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CHERBOURGE SUGAUTA APIE 20.000 NACIU
Rusai okupavo Vitebską ir Zlobiną

— Britų radio praneši
mas sakė rusų kariuomenė 
užėmė vokiečių laikytų Vi
tebską ir Žlobiną.

MASKVA, birž. 26. — Ap
supę penkias vokiečių divi
zijas Vitebske, rusai kariai 
pavarė juos per Dvina upę 
į centrinę dalį miesto.

Nacių Transocean agen
tūros pranešimais aakė vo
kiečių garnizonas Vitebske 
buvo atkirstas nuo susisie
kimų su užpakaliniais dali
niais.

Keturioms rusų kariuo
menėms varantis vakaruos- 
na 285 mylių ilgio frontu, ši 
yra iki šiol didžiausiai rusų 
ofensyvą. Londono sluoks
niai spėja, kad 1,000,000 ar 
daugiau rusų puola vokie
čius.

Padėtis kitur maždaug 
tokia:

ORŠA, 47 mylias į pietus 
nuo Vitebsko. Trečioji rusų 
armija suėmė Senno, tuo 
apibėgdama Orša, 35 mylias

į šiaurvakarius, ir pasivarė 
pagal Maskvos-Minako-Var
sų vos geležinkelį iki aštuo
nių mylių nuo Oršos tiesio
ginėj atakoj.

MOGILEV, 87 mylias į 
pietus nuo Vitebsko. Antro
ji rusų armija pralaužė prie
šo linij.aB iki 19 mylių gi
lumo 46 mylių pločio front- 
tu prieš Mogilevą, ir užėmė 
200 apgyventų vietų.

BOBRUISK, 150 mylių į 
pietus nuo Vitebsko. Pir
moji armija, po Gen. Ro- 
kossovsky, pralaužia nacių 
linijas 19 mylių frontu į ry
tus nuo Bobruisko ir 50 my
lių frontu į> pietus. Perkirs
tas geležinkelis einantis į 
pietvakarius nuo Bobruisko 
į Luninets, Lenkijoje.

Suomijos fronte rusų jė
gos persikėlė per Oster ir 
Kumsa upes ir žygiuoja į 
vakarus ir pietus iš Medvez- 
hegorsko. Čia vietom pasi
varyta pirmyn iki devynias 
mylias.

Tornado, kuris siautė vakarinėj Penns ylvani  jo j ir šiaurinėj West Virginia, užmu
šė 150 asmenų, šimtus sužeidė, ir padarė milioninius nuostolius.ši nuotrauka, daryta 
prie Dravosburg, netoli Pittsburgho, parodo bendrą vaizdą padarytų nuostolių.

(Acme-Draugas Telephoto.)

U. S. kariai pasiekė pakrantę; 
baigia išmušti nacių tvirtoves

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 26. — Tūkstan
čiai amerikiečių karių šiandien suėjo į dalinai išgriautą 
Cherbourgą, ir stumiasi į uostą prieš nacių opoziciją, 
snaiperius, minas ir visokius užstatytus spąstus.

Suimama vis daugiau: ir daugiau belaisvių, ir izoliuo
ti nacių daliniai si$tematiškai išmušami. Manoma mies
tas į kelias valandas bus visiškai okupuotas.

Gen. Eisenhower štabas sakė trečdalis Cherbourgo 
okupuotas, ir aršios kovos tebevyksta.

Vokiečių pranešimai pripažino didelius amerikiečių 
pasivarymus ir daugelio tvirtovių netekimą. Nacių ko
mentatorius kpt. Sertorius sakė sąjungininkai kuris lai
kas negalės uosto naudoti.

Iki šiol ryto suimta 3,400 nacių karių, tad nuo inva
zijos pradžios sąjungininkai suėmė suvirš 20,000 nacių 
belaisvių.

Štabas taipgi pranešė, 
kad britų jėgos sektoryje į

Naciai sunaikino Latvijos kaimą
WASHINGTON, birž. 26. j Stokholme gaunamos žinios

— (OWI) — Radio prane
šimas iš Londono sakė na
ciai visiškai sunaikino vie
ną Latvijos kaimą, išžudy- 
dami jo 300 gyventojų. A- 
not raporto, naciai padarė 
tai atkeršydami už latvių 
patriotinę demonstraciją.

BBC korespondentas sakė

sakė tai buvo šeštas Latvi
jos kaimas, kuris sulaukė 
tokio baisaus likimo. Nacių 
valdoma spauda patvirtino 
ankstyvesnius pranešimus a- 
pie Audrini, Rezekne ir 
Marduke kaimų sunaikini
mą.

NEBUVO KALBĖTA
APIE TAIKA - TAYLOR
ROMA, birž. 26. — Myron 

C. Taylor, specialus prezi
dento pasiuntinys Vatika
ne, užgynė raportą būk jis 
taręsis su Popiežių^ Piju a- 
pie Vokietijos vyskupų de
damas pastangas išrūpinti 
taikos sąlygasi

Taylor sakė vienas svar
biausių pasikalbėjimų punk
tas yra Italijos žmonių šel
pimas.

NACIAI NEPRIVILIOJA ARMUOS LĖKTUVAI

U. S. kariai okupavo Piombino uostą
ROMA, birž. 26. — Penk

tos armijos amerikiečiai ka
riai vakar užėmė Piombino 
uostą, ir tuo įsigijo svar
bią bazę tolimesniam pasis
tūmėjimui Italijos vakari
niu pakrančių. Štabo prane
šimas sakė amerikiečiai ir 
prancūzai skuba į Siena 
miestą, toliau nuo kranto.
' Vydamiesi priešą, kuris 
turėjo evakuoti Piombino 
kad išvengti apsupimo, ame
rikiečiai dasivarė iki pen
kias mylias nuo Suvereto ir 
38 mylias nuo svarbaus Li
vorno uosto.

Prie Siena sąjungininkai 
iš trijų pusių stumia nacius 
nuo priėjimo prie to mies
to. Penktos arimuos daliniai 
pasivarė per Tomiella ir 
Scalvala kaimus ir gręsia

Monticiano miestui, penkias 
mylias į šiaurę ir nepilnai 
15 mylių į pietvakarius nuo 
Siena.

Prancūzai kariai varosi 
pirmyn vakariniam Ombro- 
ne upės krantu, 20 mylių į 
pietus nuo Siena. Kiti pran
cūzų daliniai užėmė Castig- 
liona Dorcia miestelį! ir Roc- 
ca Dorcia kaimą.

Amerikiečiai užėmė 
aukšl? Saipan kalną

ANT INVAZIJOS LAIVO 
PRIE SAIPAN, birž. 26. — 
Amerikiečiai kariai užėmė 
aukštąjį Ta.potchau kalną, 
ir išlaikė jį prieš smarkią 
kontrataką šį rytą.

Iš Saipan laimėjimo ka
rininkai sako galima viltis, 
jog greit bus užimtas visaa 
Marianas salynas.

LIETUVOS JAUNIMĄ
IVASHINGTON, birž. 26. 

— (OWI) — FCC girdėtos 
nacių valdomo Lietuvos ra
dio pranešimas, kuris ragi
no nekooperuojatočius lietu
vius jaunuot&s jsifciiSyti į 
priešlėktuvinės apsaugos 
darbą.

(Vokiečiai yra visokiais 
būdais, visokiais prižadais 
kvietę Lietuvos jaunimą 
kooperuoti, bet veltui, ka
dangi jaunuoliai neąirašodr 
nuo nacių slapstosi.)

PUOLĖ YAP IR TRUK
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
birž. 26. — Gen. MacArthur 
pranešė, kad Amerikos Li
berator bomberiai, padeda- 
dami Marianas salose įvyk
dytai invazijai, dar kartą 
puolė beveik neutralizuotas 
japonų lėktuvų bazes Yap,
Truk ir Palau salose.

Atakos buvo padarytos 
penktadieny. Keletas priešo 
lėktuvų buvo sunaikinta ant 
žemės. 1

Virš Yap salos 10 japonų 
lėktuvų puolė mūsų bombe
rius ir vieną jų numušė, o 
amerikiečiai tik sužalojo
vieną priešo lėktuvą.. Tai LONDONAS, birž. 26. — 
pirmas kartas per kelis mė- lBritų MoBquito bomberiai 
nesiūs, kad priešo lėktuvai persto jimo atakuoja prie-

rytus nuo Tilly-Sur-Seulles 
yaroei pirmyn. Britai vakar 
užėmė du miestelius tame 
sektoryje.

Apart Cherbourg laimė
jimo, amerikiečiai dabar 
valdo šešių mylių ilgio pa
krantę į rytus nuo Cherbo
urgo, kur randasi ir Brette- 
ville miestelis.

Vakarinėj Cherbourgo pu- 
•*j. amerikiečiai laiko siau
ram)) frontą, kuriame ran
dasi Querqueville miestas.

Sąjungininkai skuba į 
svarbiuosius objektus uos
te, apeidami tas tvirtoves, 
kurias užpakaliniai daliniai 
galės išmušti. Tokie punk
tai yra M&upertus, Garne- 
Ville, Octeville, Fort du Ro-

ule, Le Tet ir Hardinvast.
Vokiečiai gynėjai ignora

vo antrą sąjungininkų ulti
matumą pasiduoti, ir jų izo
liuotos grupės vis dar prie
šinasi. Manoma tame mies
te sugauta apie 20,000 nacių 
karių, kuriems įsakyta Che
rbourgą iki galo ginti.

Vokiečių radio praneši
mai, kurie vakar dieną ir 
naktį pripažino, kad ameri
kiečiai okupavo Cherbour
gą, staiga pakeitė savo gies
mę ir sakė smarkios kauty
nės tęsiasi.

Rytiniam sektory vokie
čiai kontrątakaivo britus į 
rytus nuo Caen, bet buvo 
priversti pasitraukti. Prie
šo opozicija, tačiau yra di
delė.

KALENDORIU8
Birželio 27 d.: šv. Vladis

lovas; senovės: GEDIMI
NAS ir Norgaila.

Birželio 28 d.: Šv. Leonas; 
senovės: Rangia ir Taugė- 
la._____________ Į MIE

ORAS
Šilta. Dalinai ūkanota. Po 

pietų gali būti lietaus.

JAPONAI VERŽIASI 
ARČIAU HENGYANG

CHUNGKING, birž. 26 — 
Kiniečių komandos praneši
mas sakė dideli mūšiai vyk
sta šiaurrytiniuose priemie
sčiuose Hengyang miesto, 
kur japonai gręsia Hankow 
Canton geležinkeliui.
Yuhsien, 45 mylias į šiaur--------

ryčius nuo Hengyang, ir 
Hengshan, 25 mylias nuo 
Hengyang, teko japonams.
Priešo dalinys, kuris žygia
vo į Siangsiang pusę, buvo 
atmuštas.

SPECIALUS LAIVAI 
JAPONŲ PUOLIMUI

WASHINGTON, birž. 26. 
— Šiandien pranešta, kad 
Amerikos laivų statyklose 
dabar statoma didelis skai
čius naujų atakos transpor
tų, kurių kiekvienas galės 
išlipdinti 1,000 karių su tan
kais ir patrankomis.

Vice Adm. W.. L. Vickery 
neatsakė į paklausimus apie 
tuos laivus, bet minėjo, kad 
jie suloš svarbią rolę Japo
nijos sunaikinime.

Japonų žygiavimas gręsia 
Kiniją perkirtimu. Japonai 
matomai tuo nori išardyti 
sąjungininkų planus vartoti 
Kiniją savo bazėms.

Kiniečiai jau valdo 
pusę Mogaung miesto
KANDY, Ceylon, birž. 26.

— Adm. Mountbatten šta
bo pranešimas eakė kinie
čiai kariai užėmė pietinę da
lį Mogaung miesto, kuris y-
ra vienas trijųsvarbių ja- (Naujos Gvinėjos, amerikie

čiai baigia išmušti įsikasu- 
sius japonus.

ponų pozicijų šiaurinėj Bu
rmoj.

Kiniečiai taipgi įsiveržė į 
šiaurinę miesto dalį, o chin- 
dits kariai užėmė dalį gele
žinkelio einančio iš stoties 
į upę ir įsiveržė daugiau ne
gu 400 jardų į miestą.

Kiniečiai iš užimto Kai- 
ming artinasi, o amerikie-

Lėktuvai puolė Prancūziją, Budapeštą

susirėmime išėjo ant vir
šaus.

Biak Baloje, prie olandų

JAPONAI SULAIKO 
ŠALPA BELAISVIAMS

NEW YORKAS. biri. 26. 
— Amerikos Raudonasis 
Kryžius praneša, kad $2,- 
500,000 vertės maisto siun

čia! iš šiaurės žygiuodami į tinių ir vaistų stovi Vladi-
Myitkyina pusę, beveik su- vostoke, Rusijoje, kur tebe- 
sijungė su kiniečiais. laukiama japonų laivo nu-

Manipur valstybėj, ryti- vežti juos amerikiečiams be-

šą Normandijoje ir Vokie
tijoje nakties metu, o kiti 
bomberiai, iš Italijos bazių, 
atakavo Budapeštą, Vengri
jos sostinę.

Mosųuito lėktuvų taikiniai 
buvo vokiečių kareivinės, 
geležinkeliai ir reikmenų 
sandėliai netoli Prancūzijos 
fronto, ir industrinė Hom- 
berg apylinkė Vokietijoje.

Vyriausias štabas prane
šė, kad didžiuma vakar die
nos atakų buvo atsukta į 
nacių gazolino tankus ir ge

ležinkelius, o Thunderbolt 
lėktuvai puolė patrankų po
zicijas Cherbourge.

Nuo 500 iki 750 Amerikos 
fcomberių iš Italijos skrido 
per didelę opoziciją ir ata
kavo šešias aliejaus varyk
las, lėktuvų fabriką ir gele
žinkelio centrą Viena apy
linkėje.

Vokiečių radio pranešimas 
sakė didelės orinės kovos 
vyko šį rytą virš Viena apy
linkės, ir toliau į rytus pa
gal Dunojaus klonį, kuomet 
vokiečių lėktuvai atakavo 
sąjungininkų bomberius.

nė j Indijoj, britai iš Imphal 
varosi į visas puses, ir su
duoda japonams didelius 
smūgius.

laisviams tolimuose rytuose.

Polkija numalšino

Daugiau negu pusę balsy už Dewey
CHICAGO, birž. 26. — sai bus reikalingi formalė-

Republikonų konvencijos de
legatų balsai už Thomas E. 
Dewey siekia suvirš 700, tuo 
būdu jo nominacija būti re- 
publikonų kandidatu į pre
zidento vietą yra beveik už
tikrinto.

Iš 1,057 delegatų, 529 bal-

je nominacijoje, kuri pra
sidės trečiadieny.

GOP štabas pranešė, kad 
Nebraska Gubernatorius 
Dwight Gpswold nominuos 
Dewey. Manoma iki trečia
dienio Dewey gali turėti a- 
pie 900 balsų.

London News Revįew ats- 
, „ . paudė sarašą nacių atliktų

riaušes Guatemaloje žiaurumų. Anot Laikraščio,
GUATEMALA CITY, Gu-| naciai pasmaugė sąjungi- 

atemala, birž. 26. — Vy- ninku parašutistus jų pačių
riauaybės milicija ir polici
ja šiandien numalšino riau
šes, kurios kilo iš studentų 
suruoštų paradų.

Iki sekmadienio ryto mi 
nios daužė langus ir plėši- 
xavo.

PIRKITE KARO BONUS

i KAR0 BIULETENIAIjako naciai pasmaugė i ,v ! — Cleveland ugniakalnis
alianfl) parasutistus, Chuginadak saloje pradėjo 

LONDONAS, birž. 26 —j veikti ir privertė amerikie
čius apleisti salą. Krintą 
akmenys vieną karį užmišė.

— Pranešimai sako nišų 
kariuomenės stovi pasimo-

parašutų virvelėmis.

PAKORĖ 100 PRANCŪZŲ 
PORT BOU, Ispanija, bir

želio 26. — Vokiečiui ka
riai, kurie antradieny atsi
ėmė partizanų užimtą Us- 
sel miestą pakorė 100 pran
cūzų miesto rinkoje.

šusios naujoms ofensyvoms 
Lenkijoj ir Rumunijoje.

— Sąjungininkų lėktuvai 
atakuoja vokiečių susisieki
mo linijas užpakaly fronto 
tarpe Genoa ir Spezia.
' — Begindami Marianas 

salas, japonai prarado šešis 
lėktuvnešius ir 747 lėktu
vus.
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Nuostabūs ir nepaprasti Įvykiai 
Girkalnyje

(LKFSB) Lietuvą mes my , dangos žvaigždėtas ir švietė 
lime, kiekvieną žinelę iš Lie- kelii^ vakarų jaunas mėnu- 
tuvos, kiekvieną tėvynės
žmonių žodį su susidomėji
mu priimame. Šiomis dieno
mis per vyskupą Būčj gau
tas iš Lietuves šitoksai įdo
mus pranešimas:

lis.
Liudininkai

Tą reginį matė šie asme
nys: Stasys Daukna, Jero
nimas Danyla, Petras Uos- 

— Paskutiniuoju metu teiki, Kostas Katakovas ir 
daug kam teko girdėti apie' j° žmona Teodora, Antanas 
Girkalnį. Vieni skaitė “Atei-į Stasys Survila ir jo žmona 
ties’’ 68 Nr. dienos pas a-l Milkus ir jo žmona Kazė, 
bose gana rimtą pulk. J. Ma- Leonora, Jonas, Anielė ir O- 
čiulaičio straipsnelį, kiti yra na Mickūnai, Jonas Raga- 
gavę pasirašytą Raseinių Haaiskas, Antanas’, Ona, Po- 
dekano kun. S. Jurgelevi- vilas ir Anielė Laurinivičiai.
čiiug lapelį kuriame užra
šyti Girkalnio klebono dr. 
Šimkaus ir Laurinavičiaus 
Antano pasakojimai apie tai, 
kas įjvyko Girkalnyje. 
Nuostabusis regėjimas

Girkalnis yra maŽ3s mies
telis, apie 7 mylios (angliš
kos) nuo Raseinių ir apie 
vieną mylią nuo žemaičių 
plento. Ten 1943 m. vasario 
mėn. 8 d. apie 8 vai. 30 min. 
vakare žmonės pastebėjo be
sileidžiančią iš aukšto ant 
bažnyčios nepaprastą šviesą. 
Šviesa sustojo bažnyčios i 
bokšto viršuje, toj vietoj, 
kur bokš.as ima smailėti ir 
kur yra aptvertas apie bokš
to smailumą apėjimas. Švie
sa buvo elipsės (kiaušinio) 
formos, vaivorykštės spalvų 
(geltonų, raudonų, mėlynų.

Iš tolo matė daug žmo-1 
nių iš apylinkės, važiuojan- j 
tieji plentu ir gre.imųjų pa
rapijų gyventojai. Jie matė 
besileidžiančią iš padangių 1 
ir sustojusią virš bažnyčios 
šviesą.

Iš arti mačiusieji daugu
moje buvo indiferentai ir ne
praktikuoją katalikai. Pa
maldžių jų tarpe nebuvo. Jie 1 
pasakoja net, kad kai nore- į 
ję nueiti pas kleboną ir jam 
pranešti, lyg kažkokia jėga 
neleidusi. Matydami reginį, 
jie buvo nustebę ir paimti 
šiurpo. Apie maldą ir ko- Į 
kius religinius veiksmus nė 
negalvojo. Dabar visi jie pa- j 
sikeitę — pasidarė uolūs ka-i 
talikai. Daug kartų jau bu- | 
vo klausine i ir tardyti, bet į 
vis pasakojo tą patį ir ma-1

t
WAR LOAN

liks noveną prie Marijos 
prieš šv. P. Marijos Apsi
reiškimo dieną, kovo 25 d.

Tos šventės išvakarėse ji sa
vo bažnyčioje meldėsi, pra
šydama Marijos, jei «tas į-

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RAfiea 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomlal 

Atvykite | misų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką lr aukštą rfiš| LENTŲ—ftULLVFORK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SV MOŠŲ EKSPERTAIS 
kasllnk perstatymo namų.

.. v . - ityto reginio tikrumui paliu-baltų), žvaigždžių remuese. , .. . ,. _ . . , dyti jie yra viskam pasiren-Zvaigždė nuo žvaigždės bu
vo apie 5 colių atstumo. Tų 
žyaigždžių rėmų viršuje ir 
apačioje buvo ęo vieną at
skirą žvaigždę. Šviesų ir 
žvaigždžių viduje buvo ma
tyti Marijos figūra, su Kū
dikėliu ant kairiosios ran
kos. Marijos ir Kūdikėlio 
galva? tapo gražūs žvaigž
džių vainikai, o jų veidai 
buvo pridengti permatomu 
melsvai pilku debesėliu. To 
vis? reginio šviesa buvo to
kia stipri, kad stipriausia 
elektros šviesa jai negali 
prilygti, o akim ji buvo to
kia maloni, kad mačiusieji 
į ją žiūrėjo su nustebimu 
ir pasigerėjimu. Toks vaiz 
das bokšto viršuje išbuvo 
apie 15 minučių. Po to ėmė 
leistis bokšto viduriu žemyn. 
Bokštas pasidarė permato
mas, tarsi stiklinis. Dvi 
žvaigždės, buvusios vaizdo 
viršuje ir apačioje, pasilikt 
bokšto viršūnėje, senoje vie
toje. Vaizdas, nusileidęs iki 
bažnyčios vidaus, nuslinko 
į didįjį altorių ir ten buvo 
matomas apia 5-10 minučių. 
Tuo metu visas bažnyčios 
vidus tviskėjo ir stipriausia 
šviesa žėrėjo ir veržėsi pro 
langui Paskui šviesa pradė
jo blėsti, pradedant nuo di
džiųjų bažnyčios durų, kar
tu blėso ir bokšto viršuje 
esančios dvi žvaigždės. Pa
galiau viskas išnyko ir pa
čiame altoriuje. Tą vakarą 
oras buvo ramus ir giedras.

gę-

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAI 
TEIKIAMAS DYKAI I 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager v

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS —Nuo 7-tos vaL ryto iki 5:30 vaL po pietų

Įvykis pasikartojo vasario — 
mėn. 15 d. 5 vai. ryto. ft
Nauji regėjimai

Garsas apie tą įvykį; Gir
kalnyje pasklido po plačią 
apylinkę. Daug atšalusių gr‘ 
žo prie Dievo Viena Vadž
girio parapijos gyventoja at-

W(1LK STUDIO
1945 W«ii 35* Street

MuraeMen* 
»uw».vi po?-,im.k nmąe

Budriko Radio Valandom'
W.H.F.C 1420 Kilocycle, —

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

Nedalioj, »:S0 vaL vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per #J Pavasarln) SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF,

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
w. viro. lump — sijoti...........jg gg
STOKER COAL, Aukštos rūšies, 5*7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................gĮĮ 25
PETROLEUM COKE (Course). CJĮ2 50 
PETROLEUM COKE (Pfle Run) JįQ*Q5

68=

vykis būtų teisingas, kad Ji 
pasisakytų ko norinti, šir
dy girdėto balso traukiama 
ji bal. 15 d., nuvyko į Gir
kalnį, kur buvo Sopulingo
sios Dievo Motinos atlaidai. 
Atlaidų dienų, bal. mėn. 16 
d. (įdomu, kad tą dieną pri
puola ir šv. Bernadetos/ — 
Liurdo mergelės — šventė), 
per Mišias apie 11 vak nuo 
Sanctus iki komunijos alto
rius paskendo šviesiai mels
vame debesėlyje, visas didy
sis altorius> buvo šviesus ir 

(Tęsinys 3 pusi.)

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

MUTUAL FEDERAL9
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................Tel. CANaI 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

Permainytas 
vardan lr 
adresas.

ITIARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1988 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — uuo 1 

iki 2 vaL popiet.
KITOMIS DIENOMIS — uuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- 

tadleniate no 7 iki 8 v. v.
JUCIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242 

4 8 ■ Į

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

l

Turiipe didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų,
Rekordų ir įvairių kitų mi 
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEVVELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

EXTRA1 EXTRA!

įdėtu v Iškas 
N. KANTER
savininkas. 
Žydukas —

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Pbona TAROS 6054

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tel. CANaI 6122

6968 80. Taimaa Ava.
TeL GROvehill 0617

Offlrn TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 Ud 9 vakare 
Trečiad. lr Nedėliomis susitarus 
2423 Weat Marųuette Road

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį
Office Tel. YARds 4787 1 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M, 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v, 4
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubile 7868

TA?CAlAl 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street 
Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 V 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

SS

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aktų vtaam ryvent- 
tnul. 6au*oklta Jaa lei .darni Urff- 
aamlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokalaa 
rali autelktl.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašau

na visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 
IMinif'Sn Kampaa lt-toa 
Telefonam OANAL OS3S, Chicago
R*’’ OFISO VALANDOS! 
Kaadien a. m. Iki t:SO p. a.
a, TreOad. lr Šeštad. *:>0 a. m.
Sma-,**** Od p. aa. • 

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel...........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4201 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

IDR7G. SERNER ’
l LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
88 metų patyrimas

TsLi Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akla 
Ištaiso.

OflaotrAklnlų Dlrbtuvl
>44)1 80. HALSTED ST. 

Kampas *34th Street 
doa nuo 10 iki 4; nuo 6 Od 8

jjJtosae^jšjjsglsutsirtJ^į

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais '

ir šeštadieniais t 
' Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—■
Res. Tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
i Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki •.

vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubile 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki‘9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas jtį brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjųną dėl to, kad jo nebran
gino.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".
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CLASSIFIED A ND "H E L P W A N T E D“ ADS NUOSTABOS ĮVYKIAI GIRKALNYJE

]“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

•‘DRAUGAS” HELP WANTOB> 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph MSS-MOą

SVARBUS PRANEŠIMAS

Manponėr Oommlmlon na* 
ai reikalauja kad tlaugu- 

‘ ‘ ytl Pa-

War 
Htatynial
mas darbininkų turi įsigyti 
Uuosavlmo Raftte (statement of 
availability) nuo dabartines dar* 
bo Įstaigos — ar noo War Man* 
povrer Oommlmlon — pirm pra* 
dedant dirbti kitoje (stalgoje. 
Persltlkrlnklt ar Jfls galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga paliuosa
vimo raitas. Jfls sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ 'A
* For Sale I
* For Rent I
* For Help 1
* For Service I
* For Results! 

ADVERTISE
In America’s Ureatert 

Dthoanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL’ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM
* * ** ***** *

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS HEI.P VVANTED — MOTERYS

DZEHITORIŲ
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ
PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJA 
CHICAGO

TITLE & TRUST CO.
69 W. WASHINGTON

TROKŲ VAIRUOTOJŲ 
IR PAGELBININKŲ 

Pastovūs Darbai
šių Laikų Mokesties Rata 
Aplik&ntai gali būt nepilnos 
sveikatos. Dvkai ligoninės

priežiūra.
GOODWILL INDUSTRIES 

2425 S. Wallace 
Matykit Mr. A. W. Mann. 

Victory 7337

Svarbūs Darbai

Plieno Warebouse
PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ 

PATYRIMO NEREIKIA 
AtsiSaaldt Employment Dept.

A. M. CASTLE A CO. 
1132 W. Blackhavvk St.

(2 blokai i šiaurę nuo Division)

★ ★
Vytų

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 -

VYRŲ
REIKIA

Vyrų ar Vaikinų
SHIPPING ROOM DARBAMS

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

5 Dienos į Savaitę 
325.00 PRADEDANT .

PANAMA BEAVER, INC. 
610 W. VAN BUREN 

CHE. 4343

SVARBIEMS KABO DARBAMS 
PLIENO WAREHOŲSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT Į

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

' Central 

Steel & Wire Co.

MEKANIKŲ 

MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 

IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON

VYRUI
Dirbtuvės Darbai - Su ot Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTOELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

HEI.P WANTFD — MOTERYS HET.P VVANTED — MOTERYS

MOTERŲ * * MERGINŲ
18 iki 50 Metų Amžiaus

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA PROGA ISIDIRBIMUI 
Darbų randasi visuose 3 liftuose. 5c premium 

mokama dirbant antram or trečiam lifte.
DYKAI LIGONINES IR GYVASTIES APDRAUDA

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Oera mokestis. AtsiSaukite 
Apply Employment Office 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
6857 Sherldan Road

———1 ■
Vyrų

PRIE LENGVŲ 
PORTERIO DARBŲ
Pastovūs darbai, trum
poms valandoms. Gera 
mokestis.

LOGAN DEPARTMENT STORE
MILWAUKEE A DIVERSEY AVES 

Atsiftauklt 3-Člam Aukite.

VYRŲ IR VAIKINŲ. Proga išmok
ti plastikos pr>mon$J. Oera mokės* 
tis. Atsiftauklt nuo 9 Iki 11 vai. ry
tais. I’NITED PLASTIC MFG. CO., 
260# N. Cicero Ave.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 5:30 
vakare Iki 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 
Amifau 20 Od S0 metų. 

Dianos, vakarais ar nakttatails

PRECISION INSPEKTOR 
BENCH LATHE
OPERATORIŲ 

TURRET LATHE OPER’S
SHQP KLERKŲ

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

-4737 W. DIVISION
VIRŲ IR VAIKINŲ 

DIRBT. PAGELB.
100% KABO DARBAI

Patyrimo nereikia. Gera pradinė 
mokestis. Dykai ligoninės ir gy
vasties apdrauda. Kompanijos ca- 
feterija valgis kašto kaina.

EXCEL AUTO 
RADIATOR CO.

320 E. 2lst ST. 

PAGELBININKŲ
Prie Aniline spaustuvės presų. 
Gera po karo ateitis. Patyrimo 
nereikia.

KIRCHHEIMER BROS. CO. 
429 W. Ohio St 

MOTERŲ REIKIA
ABELNO OFISŲ 

VALYMUI
DALINIO LAIKO 

VAKARAIS
Nesunkūs darbai, 5 vai. darbo 
kasdien. Pradedant 5:15 vai. Ge
ra mokestis. Atsišaukit.

AMPRO CORP.
2851 N. VVestern Ave.

AtaHaaUt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
REIKIA

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. Washington Blvd.

CLERKS
Permanent position# 

in Office
Excellent opportunlty 

for begtnners
Steady, post war 

employment

CHRYSLER MOTORS 
PARTS CORP.

2431 S. LaSalle St 
Tel. Calumet 6331
VYRAI m MOTERYS

VYRŲ — MOTERŲ 
VAIKINŲ — MERGINŲ 

COIL YVINDERS
Iftmoklnslm nepatyrusius 

darbininkus, po karo ateitis.
ELECTRO UNITS SUPPLY CO. 

4203 W. Fallerton 
ALBany SSS1

HELP WANTED — MOTERYS

Moterų

Reikia

Dirbtuvėje daužyti kiaušinius.

★ GERA MOKESTIS
★ SVARBUS DARBAS
★ GEROS VALANDOS

FULTON EGG PRODUCTS
COMPANY 

1019 Fnlton St

REIKIA MERGINOS 
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ 
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS 
4425 S. Fairfield LAF 8248

OPERATORIŲ 
SINGLE NEEDLE 
Prie Skalbimo Dresių.

Dieną ar naktj šiftams. Section 
darbai. Aukšta piece work rata. 
Naktimis; 5 iki 10 vak. Dienomis 
8 iki 4:30 pp.

MODEL GARMENT CO. 
281 8. GREEN 4-tam AUKŠTE

ELEVATOR OPERATORIŲ 
FREIGHT z

Viri 40 metų, patyrimo nereikia.
EDGEVVATER BEACH APTS 

5555 Sheridan Rd.
LON SSOO MR. WALL

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $17.(0 J raSneal 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
6S57 Sherldan Road

Platink “Drangą”.

BILLER
FOR

Moon-Hopkins

Billing Machine
★ ★

EXCELENT OPPOBTUNITY
PERMANENT POSITION 
PLEASANT WORKING 

CONDITIONS

* ★
(Located opposite Chicago 
and Northwestern Depot)

Tel.: FRAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.

KARO ŽINIOS 

DŽIUGINANČIOS! 

PALAIKYKIT JAS TAIP

★ ★ ★ ★ 

Assemblers 

Inspektorių

Mašinoms Opers.

Dieną ir 
Naktį Šiftai

grąžinti pražuvusių... Aš no
riu skleisti savo malones ne 
tiktai jūsų tautai, bet ir vi
sam pasauliui.”
Dar vienas regėjimas

Sekančią dieną, 1943 m. 
bai. 17 d., kai prie šoninio 
altoriaus buvo laikomos Mi
šios, ta pati liudininkė ant 
didžiojo altoriaus pamatė 
šviesų debesėlį, kurs apden
gė visą altorių ir vėl pasi
rodė Dievo Motina, taip pat, 
kaip vakar dieną, tik šiuo 
kart mažu kryželiu palaimi
no žmones. Dabar Ji kalbė
jo:

»— Aš atėjau į Jūsų žemę, 
kad jus gelbėčiau. Aš no
riu, kad mane vadintų Gai
lestingumo Motina, kad ma
no apsireiškimo diena, ir

, (Tęsinys iš 2 pusi.)
pasirodė Dievo Motina, aukš 
to ūgio, labai gražios ir jau
nos išvaizdos, tarp 18 ir 22 
metų. Rūbai balti, spindį 
žvaigždelėmis, kaip sniegas 
prieš saulę. Drabužis ilgas, 
sujuostas tokios pat spalvos 
juosta, iš po drabužių matė
si sandalo galas ir dešinės 
kojos pirštai, sandalas mels
vas, papuoštas auksu. Mari
jos) galva apgaubta baltu, 
ilgu, iki žemės gaubtuvu, 
papuoštu spindinčiomis bri
liantinėmis žvaigždėmis, ku
rios spindėjo visokiomis 
spalvomis: raudonai, mėly
nai, žaliai, geltonai ir kito
kiomis. Papuošimas, gaubtu
vo buvo tik apie galvą, iki 
smilkinių. Iš po gaubtuvo 
truputį išsikišę plaukai tam
siai geltoni, perskirti per į vjaa8 kitas oktavas švęstų

Matykit Mr. Danicek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS

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

DOUGLAS PK “L” IKI DUBŲ

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

kaktą, truputį garbanuoti, 
nusileidę dešiniu šonu že
miau juostos. Veidas skais
čiai gražus, labai malonus, 
truputį liūdnas. Ant Mari
jos galvos šviesi, iš 12 
žvaigždžių aureolė, nuo 
žvaigždžių ėjo stulpais spin
duliai, skleisdamiesi vis pla
tyn vaivorykštėsi spalvomis. 
Ant kairiosios rankos laikė 
kūdikį apie 1 metų amžiaus. 
Jo rūbai taip pat balti, kaip 
Marijos. Jo kojeles Marija 
laikė pridengusi savo gaub
tuvo kraštu. Kūdikėlio vei
delis labai malonus ir gra
žus, plaukai šviesiai geltoni, 
garbanuoti. Iš viršugalvio ir

su iškilmėm ir visos kitos 
mano garbei pašvęstos šven
tės būtų švenčiamos visoje 
jūsų tėvynėj, kad šventė ma
no gailestingumo būtų šven
čiama visoj Lietuvoj... Aš 
duosiu malonių iš šios vie
tosi kiekvienam luomui pa
gal jų pareigas ir reikalus. 
Laiminsiu dvasiškius, kad 
sėkmingai darbuotųsi sielų 
išganymui; vaikučiams ir 
jaunimui duosiu malonę pa
milti tą dorybę, kuri mane 
iškėlė į Dangaus karalienes. 
Tėvams duosiu malonę šven
tai eiti savo pareigas.’’
Ką apie tuos įvykius 
manyti?

smilkinių ėjo šviesaus kry
žiaus formos spinduliai, ku-Į Bažnyčia laikosi labai di- 
rie su žvaigždėmis sudarė delio atsargumo ryšium su 
gražią aureolę, šviesesnę už panašiais pranešimais apie

MELSKITĖS U2 TAIKĄ VYRAI m MOTERYS

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

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

naktimis. Patyrusių ar ne. Užmokestis laike mokinimo.

2742 W. 36th Place

VYKŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus.

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

Imkite Douglas Park “L” lld Durų

VYRŲ-MOTERŲ 
VAIKINŲ —MERGINŲ

VAIKINŲ IR MERGINŲ—IS METŲ AR SUVIRS—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIE LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAGELBftKIT LAIMftTI 
RARA DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

★ ★
Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar Ir po karo. AtsiSaukit

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

Marijos. Marija- dešinę ran
ką laikė prie krūtinės.
Girdėtieji nuostabūs 
žodžiai

Tą reginį' mačiusioji liu
dininkė išgirdo šiuos žo
džius :

— Aš esu gailestingumo 
motina ir noriu, kad mane 
tuo vardu garbintų. Į mano 
rankas mano Sūnus sudėjo 
visus savo gailestingumo tur 
tus. Aš duodu daugiau, negu 
prašo. Aš nežiūriu, kiek nu
sidėjęs, bet — su kokia šir
dimi ateina.”

Toliau apsireiškusioji per
spėjo, kad mūsų tauta sa
vais nupuolimais užsitraukė 
didelę bausmę:

— Aš jus turėdama savo 
globoje, nužengiau iš Dan
gaus į šią vietą ir pasilik
siu su jumis, kad jus gelbė
čiau. Aš atėjau ieškoti ir

RENDUOJASI

apsireiškimus. Kol dalykas 
pagrindinai nėra ištirtas, 
Bažnyčia savo žodžio dar ne
tarė, Bažnyčios autoritetai 
kol kas savo antspaudos ant 
visų tų įvykių neuždėjo ir 
nepatvirtino. Šie įfvykiai jau 
tiriami ir reikia laukti ga
lutino sprendimo. Iš kitos 
pusės, nematėme jokios pras 
mės nuo Amerikos lietuvių 
nuslėpti šį pranešimą, at
siųstą iš Lietuvos, tuo la
biau, kad jis ėjo per rankas 
buvusio Lietuvos universite
to rektoriaus, prof. Bučio, 
kurs panašius įvykius Liur- 
de yra tyrinėjęs per eilę me
tų. Jei panašūs regėjimai 
buvo Liurde, kitose pasau
lio dalyse, kodėl negalėtų 

Jbūti Lietuvoje? Šiluva, Auš
ros Vartai, o gal ir čia ap
rašomi įvykiai, bus balsas, 
kad Lietuva yra Marijos gai
lestingumo globojama žemė.

RENDUOJASI Furnlftiuotas Kamba
rys, pavieniam ar porai be valkų. 
Visi patogumai.' Brighton parko ko
lonijoje. Randa nebrangi., Del pla
tesnių Informacijų atsiftauklt 1 — 
4404 S. MAPLEYVOOD AVE., tel. 
LAF. 5809.

GERA PROGA

TIKRAS RARGENAS — 3 fletų. 5 
—5 Ir 4 kambarių. Kaina $4,(00. 
$800 tik reikia cash. Viena* rie
tas tumias. Atsiftauklt — 2804 S. 
KEDVALE AVE.

PATARNAVIMAI

TAISOME

Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tet YARDS 1868.

REAL ESTATE FOR SALE

PIRKĖJAMS

ATYDA!
Hutaupyklt sau DAUG laiko Ir pini
gų Jalgydaml mūsų didel) dykai nu
teiktą sųraftų TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atallankyklt mū
aų oflsan kur bus sutelkta greitas, 
mandagus Ir Inteligentiška* patar
navimas.

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

VADOVAUJAM GREITU 
PARDAVIMU

39 METAI KAIP REAL E8TATE 
BIZNYJE.

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAiA IJKi
au moderntikal Jrengtu 6 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, baaementaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinga mokyklos, 
4 blokai nuo South Sbore gelelln- 
kello stoties. IH mylių nuo Mldh- 
gan elero Ir puoftnių rezortų.
J. P. VARKALA sav,, Chicagoje, 
414S Archer Are. Ph. Virginia 2114

*■ t
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Sandiriečiii laikraščio sukaktis
Praėjusios savaitės "Sandara” išėjo ketvertą kartų 

padidinta. Gana daug įdėta straipsnių, sveikinimų ir 
skelbimų, kurie primena,, kad šis savaitraštis mini tris
dešimties metų sukaktj.

Šis laikraštis pradėjo eiti "Ateities” vardu 1914 m. 
sausio 14 d. Boston, Mass. Jo pirmieji leidėjai buvo 
K. Jurgeliūnas ir J. Kasmauskas. Pradžioj redagavo 
poetas Julius Baniulis, administratorium buvo S. Vitai- 
tis. Kiek vėliau "Ateitį” redagavo A. Rimka, kuris 
nėpriklausomo Lietuvos gyvenimo metu buvo finansų 
ministru (M. Šleževičiaus kabinete 1926 m.) ir Lietuvos 
universiteto profesorium.

Kai pirmojo pasaulio karo metu susiorganizavo San
daros Sąjunga, Laikraštis pasivadino “ Sandara” ir bu
vo perimtas naujai įsisteigusios tautininkų organizaci
jos. Šią organizaciją steigė — dr. J. šliupas, B. Balutis, 
V. Račkauskas, J. O. Sirvydas, N. Norkus, dr. A. Zi- 
montas, dr. K. Drangelis ir kiti.

Prieš keliolika metų "Sandara” persikėlė į Chicagą. 
Ją redaguoju Mikas Vaidyla. Šiemet eandariečių sei
mas įvyko birželio 24 ir 25 dd.. Philadelphia, Pa.

Ui Lietuvos laisvę

Cherbourgą paėmus
DŽIUGI ŽINIA

Vakar paskelbta smagi žinia, kad Cherbourgas jau 
yra amerikiečių rankose. Šią žinią perskaitęs džiaugėsi 
kiekvienas taurus amerikietis patriotas1, nes tai yra 
lahai stambus laimėjimas. Mūšiai dėl šio miesto ir uos
to ėjo dideli. Vokiečiai, nors jau iš visų pusių buvo 
apsupti, bet ten dar turėjo dešimtimis tūkstančių karei
vių ir daug. amunicijos. Jų vadams buvo įsakyta lai
kytis ir kariauti iki paskutinio vyro. Sąjungininkai bu- * 
vo pasiuntę ultimatumą apsupamiems vokiečiams, ta
čiau jį atmetė. Todėl amerikiečiams reikėjo triuškinti 
įsigtiprinimus Cherbourgo apylinkėse ir pačiame mies
te vokiečius.

Cherbourgo uostą naciai gerokai apnaikino. Todėl 
jie iš ten greit ir nesitraukė. Bet amerikiečiams inži
nieriams, kaip jau seniau esame pastebėję, ilgai neuž
ims jį atstatyti j tokią padėtį, kad jis būt galima nau
doti visa pilnuma.
PAGREITINS SĄJUNGININKŲ ŽYGIAVIMĄ

Sąjungininkai, turėdami Cherbourgą savo rankose, 
invazijos žygius keleriopai galės padidinti ir pagrei
tinti. Dideliais laivais per jį plauks į Prancūzijos karo 
lauką kariuomenė, tankai, kanuolės ir amunicija dide
liais kiekiais. Ligšiol nebuvo prieplaukos, kurią didesni 
laivai galėtų atplaukti.

Pneš keletą dienų "The New York Times”, editoriale 
apie invaziją Praneūzijon, šį žygį pavadino stebėtinu 
pasisekimų. Ten pažymėta, kad čia buvo aiški Dievo 
pagalba, kad vokiečiams nepavyko sunaikinti sąjungi
ninkų pulkų, išlipančių į Prancūzijos krantus. Ir, iš
tikro, palyginti taip tnmpu laiku ir labai sunkiose są
lygose užimti tiek teritorijos ir laimėti vieną didžiau
sių ir geriausiai įrengtų Prancūzijos uostų, reiškia la
bai daug laimėti. Pagrindas mūsų visų džiaugsmui yra 
labai didelis. <
KAS BUS TOLIAU?

I
Ta pačia proga reikia ir tai pasakyti, kad Cherbour

go paėmimas yra puiki atestacija Amerikos kariuome
nei ir jos vadovybei. Vokiečiai dar kartą turėjo ęregos 
įsitikinti, kad amerikiečiai kariai karo fronte baikų 
nekrečia. Jie kariauja gerai, sumaniai ir narsiai. Cher
bourgo užkariavimas kalba ir apie tai, kad Amerikos 
karo pabūklai yra tikslūs ir pralenkia vokiškuosius.

Dabar vokiečiai turėtų rimtai pagalvoti, ar beverta 
jiems toliau kariauti? Juk sąjungininkų Prancūzijoj jie 
nebesulaikys. Nebesulaikys jų nė Italijoj. Nesulaiko ir 
nesulaikys nė rusų, besiartinančių prie Vokietijos sie
nos. Tad, jei Hitleriui ir jo adjutantams būtų svarbi 
žmonių gyvybė, jie jau dabar besąlyginiai pasiduotų 
sąjungininkams. Bet žmonių gyvybė jiems nerūpi. To
dėl, dar nelaukiama, kad jie tuoj pasiduotų. Kaip jie 
pasielgs tuomet, kuomet amerikiečiai ir kiti pradės 
žengti per Vokietijos sieną ir artintis prie Berlyno, 
tai parodys ateitis ir, atrodo, toji ateitis nebetolima.

★
Respublikonų partijos konvencijos programoj numa

tyta, kad trečiadienį bus renkamas kandidatas į) pre
zidentas. Atrodo, kad tuo kandidatu bus New Yorko 
gubernatorius Charles Dewey. Galimas dalykas, kad 
vice prezidentu bus nominuotas Kalifornijos guberna- 
Įori'is ffarren, „ ----------

Liet. Kat. Federacijos biuras gavo iš savo korespon
dento Londone iš patikimų šaltinių gautą pranešimą, 
patvirtinantį anksčiau girdėtas žinias, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos profesinių sąjungų atstovai turėjo 
slaptą susirinkimą Rygoje ir čia pasisakė už tų kraš
tų nepriklausomybę. Ten pat, Rygoje, turėjo savo po
sėdį ir Baltijos socialdemokratų atstovai. Jų konferen
cija aiškiai pabrėžė, kad jie yra įgalioti ir Lietuvos 
socialdemokratų vardu.'Net ir šie kairiausiųjų nusista
tymų žmonės vieningai pasisakė už visų Baltijos tautų, 
taipgi ir Lietuvos, laisvę ir nepriklausomybę.

Būkime Lietuvos laisvintojais
Prof. K. Pakštas Lietuvių Konferencijoj Chicagoje pa

sakė — "Lietuviai pirmiausia reikia laisvės, o kitkas 
viskas savaime ateis.”

Ir ištikrųjų. Kurie iš mūsų gyvenome savo tėvynėje 
svetimųjų “globoje”, žinome, ką turėjome, ilgas valan
das dirbome, prastai valgėme, prastai rėdėmės, nes ū- 
kyje ir kultūroje buvome toli atsilikę, didelė dauguma 
tik kryžiukais rašėme. Kurie kovojo dėl šviesesnės atei
ties, tūkstančiai nuo nagaikų, kalėjimuose ir Sibire žu
vo. Kai Lietuvai buvo suteikta Laisvė, ji iš griūvėsiu 
prisikėlė, apsivalė, išgrožėjo, iškultūrėjo, kai kuriais 
atžvilgiais net didesnes šalis pralenkė. Tai buvo dvide
šimties metų laisvo gyvenimo išdava.

Jei senoji okupacija buvo sunki, žiauri, tai moderni
zuotoji okupacija bus daug žiauresnė. Jei senoji oku
pacija nešė vergiją, tai moderniškoji neša išnaikinimą, 
mirtį. Jei senojoj buvo draudžiama raštas, žodis, ap- 
švieta, tai moderniškojoj draudžiama net ir galvoti ki
taip negu okupantas liepia. Juk diktatoriškose šalyse, 
tik diktatorius galvoja už visą valstybę, gi įstatymus 
vykdo — šautuvai, durtuvai ir buožės.

Lietuvos žmonės, pergyvenę dvi moderniąsias okupa
cijas, gerai žino, kad jiems gal paskutinė proga — gy
venti ar mirti. Tad, nors ir požemiuose sulindę, bet vi
somis jėgomis kovoja už išsilaisvinimą. Mes čia, turė
dami laisvas rankas ir priemonių, turime jiems toje 
mirtinoje kovoje padėti. Žinoma, ir padėsime.

Ligšiol mūsų tarybos — A. L. T. ir L. T. T. dirbo 
Lietuvos laisvinimo darbą. Bet plačioji visuomenė dar 
nebuvo į jį įtraukta. Tik paskutiniuoju metu prasidė
jo didesnis judėjimas ir aukos pradėjo plaukti. Bet vis
gi tai smulkios, o Lietuves laisvei vaduoti j.a.u reikia 
stambesnių aukų, nes priešas stiprus.

štai, A. L. T. įsteigė Amerikos Lietuvių Informacijų 
Centrą New Yorke. Tas centras ir bus Lietuvos laisvės 
gynėjas. Jis turės atremti priešų pasikėsinimą ir įrody
ti pasauliui, kad Lietuva turi teisę pasauly gyventi, kad 
turi likti nepriklausoma. Bet tas centras veiks tiek, 
kiek mes jam paramos suteiksime. Kad jis galėtų savo 
užsibrėžtu plačiu mastu veikti, A. L. T. turėtų verbuoti 
stambesnius aukotojus — Lietuvos Laisvės Vaduoto
jus. Juos būtų galima laipsniuoti, pavyzdžiui, pirmo 
laipsnio vaduotojai aukoja šimtą dolerių ar daugiau; 
antrojo laipsnio galėtų aukoti $50.00; trečiojo — $25.00. 
Aukotojas galėtų savo auką suteikti vienu kartu arba 
išmokėti trumpu laiku. Aišku, kiekvienas, kad ir mažą 
auką davęs Lietuvos reikalams, savaime yra Lietuvos 
laisvės vaduotojas. Tačiau, stambesnius aukotojus bū
tų galima kokiu nors būdu atžymėti.

Tą reikėtų vykdyti tuojau, nes karo frontuose einant 
prie pergalės, visuomenėje kyla noras daugiau dirbti 
it aukotis už Lietuvos gyvastį._________ t _ V, Samienė

10 m. nuo mirties 
rašyt. kun. J. Dabužio

(LKFSB) Pašvintyje 1934 
m. birž. 22 d., taigi lygiai 
prieš 10 m., mirė žinomas 
visuomenininkas, laikrašti
ninkas ir rašytojas kun. Juo 
zas Dabužis (Dabužinskas, 
Dobužinskas). Jis rašinėjo į 
"Lietuvos Ūkininką”, "Vie
nybę”, “Vytį”, yra parašęs 
visą eilę knygelių, kaip apie 
vysk. Keteierj — darbininkų 
tėvą, apie kooperaciją, apie 
pasninką ir kitus religinius 
klausimus. Buvo Kauno ka
lėjimo kapelionu ir dirbo 
Šv. Kazimiero draugijoje. 
1914 m. buvo atvykęs į A- 
meriką, čia klebonavo Ne- 
warko, vėliau Bostono lie
tuvių parapijose ir dirbo 
prie “Darbininko”. 1918 m. 
kovo mėn. pateko į Jungt. 
Amer. Valst. Lietuvių Tau
tos Tarybos delegatus Eu
ropai, Lietuvos nepriklauso
mybei remti. 1919 m. birž. 
mėn. paskirtas Lietuvos vai. 
delegatu prie taikos konfe
rencijos Paryžiuje. Grįžęs į 
Lietuvą klebonavo Mažei
kiuose, vėliau Telšiuose, kur 
padėjo įsikurti kunigų se
minarijai. Paskirtas Telšių 
kapitulos kanauninku, bet 
dėl ligos turėjo iš visų pa
reigų pasitraukti. Buvo iš
vykęs gydytis į Prancūziją, 
bet grįžo nepasveikęs ir mi
rė džiova, turėdamas 56 ma
tus amžiaus.

— Šiemet, birželio 23 d. 
sueina taipgi 10 m. nuo mir
ties žurnalisto Jurgio Arna- 
šiaus, klaipėdiečio. Tai bu
vo paprastas ūkininkaitis, 
bet pramokęs bedirbdamas 
spaustuvėje jisai vėliau re
dagavo “Tilžės Keleivį”.

Krautuvės padeda 
5-lajai karo paskolai

Jungtinių Valstybių penki 
milijonai detalinių parduo
tuvių tarnautojų naudoja sa
vo pardavimo talentus tau
tos Penktam Karo Paskolos 
Vajui. Pardavimo kvota kiek 
vienam tarnautojui numaty
ta $300 “E” bonais, ar vi
siems maždaug $1,500,000,- 
000, kaip praneša Retailers’ 
War Bond Campaign Com
mittee.

Pasirinkę šūkiu "Back the 
Attack — Sėli More than 
Before”, krautuvės miestuo
se, miesteliuose ir kaimuose 
visame krašte stojo į vajų 
puošniai išdabindami langus 
ir gatves, ruošdami pardavi 
mų konteš.us, specialius 
“Svarbiausiųjų įvykių’’ mi
nėjimus ir dėdami virus pas
tangas atsiekti jiems paskir
tą tikslą.

Pirk aukšti anglis
Office of Defense Trans- 

portatiion ragina krašto šei
mininkus įsigyti pradinius 
anglių išteklius per vasaros 
mėnesius, kad sumažinti pri
statymo suvėlinimus užėjus 
šaltoms dienoms.

ODT pažymi, kad trūku
mas anglių, trokų lr vaino
tojų šį rudenį numatoma bu.® 
kritiškas, ir greitas anglių 
pristatymas bus visiškai ne
įmanomas, jeigu užsakymai 
bus atidėliojami iki šaltos 
dienos užeis.

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
—Aš nežinau, pone!
—Labai patogu atsakyti 

"aš nežinau.” Bet policijos 
viršininkas reikalauja kito
kių pareiškimų. Ar galite 
man atsakyti, kodėl šitas 
dokumentas yra pas jus'

—Aš jums kartoju, pone, 
kad aš nieko nežinau. Aš 
atsinešu laikraščius pasis 
kaityti į savo kambarį! ir 
niekados netyrinėjau, ai 
tarp jų nėra kartais slapt/ 
popieriai. Tikriausiai, jie 
čion galėjo patekti per ne
apsižiūrėjimą.

—Iš tikrųjų, jūs juokau
jate!

Paskui, atsisukdamas į 
Enguerrandą, tarė:

—Ką jūs manote?
—Pone viršininke, raštai, 

kuriuos jūs laikote savo 
rankose, yra tiek svarbūs, 
jog kvaila būtų manyti, kad 
aš užsimiršęs juos ten įki
šęs.

Danielius išsitiesė, ir jo 
veidas užsidegė:

—Jūs, tur būt, norite pa
sakyti, kad' aš juos pasiė
męs, parduoti, be abejo?

—Mažiausia vienas yra 
jau parduotas!

—Aš protestuoju visa sa
vo širdimi prieš panašų ap
kaltinimą !

—Garbės žodis, jie visi -f j 
yra tokie pat: jie visi yra 
šventi Joneliai! Kada aš pa
dedu ranką ant vagies pe
ties, aš klausiu save patį, 
ar kartais ne aš pats apsi
vogiau! Tiesa, mes negalė
jome atrasti, kur jūs paslė
pėte pinigus, bet to, ką mes 
radome, mums užtenka. Tai- 
gi, mano drauge, pasiimk 
savo skrybėlę ir palikime 
šitas vietas. Pone Enguer- 
randai, ar jūs paduodate 
skundą ?

—Taip, taip, žinoma! Ma
ne bjauriai apgavo!

Pro durų skylutę Teresė 
viską girdėjo. Kada Danie
lius pasirodė ant laiptų, ji 4į
puolė jam ant kaklo verk
dama:

—Ne, ne, tu nesi vagis!
Pone viršininke, tai—netie
sa... tai—netiesa!... Ne, Da
nieliau, tu neišeisi! O, mano 
Dieve, mano Dieve, kokie 
bjaurūs yra žmonės!

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25%, Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su '
springsais, 
arba jūsų J - 
senas setas V 
ar matrasas 
perdirbtas ir
padarytas 

kaip naujas.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

’ ^2310 WEST ROOSEVELT BOAD * ____•
Ik--------------------------------_-----------------------------A

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Darius Girėnas 
postas 271

laiko ir legijonieriams ir ne- 
legijonieriams.

PR1EŠMETIN1S SUS-
MAS, NOMINACIJOS
IR KITI NUTARIMAI
Birželio 12 d. įvyko Da

rius-Girėnas posto 271 prieš- 
metinis susirinkimas, kurį a- 
tidarė komandierius John A. 
Mason. Protokolą perskaitė 
sekretorius, arba adjutantas 
Anthony A. Olis. Protoko
las priimtas.

Apsvarsčius menkesnės 
svarbos reikalus ir išklau
sius raportus posto valdy
bos narių, eita prie svarbes
nių klausimų. ,

Kadangi Darius-Girėnas 
Posto 271 veikimas kasmet 
didėja, todėl pastaruoju lai
ku pastebėta, jog trūksta 
vietos. Todėl posto direkto
rių valdyba rekomendavo 
pilnam susirinkimui, kad bū
tų nupirktas sale esantis na
mas ir jame įrengtas kny
gynas, skaitykla, mažes
niems susirinkimams vieta 
ir šiaip pasilinksminimui ir 
laiko praleidimui vieta, ko 
iki šiol labai stokavo.

Susirinkusieji nariai pla
čiai apsvarstė šį reikalą ir 
vienbalsiai nutarė kalbamą 
namą nupirkti. Visas dar
bas paliktas posto direkto
rių valdybai. Kai namas bus 
nupirktas ir pilnai įrengtas, 
tai Chicago lietuviai legijo- 
nieriai turės vieną geriau
siai įrengtų vietų, kur bus 
proga praleisti vjalanda-kita

Minė?* skridinio siikaktį; 
teisėjas John T. Zūris 
programos vedėjas

Liepos 16 dieną yra meti
nės, kaip mūsų didvyriai Da
rius ir Girėnas išskrydo iš 
New Yorko į Kauną ir žu
vo. Nutarta liepos 16 d. pa
minėti Marąuette Parke prie 
Darius-Girėnas paminklo. 
Kadangi programą apsiėmė 
suruošti Darius-Girėnas Pos 
tas 271, todėl programos ve
dėju išrinktas teisėjas John 
T. Zūris. Kiti pošto valdy
bos nariai, ypač komandie
rius John A. Mason, gelbės 
teisėjui, kad paminėjimas 
būtų sėkmingas ir įspūdin
gas.

Chicago lietuviai turi iš 
anksto ruoštis dalyvauti lie
pos 16 d., 2 vai. popiet, prie 
Darius-Girėnas paminklo, 
Marąuette Parke, 67th ir 
California Ave.

Programa bus turininga 
ir įidomi. V. M. Stulpinas

DARBUOJASI UŽ DEWEY

Suvažiavę į respublikonų partijos konvenciją delegatai, 
kurie stovi už Dewey, New Yorko valstybės gubernatorių, 
kandidatu įt prezidentus, įvairiais būdais darbuojasi pa
traukti savo pusėn kitų valstybių delegatus. (Acme-Drau
gas telephoto)

iš jjvykusios Lietuvių Kon
ferencijos ir ARD seimo. 
Prie pastaroje raporto buvo

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

Iš Š. P. V. R. Chicago 
apskrities sus-mo

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų Chicago apskri
ties sus-mas įvyko M. Am- 
butienės name, 3750 S. E- 
merald Ave. Dalyvavo šios 
delegatės: 1 skyr., Bridge
port, A. Leščinskienė, A. 
Juškienė, R. Mazeliauskienė, 
M. Ambutienė, J. Pukelienė.

II skyr., Brighton Park, 
E. širvinskienė, S. Jucienė.

III skyr., Town of Lake, 
E. Gedvilienė, B. Cicėnas, A. 
Snarskienė.

Delegatės išdavė raportus

$10 KLINIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS L2
$3

VITI.K AS IK FLUOUO8COPIC
X—RAY—

KRAUJO IR URINALO 
TIRINĖJIMAS—Viskas už
Paprastai apkaln&vimaa tokio litlrtn*- 
Jlmo yia *10. Ir mea gvarantuojame 
Junu patenkinimą arba Jūs mums nieko 
nemokat*.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI

kboniskom ligos 
pasekmingai gydomos 

VARICO8B GYSLOS, kojų ronos. Ir 
panašiai kojų ištinimai. Kheumatlama.
SKILVIO SKAUSMAI. nevirškinimas, 
degančios pilvinės Salzdoe ar užkietė
jimas.
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargusio, 
anemlA lr krau'o užnuodljlmus 11 pria- 
tastles kroniškų ligų. Aukšto kraujo 
spaudimas.
ODO8 LIGOK niežėjimas, degančios 
ezzema. paeitasis ar spuogų. 
URINAL1NIAI SKAUSMAI, prostatl-
M Ištiko nepraradlmas

202 SOUTH STATE STREET
Kampas Arfcuns Šeštam Aukšte
VAL.: B ryto Ud 8 vak. Sekmad. 18-1. 
tts, skaudžios ir nesmagumo KRONI8- 
KOS LIGOS. Ail atsikelti reikia nak
timis?
• NUOLATINES PASEKMES 2 Tuojau palengvinimas
• tema kalaa. Lengvomis Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI
CHICAGO MEOICAL INSTITUTE

$3

VABTOJ.IBM ■PALVOM DANTŲ
NAUJA* PLAUTIŲ

Velvatone
$12.50

IKI $39.50 UZ KIEKVIENĄ
Neatsiduoda. Ba skani*. Natūrai*.
UUA Nafclanka. Visoj šaly Mn*mo* dantų 
glaltu*. Permatoma* oryutal olsar plaltaa.

kurna, sanitaras, Pašen 
M ašartalaa labai pa

nūdus | gamtini. Vlsnss dlsnss taisymų 
pntaraaataaaa

gautas tik Ii lalmliiotų dentlstųI

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1TM ■. Ashland tad FL Mon. 8I»1

8 Itd 8. šsštad an* 8 Ud A 
_______KALBAMU 1.1 BTUVIdKAI

•Mft W. asth Nt. 2nd PI. LšV. stos 
SO N. Dearbom Rm. SOS, Sla 8S48 

Vldurmlaašta vai. 8—(. Aatradlaal Ir
iw I IM t,

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį 
vakarą, birželio 27 d., 8 vai 
parapijos mokykloje. Visų 
draugijų atstovai ir visi vei
kėjai kviečiami atsilankyti

Valdyba

Lie tuvių 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!

Iškėlė iš Italijos
12,650 sužeistų karių
ROMA, birž. 26. — Tarp 

gegužės 26 ir birž. 22, ame
rikiečiai lakūnai iškėlė 12,- 
650 sužeistų sąjungininkų 
karių iš Italijos.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

LUCIJA BUDRIENE
Jau sukako vlenerl metai, 

kai negailestinga mirti* atsky
rė iš mūsų tarpo mylimų žmo
nų ir tnotinėlę — Lucijų Bu
drienę.

Netekome savo mylimos bir
želio 28 d., 1943 m.

Nors laikas tęsiasi, me* jos 
niekados negalčidme užmiršti. 
J a t gailestingasis Dievau sutei
kia jai amžinų atilsį.

Mea, atmindami tų jos liūd
nų praslšalinimų Iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas Av. 
Mišias (su eglekvljomu) už jos 
sielų, trečiadienį, birželio 28 d.. 
Visų Šventų parap. bažnyčioj, 
8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimine*. Ir 
draugus, kaimynu* ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Lucijo* sielų. Po pa
maldų kviečiame J namus po 
num. 10712 So. State 8t.

Nuliūdę lieka: Vyras Duk
terys, Žentai lr kitu* iilinlnėsa.

DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
I Statybai, Remontavlmni, Refinansavimui— 

ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKEI IMU 1

Paiuuiilokite Progų Dabartinėms ŽnnonM 
Nuošimčio R*šoma.

PASKOLOS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAI'l*VKITF. mū.<Ų įMalgoje. .Ifloj Indėliai 
rūpr-t Ingai globojami ir ligi SA,000.00 ap
drausti per Federnl Savings and Ix»an In
surance Corporation. Jūsų pinigai bu* greitai 
Išmokanti Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE INTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEIST U TO SAVINGS AND LOAN 
TEL. s CALUMET 4118 J<*. M. Mozeris, Soc’y.

ASSOCIATION 
S228 SO. HALSTED ST.

B

stė naują įnešimą — suruoš
ti S. P. V. R. Chicago Aps
krities pikniką, kuria įvyks 
liepos mėn., Dan Ryan miš
kuose, prie 87th ir W este m 
Ave. Vieta No. 25. Skyriai 
apsiėmė fvairius darbus, 
kad atvykusieji į pikniką 
maloniai būtų priimti ir pa
vaišinti. Dovanų knygutės 
jau platinamos. Pikniko ko
misiją sudaro: J. Pukelienė, 
A. Leščinskienė, R. Maze
liauskienė. Komisija stropiai

veikia išvažiavimo pasiseki
mui. Pelnas nutarta’ skirti! 
seselėms Pranciškietėms
Brazilijoje.•

Į sus-mą malonėjo atvyk-1 
ti dvasios vadas prelatas M.! 
Krušas, kuris džiaugėsi re-Į 
mėjų veikimu ir skatino dar 
daugiau energijos įdėti iš
tiesiant pagalbos ranką se
selėms Pietų Amerikos mi
sijose. Namo šeimininkė ir 
1 skyr. pirm. M. Ambutienė 
įteikė prelatui $50.00, kad 
pasiųstų Brazilijon seselėms.

Po sus-mo delegatės buvo 
M. Ambutienės pavaišintos

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

GEO. BORCHERIAS
Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

10546 S. Artesian
Tel. Cedarcrest 1739

skaitytas ir laiškas-padėka 
seselių Kazimieriečių. Taip
gi raportas Vargdienių Se
selių Gildos seimo.

Baigus svarstyti bėgamuo
sius reikalus, delegatės svar-

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

VVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DĖVINT OINTMENT
Nesutepantis — N enu<lažan tis
800 N.Tlark St., City 

SUPEBIOB 1462.

J
Nį

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKL
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS JUS
.8

Geriausio Materiolo lr Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

_______________ VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO* 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas 4r Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE. 

(Netoli Grand Ave.)
PHONE: SEELEY BIOS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

A. III A 

JONAS DAUNOHIS
Gyveno: 4401 South Troy Street, Chicago, Illinois.
Mirė birelio 25d., 1944m., 2:35 vai. popiet, sulaukęs 19 

metų amžiaus.
Gimęs Chicago, Illinois. Baigęs Nekalto Prasidėjimo Šv. 

Panelės parapijos mokyklą ir Parker High School.
Paliko dideliame nuliūdime mylimus tėvelius: motiną Pe

tronėlę (po tėvais Kupčinskaitė) ir tėvą Povilą: 2 brolius — 
Petrą ir jo moterį Marytę, ir Walter (U. S. Army) ;«3 tetas — 
Oną Judikienę ir jos šeimą, Liudvikę Sango ir jos vyrą Karo
lį ir jų šeimą, ir Domicėlę Gasparkienę ir jos šeimą; 2 dėdes 
— Vincentą Paplauską ir jo šeimą, ir Justiną Tarvidą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 South 
California Ave. Laidotuvės įvyks ketvirtad., birželio 29d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panelės parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Tėveliai, 
visos kitos Giminės.

Broliai, Brolienė, Tetos, Dėdė ir

Laidotuvių direktorius — J. Liulevičius, Tel. LAF 3572.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

John F. Eudoikis
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 Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais lr Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIO8 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Anociacljoa.

{i

i ’,. jtar
Mes Tarime 

Koplyčias
Visose Miesto 

Dalyse

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Iv Naktj

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1GAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE.___________Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 5571

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

Telephone YARDS 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th BT.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

Thone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
107M 8. MICHIGAN AVA

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5760 

PULLMAN 1270
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Iš Pacifiko fronto kovų , /

Chicagiečiai kariai parašė laišką 
japonų imperatoriui

CHICAGIEČIAI KARIAI PASAKOJA SAVO LAIŠKE 
KAIP JAPONAMS BUVO SUDUOTAS SKAUDUS 
SMOGIS KOVOS LAUKE.

Biak Island, birželio 22 d. 
— Būrys chicagiečių šian
dien atsisėdo lapių urvuose 
parašyt laišką Japonijos im
peratoriui. Laiškas taip 
skamba:

“Mielas imperatoriau:
“Jūsų vyrai atliko specia

lią ataką šį rytą tik dėl jū
sų. Jie negali pranešti jums 
smulkmenų, mes padarysi
me. Jūsų vyrai ir nežinojo, 
kad jie įbėgo į būrį chica
giečių.

“Jūsų vyrai bandė išmė
ginti užvakar mūsų apsigy
nimą. Dešimt iš jų negrįžo 
pranešti, kai, jie pateko į 
mūsų ginklų kelią, bet kiti, 
atrodė, bus pasakę, kad mus 
gali iššluoti. Jie pradėjo 
ataką praeitą vakarą, 9:20 
vai. Jie atėjo, pirmiausia po 
vieną ir po du, kad sužino
jus mūsų ginklų vietą.
“ATAKA UŽ 
IMPERATORIŲ”

“Netrukus po 2 vai. iš ry
to jie pastebėjo mūsų du di
džiausius ginklus — du .50 
caliber machine guns, padė
tus iš abiejų pusių, ir squa- 
das ėmė bėgti į mūsų gink
lus. Jie niekada nepasiekė 
.50 caliber ginklo, bet vie
nas krito, o kitas buvo iš
muštas iš rikiuotės, kai ko
ja liko pašauta.

Valandą prieš aušrą pra
sidėjo didžioji ataka. Jie 
kartojo japonų kalboje: 
“Ataka už imperatorių”.

“Jie atėjo gerai išsirikia
vę linijoje; buvo apsiginkla
vę šautuvais, durtuvais ir 
turėjo dideles granatas.

“Mes davėm, jiems ką tu
rėjom. Jus galite būti pa
tenkintas, mielas imperato
riau, kad jūsų vyrai mirė 
už jus. į: *i‘ *
“DAR BUVO KIEK LIKĘ”

“Aušroje mes buvome be
veik be amunicijos ir ten 
buvo kiek palikę jūsų vyrų. 
Chester Klovas, 4441 South 
Campbell ave., Chicago, nu
bėgo šimtą jardų užpakalin, 
kur Sgt. Chester E. Synakie- 
wicz, 2348 So. Homan ave., 
Chicago, laukė savo Sher
man tanke. Chester atvyko 
ir pradėjo visu frontu šau
dyti. Vienas jūsų šalmas iš
skrido 75 pėdas į orą, kai 
kulka į jį pataikė.

“Jūsų vyrai bandė atsi
nešti mortarus ir pasirinkti 
bazę po dideliu medžiu. Bet 
jiems buvo prastai, nes mes 
tą patį medį naudojom kai
po bazę mūsų mortaro ug
niai, ir jūsų vyrai negavo 
progos nė amunicijos pri
krauti.

Kokia porą valandų vie
nas iš jūsų vyrų aimanavo 
krūmuose. Apie 7 vai. iš ry
to jis pasakė “Aš mirštu už 
Hirohito”, ir jis ir viskas 
nutilo.

“Vienas iš mūsų bosų, lt. 
Francis McGovern, San

jusū vyrus. Jis pamatė vie
ną iš jūsų bosų gulintį po 
japonų troku ir paaiškėjo, 
kad j is nudavė. McGovern 
paėmė savo ginklą, ir pasi
darė — 109. Ten buvo dar 
kokia 20 ar 40 krūmuose, 
bet mes neturėjom laiko 
rasti. Mes netekom vieno 
vyro. H £

“Prieš kelias minutes pul
kininkas atvykęs suriko 
mums, kad mes šukelėm di
delį triukšmą ir eik vo jom 
daug amunicijos, bet kai jis 
pamatę visus lavonus, jis 
daugiau nieko nebesakė.”

Po šiuo laišku pasirašė 
didelis būrys chicagiečių, 
kurie kovojo su japonais, jų 
tarpe ir lietuvis Chester 
Klovas.

Apie šį laišką parašė ka
ro korespondentas Arthur 
Veysey. ’' 4 41

Besimaudant
apvogė

Charles Dooley, 1409 W. 
62nd str., pranešė policijai, 
kad vagys įsilaužė į jo pa
statytą automobilį, prie 
102-ros gatvės ir Lake Mi
chigan, kai jis nuėjo mau
dytis. Vagys pavogė $15 ir
laikrodį už $80 vertės.

* * *

Iš namų
Vagys pavogė rankinuką, 

kuriame buvo $18 ir $25 ka
ro bonas, iš Mrs. Mabel Ha- 
nock apartamento, 2716 
Hampden ct.

Įrankiai

Georke Jonės, 4303 Went- 
worth ave., pranešė polici
jai, kad vagys įėjo į jo na
mą ir pavogė dėžę, kurioje 
buvo įrankių už $100.

« ¥ •
Nuo žaizdų

PARTIJOS KONVENCIJOJ
Įvairios ~ Įdomios
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įvestas į pareigas
Kunigas William J. Mil- 

lor, S. J., Loyola universite
te klasikinių kalbų profeso
rius, tapo Detroit universi
teto prezidentu. Jis į parei
gas buvo įvestas praeitą 
sekmadienį.

n Karo paskolos bonų vajus

Chicagos arkivyskupijos bažnyčios 
pirko už $2,200,000 karo bonų

Praeitą sekmadienį Msgr. Taip pat iškilmėse dalyvavo
/ mus

Clara Eootthe Luce, Ame
rikos Jungt. Valstybių kon
greso narė iš ConnecP.icut 
valstybės, šiandie respubli
konų partijos konvencijoj 
Chicagoj sakys kalbą. (Acme 
Draugas)

Mirė policijos stoties 
celėje

Ulysses Grant Johnson, 
81 metų, veteranas kabinetų 
gamintojas, buvo rastas ne
gyvas praeito sekmadienio 
ryte Oak Park policijos sto
ties celėje (kambaryje), kur 
jis buvo patalpintas nuo 
praeito penktadienio vaka
ro, kai žmona nusiskundė, 
kad jis jai sudavė. Coroner’s 
gydytojas pareiškė, kad mir
tis įvykusi iš naturalės prie
žasties.

Tg pačią dieną!
TORONTO, Ont. — Dvi 

dvynukės seserys pagimdė 
kūdikius tą pačią dieną. Jos 
buvo vedusios tą pačią die
ną ir gyveno toje pačioje 
gatvėje. Pranešama, kad se
serys pagimdė mergytes to
je pačioje ligoninėje, birže
lio 25 dieną, tik buvo kelios 
minutės tarpo.

Mrs. Louise Cake ir jos 
sesuo Mrs. Catherine Mur- 
dock ištekėjo birželio 13 d., 
1941 m., už kariškių. Jų vy
rai buvo tuo laiku ligoninės 
koridoriuje ir vaikščiojo 
kartu.

George J. Casey, Chicagos 
arkivyskupijos general vi
karas, nupirko Chicagos ar
kivyskupijos bažnyčių ir 
įstaigų vardu už $2,200.000 
penktosios karo paskolos 
bonų.

Iškilmės įvyko Chicagos 
arkivyskupijos ofisuose ir 
čekis buvo įteiktas Don Mc- 
Kiernan, specialių reikalų 
iždo departamento vedėjui.

Mrs. Leo P. Cummings, ka
talikų karo bonų komiteto 
vedėja.

Ta pačia proga tenka pri
minti, kad katalikai uoliai 
perka karo bonus, nes nori, 
kad pasaulyje įsigalėtų tei
singa ir pastovi taika. Taip 
pat tūkstančiai katalikų vy
rų kovoja frontuose už šio 
krašto gerovę ir pavergtųjų 
išlaisvinimą.

Kalbėjo gub. Green

Chicagoje vyksta Respublikonų Parti
jos nacionalinė konvencija

Mrs. Alvie Sus, 68 metų, 
2409 Ridgeland ave., mirė 
praeitą sekmadienį Berwyn 
ligoninėje nuo sužeidimų, 
kuriuos gavo praeitą penk
tadienį, kai buvo sutrenkta 
automobilio, einant skersai 
gatve.

* * *

Mirtis kelyje
Praeitą sekmadienį taxi- 

cab užmušė negrą, turintį 
50 metų amžiaus. Nelaimė 
įvyko fronte 20 So. Loomis 
str.

Ginčas atnešė į šeimą 
mirtį

PLYMOUTH, Ind. — She- 
riff Frank Martin pareiškė 
birželio 25 dienos vakare, 
kad Mrs. Mary McDaniels, 
65 metų amžiaus, pasirašė 
po savo prisipažinimu, jog 
ji šovė ir mirtinai sužeidė 
savo vyrą Claudė McDa
niels, 66 metų, po ginčo jų 
farmoje, netoli Argos. Ne
laimė įvyko birželio 24 die
ną.

McDaniels, farmeris ir 
sekcijos darbininkas, mirė 
birželio 25 dieną neatgavęs 
sąmonės. Jį rado jo kieme 
Fred Solomon, kaimynas, ir 
Harold Shegan.

Solomon ir Shegan išgir
do Mrs. McDaniels šauks
mus, ir rado ją plaunant Mc
Daniels žaizdas ir histeriš- 
kai verkiant.

Moterą daugiau
Pranešama, kad Jungtinė

se Amerikos Valstybėse bus 
daugiau moterų balsuotojų, 
negu vyrų, šiais prezidento 
rinkimų metais.

Apskaičiuojama, kad mo
terų, kurios šiais metais ga
lės balsuoti prezidento rin
kimuose, bus daugiau kaip 
44,600,000. O vyrų balsuoto
jų skaičius sieks apie 44,- 
000,000. Vadinasi ‘moterų 
balsuotojų bus daugiau. Rei
kia atsiminti, kad ne visi 
vyksta balsuoti, todėl sunku 
pasakyti koks bus balsavu
siųjų skaičius, juo labiau 
kokį procentą sudarys vyrai 
ir kokį moterys.

Vakar, birželio 26-tą die
ną, Chicagos Stadione prasi
dėjo Nacionalinė Respubli
konų Partijos knovencija, 
suvažiavimas. Svarbiausias 
jos uždavinys nominuoti 
partijos kandidatą į prezi
dentą, ateinančio rudens rin
kimams. Taip pat konvenci
ja nominuos kandidatą ir į 
vice-prezidentą. Žinoma,kon

vencijai teks nustatyti gai
res respublikonų valdžios 
veiklos, jei jie laimėtų rin
kimus.

Prieš konvencijai įvyks
tant delegacijų vadai ir par
tijos vadai vedė pasitari
mus.

gubernatorius Green.
Respublikonų nacionalinę 

konvenciją atidarė partijos 
pirmininkas Harrison E. 
Spongler.

Nominavimas kandidato į 
prezidentus numatomas at
likti trečiadienio rytiniame 
posėdyje.

Paskendo
Rose Schipanl, 11 metų, 

913 Jefferson str., Gary, pa
skendo praeitą sekmadienį, 

Francisco, Calif., apvažiavo! kai ji brido Carr’s pakran- 
fronto liniją ir suskaitė 108[tėję. • —t.

Komitetas iš 15 asmenų 
dirbo, prieš konvencijai 
įvykstant, parašyti respub- 
likonų platformą, kiek jie 
liečia šios šalies santykius 
su užsieniu.

Konvencija vakar prasi
dėjo 10:15 vai. iš ryto. Va
kar pasakė kalbą Illinois

Britą laikraščiai
LONDON. — Britų laik

raščiai Londone birželio 26 
dienos ryte davė aprašymus 
apie Respublikonų partijos 
nacionalinę konvenciją, įvyk
stančią Chicagoje. Tele- 
graph’s davė tokią antraš
tę: “Mr. Dewey’s nominavi
mas į prezidentus užtikrin
tas”.

‘ ‘Didžiausią pagalbą mes 
gaunam iš Dievo. Jam už tai 
priklauso didesnis kreditas, 
negu kam kitam”, — pa
reiškė kartą žymus genero
las MacArthur.

X Jonas Daunoras, 19 me
tų amžiaus, 4401 S. Troy 
3t., vakar nuvykęs į 12-gat- 
vės maudynes gavo širdies 
ataką ir mirė. Buvo baigęs 
Parker High School.

X Dr. Jonas ir Albina Poš
kai šiomis dienomis Gimi- | j 
mo šv. Panelės parapijos 
bažnyčiai įtaisė gražų bal- 
dakymą atminčiai Magdale
nos ir Andriejaus Alaburdų, 
neseniai mirusių Poškienės 
tėvų.

X Keistučio klūbo choras 
liepos 4 d., Vytauto parke, 
Liet. Vyčių Chicago apskr. t 
piknike, išpildys patriotinę 
programą. Chorui vadovau
ja pianistė O. Metrika.

»

X Pumputienė ir Jaspa- 
rienė, Brighton Park veikė
jos, jau sudarė pilną apys
kaitą buvusios Tėvų Mari
jonų Argentinoj naudai pra
mogos, Darius-Girėnas salėj. 
Pelno padaryta $220.00. Tik
rai gražiai pasidarbuota. \

X Bridgeportiečiai Jonai
čiai savo sūnui, kurs praei
tą sekmadienį baigė para
pijos pradžios mokyklą, hu
vo iškėlę puotą. Dalyvavo 
daug svečių ir graduantą 
gausiai apdovanojo.

X Emilija ir Benediktas 
Navickai, atostogas pralei
dę pas savo dukrelę Mrs. Jo
sephine Perry, Antwerpe, O- 

lhio, sako, negalėję atsigerė
ti gamtos grožiu šiuo metu 
toje apylinkėje.

< ’
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Sužeisti frontuose
Karo departamentas pra

eitą pirmadienį paskelbė są
rašą, kuriame pažymėta su
žeisti kariai frontuose. Su
žeistųjų skaičiuje 25 vyrai 
yra iš Chicagos ir jos apy
linkės.

Rastas lavonas
Lavonas Philip Carowski, 

38 metų, geležinkelio darbi
ninko, buvo rastas praeitą 
sekmadienį prie geležinkelio, 
Indiana Harbor Beit Rail- 
way, lOlst str. ir Ridgeland 
ave., Worth.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

PIRMAS “Draugo"
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Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

Šauniame B E R G M A N ’ S Grove
Riverside, Illinois

Gamtos

yra

U

Grožiu

Bergman’s

Grove

Vienas

Gražiausių

Daržas

Daržas

Įrengtas

Įrengimais

Graži šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt

X Boleslovas Rakauskas, 
š^Įmet baigęs Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. para
pijos mokyklą, rudenį pasi
ryžęs lankyti St. Rita High 
School. Mokyklos baigimo 
proga ambicingam jaunuo
liui tėvai buvo iškėlę puotą.

X Kun. A. Linkus, šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas, 
džiaugiasi parapijonų vie
ningumu: praeitą eekmadie- 
nį( parapijos piknikas buvo 
vienas didžiausių. Kada pa
tenkinti piknikierius, dar
buotojai per ištisą dieną ne
turėjo progos nei atsikvėpti

X Trijuose piknikuose: A 
RD 6 skyr., šv. Pranciškaus 

Moderniikaii I Vienuolyno Rėmėjų skyr., ir 
Bridgeport Federacijos skyr. 
Dan Ryan miške, praeitą 
sekmadienį skambėjo lietu
viškos dainos. Ypatingai pas 
tarame, vadovaujant kun. J. 
Prunskiui, išdainuotos visos 
lietuvių liaudies dainos. Net 
svetimtaučiai aplinkui aty
džiai klausėsi.

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Pi knike įvyks daug malonių snprįzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — Žaidimų — Dainų 

—Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ Iš ANKSTO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais Ir draugais ir tuo pačiu paremslte kata
likišką spaudą, kuri remia ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
kllubams Ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.

Dalvaus - Sophie Barčus su savo Vakaruškininkų grupe - 
ir Broliai Vešotai ir jųjų populiarūs bei gabūs dramos artistai.

X Robert P. M«cH«tton, 
Amerikos Raud. Kryžiaus 
svetimųjų kalbų spaudos sky 
riaus viršininkas, laišku 
“Draugui” nuoširdžiai dėko
ja už dėtas pastangas pas
tarame Raud. Kryžiaus va
juje. Rašo, kad užsimota su
ma — $200.000,000 bus per
viršyta mažiausiai $15,000,- 
000. Lietuviai tikrai labai 
žymiai darbavos R. K. va
juje.

Platinkite “Draugą”,
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