmad, birželio 26d. Iš 
koplyčliu 8; 30 vai. ryto bua 
atlydėtas j Nekalto Prasidėji- 
bo Švenčiausios Paneles pa
rapijos bažnyčių, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldoo už 
velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimimu, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

KnUūdę:— Moteris, Sūnus, 
Marti, Anūkai. Pusbroliai, 6vo- 
geris ir kitos Gimines.

Laidotuvių direktorių^: J. 
Liulevičius, telefonas LAF 3572.

I

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

laidotuvių ^direktorius

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chieago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ii 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
CUcagoe
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos. t'

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną lr Nakų

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyae

L BUKAUSKAS
10821 SQ. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
2807 LITUANICA AVĖ. Phone YABDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_____________ Telephone YABDS 1419________

L J. ZOLP
1646 YVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—81

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 YVEST 2Srd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones. CANAL 2515 
COMMODORB 5768 

PULLMAN 1276

H
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DTENRABTIS DRAUGAS, CUTCAGO, IEETNOIS šeštadienis, birž, 24, 1944 *

SV. KRYŽIAUS PARAPIJOS (TOWN oi LAKE)

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

GRAŽIAME VYTAUTO DARŽE
(115-tos Gatvės, tarp Cicero Avė. 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.

Keistas ir įdomus įvykis
t

Paukštis papūga pranešė per radio 
apie žmogžudystę, kurios nebuvo

PAPŪGA PRIĖJO PRIE MIKROFONO IR EME PA
MĖGDŽIOTI GIRDĖTUS ŽODŽIUS. POLICIJA Vfi- 

. LIAU SUŽINOJO PASLAPTĮ.
Dviem radio keliais, kurie 

jungia Willow springs kaun- 
tės plačių kelių policijos 
stotį su jos keliaujančiais 
sąuadais, praeitą ketvirta
dienį (birželio 22 d.) atėjo 
eilė aimanavimų ir šauksmų 
į stotį.

“žmogžudystė!” — užki
męs balsas sušuko. “Baisi, 
baisi žmogžudystė”.

Buvo aišku, kad šauksmai 
atėjo iš squado automobilio, 
ir Herbert Bailey, stoties 
radio operatorius paklausė: 
“Kieno tai yra automobilis? 
Kieno tai yra automobilis?”

Bet balsas penkias minu
tes tik kartojo: “žmogžu
dystė — baisi, baisi žmog
žudystė!”

Vienu balsu Bailey, leite
nantas, deskos seržantas ir 
trys sargybiniai šaukė į mi
krofoną: “Kien6 tai yra au
tomobilis? Kieno tai yra au
tomobilis?”

Pasigirdo paskui kitoks

paslaptingas pranešimas: 
“Kas tai įpylė vandenį į ma
no alų!”

Ir paskui kitas balsas at
ėjo oru, — tai buvo Deputy 
Sheriff Jerry Counter squa- 
do 25. Tuojau buvo jis klau
sinėjamas. Jis paaiškino, 
kad buvo užmiršęs užsukti 
radio mikrofoną, kai jis ir 
Deputy Harry Frese pasta
tė jų squado automobilį pri& 
Baldi’s Roadhouse kelio, 
8210 Ogden avė., Lyons, 
jiems vedant investigaciją 
dėl stovinčio automobilio be 
šviesų, šalia plataus kelio.

“Bet”, — klausė Bailey, 
— “kas šaukė apie žmogžu
dystę ?”

“O, tai buvo Adolph Bal
di’s prijaukinta papūga, 
Weary Willie”, — atsakė 
Counter. “Kvaila paukštė 
išėjo į orą ir aš manau, kad 
ji mus pamėgdžiojo. Ji ma
tė mus anksčiau kalbant į 
mikrofoną.”

Iš invazijos fronto \ ' *'

Susitiko vyras su žmona
VYRAS YRA KAPITONAS, O ŽMONA LEITENANTE 

NURSE. JIE YRA AMERIKIEČIAI
ST. MERE EGLISE, Pran

cūzijoje. — Birželio 22 die
ną Prancūzijoje įvyko retas 
atsitikimas. Amerikietis ka
pitonas susitiko su savo 
žmona leitenante nurse 
Prancūzijoje, kai jų viene
tai išlipo Prancūzijon.

Tai buvo kapitonas Mal- 
colm Hawkings, iš Bartlett, 
Tenn., oficeris specialaus in- 
žinerių vieneto, veikiančio 
Cherbourg pusiasalyje, ir 
lėitenantė Jane Allen, iš 
Trimble, Tenn., nursė tar
naujanti evakuavimo ligoni
nės vienete.

Jie pirmiausia susitiko 
Carrabelle, Fla., bet apsive
dė britų imperijoje po to, 
kai abu įstojo į karo tarny
bas ir atvyko užjūrin.

Atsiskyręs nuo savo žmo
nos invazijos metu, Haw- 
kins numatė jos atvykimą 
ir pasiskolino jeep, kad ga
lėtų apvažiuoti pajūrio apy
linkę. kur jis tikėjos, kad ji 
gali išlipti ant kranto. Jis 
nesurado žmonos ir pradėjo 
važiuoti namo su laivyno 
oficeriu, kuris parūpino 
jeep. Kai jie važiavo keliu 
palei trokų konvojų, staiga

kapitonas sušuko:
“Ei, Jane tenai yra tro- 

ke”.
Vyras ir žmona pasveiki

no viens kitą. Navy oficeris 
pagreitino jeep važiavimą, 
ir vyras su žmona trumpai 
pasikalbėjo ir pasikeitė in
formacijomis, kur jie gali 
vienas kitą sutikti vėliau.

Stambi suma

Knud Nielsen, 45 metų 
amžiaus, žinovas užsienio 
prekyboje ir buvęs Illinois 
Manufacturer’s Association 
komitete užsienio prekybai 
vedėju, buvo praeito ketvir
tadienio vakare uždarytas 
Brighton Park policijos sto
tyje po to, kai jis prisipaži
no, kad pasisavino $51,000 
iš Belden Manufacturing 
kompanijos, kur jis tarna
vo kaipo manager, tarptau
tiniame prekybos skyriuje.

* * *

Miss Dorothy Leonard, 
912 Dakin str., pranešė poli
cijai praeitą ketvirtadienį, 
kad vagys įėjo į jos aparta
mentą ir pavogė jos rankinį 
laikrodį, kuris turi $50 ver
tės. ♦ * *
2 banditai

Kari Kunstler, 33 metų, 
2121 N. Avers avė., galva 
buvo sunkiai sumušta pra
eito ketvirtadienio vakare, 
kai jis pasipriešino dviem 
ginkluotiems vyrams, gazo
lino stotyj, 1847 N. Ashland 
avė., kur jis dirbo kaipo pri
žiūrėtojas. Banditai pagro
bė $45 ir pabėgo.

VADAS DIDELIO LAIMĖ
JIMO PACIFIKE

Vice Admirolas Mare A. 
Mjtscher, komendantas U. 
S. karo laivyno dalinio, ku
ris šiomis dienomis sumušė 
Japonijos laivyną tarpe Ma- 
rianas ir Philippines salų. 
(Acme-Draugas telephoto)

Dingę kareiviai 
kovos laukuose

Karo departamentas bir
želio 22 dieną pranešė 1,468 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 92 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 45 iš 
Indiana, 33 iš Iowa, 44 iš 
Michigan, ir 40 iš Wiscon- 
sin.

Karo departamentas bir
želio 22 dieną paskelbė 1,605 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie yra patekę nelaisvėn. 97 
yra Rumunijos nelaisvėje, ir 
1,508 Vokietijos nelaisvėje.

Nelaisvių skaičiuje 78 vy
rai yra iš Illinois valstijos, 
įskaitant 45 vyrus iš Chica
gos ir jos apylinkės; 44 iš 
Indiana, 27 iŠ Iowa, 59 iš 
Michigan, 36 iš Wisconsin.

Nelaisvių sąraše yra pvt. 
Robert I. Burinska*. jo mo
tina Mrs. Marie Burinskas 
gyvena šiuo adresu: 332 
Webster str., Grand Rapids. 
Mich.

Naujas bandito ginklas

Apiplėšė banką su buleliu
FORT W0RTH, Tex. — 

Atėjo į Continental National 
banką, Forth Worth, gerai 
apsirengęs vyras, kuris tu
rėjo butelį. Jis pasakė, kad 
butelyje yra nitro-glycerin. 
Nu, ir su to butelio pagalba 
jis iš banko išreikalavo 
$6,000. Tai įvyko birželio 22 
dieną.

Mrs. Freda Denton, banko 
tarnautoja, pasakė, kad vy
ras priėjo prie jos langelio 
ir padavė jai raštelį.

“Tame butelyje yra nitro- 
glycerin”, — moteris pakar
tojo kas raštelyje buvo pa
sakyta. “Aš noriu gauti

Mergaitė buvo įkritusi 
į kaminą

NEW YORK. — Patricia 
Keeley, 7 metų amžiaus, 
mergytė, žaidė ant aparta
mento stogo ir ji užlipo ant 
kamino, neteko pusiausviros 
ir įkrito į kaminą. Mergytė 
krito du aukštus pirm negu 
susilaikė. Ugniagesiai iškalė 
skylę kamine, kad išlaisvi
nus mergytę. Mergytės suk
nelė buvo purvina ir kelias 
subraižytas. Ir viskas. Apie 
tai buvo sužinota birželio 23 
dieną. i

PIRKITE KABO BONUS

$6,000 stambiomis vieneto- 
mis. Įdėk'pinigus į maišelį 
ir įdėk kartu šį raštelį”. 
Banditas kalbėjo Mrs. Den
ton, kai ji skaitė pinigus ir 
sudėjo į maišelį. Paskui 
banditas šaltai išėjo iš ban
ko.

Pažvelgus i 
gyvenimą

Indiana valstijos policija 
praeitą ketvirtadienį ieško
jo bandito, kuris pagrobė iš 
San Pierre State banko 
$1,200. Banditas save persi
statė “blogesniu negu Dillin
ger”.

San Pierre miestas yra 
kokia 40 mailių pietryčiuose 
nuo Gary. Tas pats bankas 
buvo užpultas pradžioje 
1930 metų Dillinger gengės, 
kuri paėmė $2,700.

T. J. Daly, kasierius, pa
sakė, kad jis buvo su knygų 
vedėja, Eilėn M. Dolezal, 
banke, kai netrukus po pie
tų įėjo banditas ir grąsino 
su šautuvu.

“Atsimeni Dillingerio gen- 
gę?”' — pasakė įsibriovėlis. 
“Well, aš esu vyras, kuris 
blogesnis negu Dillinger”.

Banditas pagrobęs $1,200 
pabėgo automobiliu.

/ mus
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PENKTOJI 
KARO 

PASKOLA 
Atremkite 
ataką— 
pirkite

daugiau, negu 
pirmiau.

Kad sutaupyti 
karo medžiagą 

DSdei Šamui, Old 
Golds per vasarą 

nebenaudos 
“cellophane”
apvvalkalg.

OBUOLIU “MEDUS” UŽLAIKO 
OLD GOLDS ŠVIEŽIAIS!

• Jūs norite puikaus tabako, supranta
ma. Taipgi jūs norite, kad jis būtų Švie
žias! Obuolių “Midus" pagelbsti užlai
kyti natūralų Šviežumą Old Gold’s pui
kių tabakų. “Kas nors naujo tapo da- 
dėta” j tuos tabakus. Tai Latakia, bran
gūs importuoti lapai, kurie padaro tur
tingesnį skonį. Pabandykite Old Golds.

Pora sumokėjo $3,000 
pabaudos

DANVILLE, UI., — Char
les E. Smith, menedžerius, 
ir A. T. McAboy, pirkimo 
agentas J. ir B. Liquor 
kompanijos, sumokėjo pa
baudą $30.000 už likerio kai
nos sulaužymą. Kiekvienas 
sumokėjo po $15,000. Jie 
yra pareigūunai iš J. ir B. 
Liquor Company of Cairo.

Kulka galvon pateko 
bežaidžiant

SPRINGFIELD, fll. — 
Ffanklin Flannagan, 9 metų 
amžiaus, liko užmuštas, kai 
jis ir jo draugas žaidė su 
pistoletu. Sakoma, kad gink
las netikėtai išsišovė ir pa
taikė vaikui į galvą.

Suvažiavimas
Dabar Chicagoje vyksta 

republikonų partijos nacio
nalinis suvažiavimas, kuris 
parūpins kandidatą į Jung
tinių Ameriokg Valstybių 
prezidento postą.

X Šiandie šv. Jono — var 
dadienis visų Jonų, kurių ą 
aplink mus yra labai daug 
Pačiuose “Draugo” rūmuo
se yra Jonai: TT. Marijonų 
provincijolas kun. Jančius, 
spaustuvės užvaizdą brolis 
Peldžius, brolis Seibutis, in- 
terteipistas Kulikauskas. Jo
nus turime taip pat: adv. 
Brenzą, prezidentą Metropo
litan State Bank; Kazanaus- A 
ką, prezidentą Mutual Sav- 
ings and Loan Ass’n.; dr. 
žeką ir jo tėvą (Waukega- 
ne); Brighton Park biznie
rių Kass; dr. Pošką; kun. 
Stankevičių; kun. Vyšniaus
ką; teisėją Zūrį; Darius-Gi- 
rėnas posto komandierį Ma- 
son; Pilipauską; dr. Simo- 
naitį ir k. šiems ir visiems 
kitiems brangvardžiama — 
ilgiausių metų!

X Kun. Jos. McNamee, kle 
bonas šv. Dovido parapijos, 
kurios bažnyčia randasi prie 
32 ir S. Emerald Avė., mi
ni auksinį kunigystės jubi- 
lieju. Sekmadienįi, birželio 25 
d., 12 vai. laikys iškilmin
gas padėkos šv. Mišias, ku
riose dalyvaus arkiv. S. A 
Stritch ir abu vyskupai: O’- 
Brien ir Sheil. Vakare Mor- 
rison Hotel įvyks bankietas, 
kurio programą išpildys tos 
parapijos varg. dain. G. Gie- v 
draitienė, dain. A. Kamins
kas ir komp. A. Pocius.

X Cermak-Leavitt Biznie
rių Sąjunga praeitą .ketvir
tadienį prie kampo Hoyne 
ir Cermak Suruošė karo bo- 
nų pirkimo vajų, kuriame 
išparduota už netoli $900,- 
000.00 bonų. Stambiausiu 
pirkėju buvo mūs —- Metro
politan State Bank, kurs 
Penktos Paskolos bonų pir
ko už pusę milijono dolerių. 
Dedama pastangų šioj apy
linkėj išparduoti bonų už 
vieną milijoną dolerių.

X Kun. P. Gašlūnas, Šv. 
Mykolo parapijos klebonas, 
ateinantį sekmadienį tikisi 
parapijos piknike matyti 
daug savo bičiulių ir pažys
tamųjų. Piknikas bus lietu
viams jau žinomoj vietoj — 
Jefferson miške (Forest Pre
serve). Svečiams northaai- 
diečiai žada nepaprastų vai- 
šių.

X Marijona Bliudžienė, 
sena Brighton Park gyven
toja ir veikėja parapijoj bei 
draugijose, vardadienio pro
ga sveikina dr. Joną Simo
naitį, kuris ją išgelbėjo iš 
mirties nasrų.
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