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SUSIRĖMĖ AMERIKOS-JAPONI JOS LAIVYNAI
Užtiko japonus tarp Phiiippinų 

ir Marianas; pradėjo juos pulti
Amerikiečiai įsiveržė Į Cherbourgą; 

naciai išsprogdina uosto įrengimus
VYRIAUSIAS AEF STABAS, birž. 21—Amerikiečiai 

kariai prasimušė iki 1,500 jardui—mažiau negu mylią — 
nuo Cherbourgo prieplaukų. Jiems padėjo sąjungininkų 
lėktuvai ir artilerijos šaudymas.

Is davinių matosi, kad Cherbourgas teks amerikiečiams 
šį vakarą.

Naciai skuba išsprogdinti uosto įrengimus, kad pada
ryti jj sąjungininkams beverčiu, nes sąjįuigininkai galėtų 
per jį pristatyti labai daug karių ir reikmenų.

Amerikiečiai pasistūmėjo tarpe Fort du Romle ir Fort 
Octeville tvirtovių, kurias supurtė sąjungininkų bombos. 
Lėktuvai taipgi numetė lapelius, kuriuose naciai kariai 
raginami pasiduoti.

Kairioje linijos pusėje kitas dalinys atstūmė sugautus 
nacius ir užėmė Acąueville, prie Cape de la Hague. Deši
nėj pusėj, sąjungininkai pasivarė už okupuoto Valognes 
miesto.

Štabo pranešimas sakė dideli mūšiai vyksta Tilly-Sur- 
Seulles ir Caen apylinkėse. Iki šiol sunaikinta 80 nacių 
tankų.

Amerikiečių dalinys pasivarė iki dvi mylias nuo St. Lo 
susisiekimo centro.

Nežiūrint nacių raportų, vyriausias aliantų štabas sakė 
jis nežino apie tai, kad sąjungininkų karo laivai bombar
duoja Cherbourgą iš jūros.

Britai pranešė užėmę Onchy, 3Į/2 mylias į pietryčius nuo 
Tilly. Tuo pat metu vokiečiai pravedė tris dideles kontra
takas ant britų naujai užimto Hottot punkto, dvi mylias 
nuo Tilly. Pranešimas sakė atakos buvo sulaikytos.

Prastas oras sulaikė lėktuvų veiklą, bet naikintuvai 
atakavo Cherbourgo tvirtoves ir batarėjas.

Aliantai veržiasi į šiaurinę Italiją
ROMA, birž. 21.—Feld-į Amerikiečių pasistūmėji- 

maršalas Kesselring siuntė mas pakrantėje davė jiems 
septynių nacių divizijų ele- Pescali kalną, kuris domi- 
mentus prieš penktąją armi- nuoja vieškelių 1 ir 73 suė- 
ją, bet sąjungininkai nuolat jimą.
stumiasi pirmyn į Florenci- Anot britų radio, prancū- 
jos-Rimini linijos pusę. zai Elba saloje suskaitė su-

Tie nacių daliniai pasiro- Į virš 5,000 nacių lavonų ir 
dė rytiniam penktos armijos suėmė daugiau negu 100 
fronto gale. 1 patrankų.

Rusai pasivarė tris mylias už Yiipuri
NEW YORKAS, birž. 21. gens Nyheter sakė vokiečiai Į

—Britų radio pranešimas 
sakė rusų kariuomenė jau 
pasivarė tris mylias už oku
puoto Viipuri.

LONDONAS, birž. 21. — 
Rusų kariuomenė skuba iš 
užimto Viipuri į Helsinki 
pusę. Helsinki yra Suomijos 
sostinė. Sakoma naciai ten 
spaudžia suomius, kad neieš 
kotų išėjimo iš karo.

Suomijos radio ragino vi
sus nebūtinai reikalingus 
asmenis keltis iš Helsinkio, 
135 mylias tiesia linija iš 
Viipuri.

Stokholmo laikraštis Da-

KALENDORIUS
Birželio 22 d.: šv. Pauli 

nas; senovės: Putėj as ir 
Laimutė.

Birželio 23 d.: Šv. Vanda 
ir šv. Agripina; senovės: 
Arvydas ir Blinda.

ORAS
Ūkanota ir šilčiau, 

būti lietaus.

bando trukdyti sudarymui 
“taikos kabineto,” kurį šuo 
miai sakė “greit sudary
sią.” Kitas švedų praneši
mas sakė naciai grąsina oku 
puoti Tornio, Kemi ir Oulu 
uostus ir Aland salas, Both- 
nia įlankoje, tarpe Švedijos 
ir Suomijos.

Sako JAV ir Anglija 
pripažins De Gaude

LONDONAS, birž. 21.—
Londono Daily Star prana
šavo, kad po Cherbourg už
ėmimo J. A. Valstybės ir 
Anglija pripažins Gen. De 
Gaulle vadovaujamą komi
tetą kaipo Prancūzijos lai- rajg takučiais kalnų pašonė- 
kiną vyriausybę. se, apje 159 kiniečių krito

žemyn ir žuvo
Iškėlė sužeistuosius

LONDONAS, b’rž. 21. — 
Britų transporto lėktuvai 
per pastarąsias d<enas išve
žė suvirš 1,000 sužeistų ka- 

Gali rių iš Normandijos fronto į 
Angliją.

Kaina 3c Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Birželio (June) 22 d., 1934 m. Price 3c vot xxvm

VVASHINGTON, birž. 21.—Laivyno sekretorius Forres
tal sakė yra. davinių, jog Pacifiko laivynas galų gale “pa
sivijo ” japonų laivyną kur norint 500-800 mylių į vakarus 
nuo Saipan.

Japonų Domei agentūra pranešė apie didelę kovą tarp 
Amerikos ir Japonijos laivynų dalinių vandenyse prie Ma
rianai salų.

Tokyo radio sakė japonai nuskandino Amerikos kovos 
laivą, kuris buvo vienas didžiųjų 45,000 tonų Iovva laivo 
klasės, ir sunaikino kitą, 35,000 tonų dydžio.

Laivyno viršininkas, Admirolas King, sakė jis nesirū
pina apie kalbamų kovų rezultatus, ir džiaugiasi, kad ga
lų gale pasisekė iššalti japonų laivyną, kuris iki šiol slėr 
peši nuo amerikiečių.

Sužaloti nacių vežimai parodo kokius nuostolius padarė laivyno rakietų baražas 
Marina di Campo, vienam dviejų uostų, kuriuos atakavo prancūzai kariai. Nors priešo 
opozicija ir audros trukdė operacijoms, taip gerai buvo pasiruošta ir prancūzai taip 
greit žygiavo, kad tik maža dalis priešo garnizono galėjo pabėgti.

(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

LAIVYNO KARIETŲ BARAŽAS ‘SUMINKŠTINO* ELBA

Britas atsiprašė už
JAV daryt? užmetimą
LONDONAS, birž. 21.— 

Kpt. Oliver Lyttleton, britų 
karo produkcijos ministeria, 
atsiprašė parlamento ir sa
kė jis neturėjęs galvoje sa
kyti, kad Amerika išprovo
kavusi Japonijos ataką ant 
Pearl Harbor.

s

Jis sakė jis tik norėjęs 
išreikšti britų padėką už 
Amerikos suteiktą ‘ ‘lend- 
lease” pagalbą. Jis sakė kal
tė buvo pareiškime, ne žo
džių minty.

WASHINGTON, birž. 21. 
—Valstybės sekr. Hull sa
kė, jog nežiūrint ką britų 
ministeris Lyttelton sakė 
apie Amerikos prieškarinę 
politiką, Amerika sekė vien 
tik savęs apsigynimo politi-

Japonai žygiuoja į 
geležinkeliu centrą

CHUNGKING, birž. 21 — 
Kiniečių komanda pranešė, 
kad japonai persikėlė per 
Lu upę ir randasi 65 mylias 
nuo Hengyang, apie 100 my
lių ji pietvakarius nuo užim
to Changsha miesto.

CHUNGKING, birž. 21.— 
Po 40 dienų smarkių mūšių, 
kiniečiai atsiėmė Kaolikung 
kalnus, Yunnan provincijo
je. Sakoma labai sunku ko
voti tuose kalnuose.

Nešdami reikmenis siau-

Užgyrė Bard paskyrimą
WASHINGTON, birž. 21. 

—Kongresas šiandien užgy
rė Ralph Bard nominaciją 
laivyno sekretoriaus padė
jėjo vietai.

Popiežius tarėsi su 
prezidento pasiuntiniu

VATIKANAS, birž. 21.— 
Popiežius Pijus XII šiandien 
tarėsi su Prezidento Roose
velto asmeniu pasiuntiniu, 
Myron C. Taylor. Jų suėji
mas atnaujino kalbas apie 
taikos Europoje sąjūdį), ku
ris suktųsi apie Šventąjį 
Sostą.

Šv. Tėvas suteikė Taylor 
ir jo padėjėjui Harold Titt- 
man privačią audienciją, po 
kurios jie turėjo matytis su 
Luigi Kardinolu Maglione, 
Vatikano valstybės sekreto
rium.

Taylor nepranešė kores
pondentams apie savo vizito 
tikslą, nei kaip jis ilgai ma
no būti Romoje. Manoma jis 
atvežė P„rez. Roosevelto as
meninį pareiškimą Popie
žiui, kuriame Prezidentas 
dėkojo Šv. Tėvui už Vatika
no pasisekusias pastangas 
išvengimui Romos sunaiki
nimo.

Mirė Chicagos miesto 
kolektorius Rixmann

CHICAGO, birž. 21.—Lo
uis Rixmann, Chicagos mie
sto kolektorius, mirė po šir
dies atakos vakar naktį. Jis 
buvo sulaukęs 69 metų am
žiaus.

NACIAI SUSAUDE 
13 KANADIEČIŲ

LONDONAS, birž. 21.— 
Daily Mirror koresponden
tas pranešė, kad vokiečiai 
sušaudė 13 kanadiečių be
laisvių. Jis sako prancūzė 
moteris patvirtino tai, kad 
kanadiečiai buvo pastatyti 
prie sienos ir sušaudyti. 
Vienas prancūzas pasakojo 
britams, kad iš viso naciai 
sušaudė 25 belaisvius.

Užėmė Burma kaimą, 
išmušė daug japonu

KANDY, Ceylon, birž. 21. 
—Adm. Mountbatten štabas 
pranešė, kad sąjungininkai 
kariai, žygiuodami iš užim
to Tiangzup, šiaurir.ėje Bur 
moję, užėmė Njip kaimą, še
šias mylias į pietus, ir su
davė pasitraukiantiems ja
ponams didelius smūgius.

Sąjungininkai užėmė Ti
angzup,' 40 mylių j šiaurę 
nuo puolamos Myitkuina 
bazės, vakar dieną, po šešių 
savaičių kautynių.

Amerikiečiai valdo 
pietinę dalą Saipan

PEARL HARBOR, birž. 
21.—Adm. Nimitz komuni
katas sakė Amerikos mari
nai ir kariai dabar valdo 
visą pietinę dai;; Saipan sa
los. Kur ne kur japonai dar 
rodo opoziciją.

Pagal pranešimą, pietry
tiniam kampe likę japonai 
šiuo laiku smarkiai atakuo
jami.

Adm. Raymond A. Spru- 
ance penktojo laivyno lėk
tuvnešių lėktuvai ir karo 
laivų patrankos pirmadieny 
bombardavo japonų aero
dromus Tinian saloje, tris 
mylias į pietus nuo Saipan.

KARO BIULETENIAI
— Rusai pradėjo naują 

ofensyvą Suomijos fronte, 
šį kartą Onega ežero apylin
kėje, į šiaurryčius nuo Le
ningrado.

—Naciai skandina laivus 
Cherbourg uoste, kad sąiįun 
gininkų laivai negalėtų juo 
naudotis.

— Amerikos lėktuvai ata
kavo ir sužalojo priešo lėk
tuvnešį Genoa uoste. Mano
ma tai buvo italų “Regola”, 
kur) naciai suėmė praeitą 
rugsėjo mėnesį.

PEARL HARBOR, birž. 21.—Pranešimas iš Admirolo 
Chester W. Nimitz, Pacifiko laivyno viršininko, sakė penk
to Pacifiko laivyno lėktuvai pirmadieny po pietų užtiko 
japonų laivyną. Kaip tik bnvo apie tai pranešta, tuoj duo
tas įsakymas mūsų laivyno lėktuvams japonų laivus ata
kuoti.

Amerikos lėktuvai užtiko priešo karo laivus, jų tarpe 
lėktuvnešius ir kovos laivus, betemstant, tarpe Luzon, 
Philippinuose, ir Saipan, Marianas salose.

Adm. Nimitz pranešimas davė suprasti, kad čia gal bus 
suplaukęs visas japonų laivynas. Nimitz taipgi sakė, kad 
dar nesuskaičiuota priešui padaryti nuostoliai nei mūsų 
nuostoliai, bet kaip tik bus daugiau žinių, jis tuoj prane
šiąs. ....

Manoma, kad dėl tamsos gal teikėjo ataką nutraukti.
Adm. Nimitz ta pačia proga patvirtino pranešimą, kad 

nuo pradžios veiksmų Marianas salų apylinkėje numušta: 
suvirš 600 japonų lėktuvų.

Amerikiečiai valdo 4 Biak aerodromus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

N. Gvinėjoj, birž. 21.—Są
jungininkai dabar valdo ke
turis aerodromus Schouten 
salose, prie olandų Naujos 
Gvinėjos šiaurinio kranto, 
iš kur lėktuvai greitu laiku 
galės atakuoti japonus Phi
lippinuose.

Amerikiečiai pėstininkai, 
tankų ir artilerijos padeda
mi, vakar pavarė japonus 
iš netolimų kalnų ir beveik 
be opozicijos užėmė Sorido 
ir Borokoe aerodromus.

Tie laukai, maždaug my

Puolė Berlyną, lėktuvai skrido i rytus
LONDONAS, birž. 21.— 

Suvirš 1,000 Amerikos did
žiųjų lėktuvų šiandien ata
kavo Berlyną ir jo priemies
čius. Vokiečių radio sakė 
bent dalis jų po to skrido 
rytuosna'—gal į naująsias 
bazes Rusijoje. Tai būtų 
pirmas kartas, kad lėktuvai 
iš Anglijos bazių atliktų 
ataką ir skristų Rusijon.

Dvylika bomberių nusilei
do Švedijoje, tad iš viso per 
dvi dienas ten nusileido 33 
mūsų lėktuvai. Du jų sudu
žo, bet nepranešta apie jų 
įgulų likimą.

Bomberius lydėjo maž
daug toks pat. skaičius nai
kintuvų.

lią vienas nuo kito, randasi 
apie keturias mylias nuo di
džiojo Mckmer aerodromo, 
kuris buvo užimtas birž. 7.

Penkias mylias į pietus 
nuo Biak, mažytėj Owi sa
loj, amerikiečiai įsteigė kitą 
aerodromą. Tie aerodromai 
randasi apie 880 mylių nuo 
Phiiippinų salų ir tokį pat 
tolumą nuo Yap salas, Ca
roline salyne, Celebes, į ry
tus nuo Borneo, Timor olan
dų rytinėj Indijoje, ir D.ar- 
win, Australijoje.

Pirmieji grįžę lakūnai sa
kė ugnis iš priešlėktuvinių 
pabūklų buvusi didelė, bet 
nebuvo jokios nacių lėktuvų 
opozicijos.

Sąjungininkai nori 
suvienyti jugoslavus

LONDONAS, birž. 21.— 
Užsienių sekretoriaus padė
jėjas George Hall pranešė 
parlamentui, kad J. A. Val
stybės, Anglija ir Rusija 
mano, jog Jugoslavijoje rei
kėtų prieiti prie susitarimo 
tarp visų grupių kovoti 
prieš vokiečius. Anot Hall, 
toks susitarimas gali sekti 
“vykstančias derybas”.
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PinSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
South Side

Birželio 18 d. Šv. Kazimie
ro bažnyčioj įvyko kun. Juo
zo Girdžio primicijos. Gra
žiausioj procesijoj jaunas 
kunigas tapo atlydėtas iš

gos pamatyti sesučių-moky- 
tojų darbuotę, ištvermę, pa
kantą ir visus auklėjimo su
gebėjimus. Na, žinoma, ir 
smarkiai paploti klebonui, 
kuris labai rimtai ištaria: 
Amen. Northsaidiečiai kol

klebonijos bažnyčion. Galiu- kas tokiais dalykais negali 
gai Maironio choras cugie- pasigirti, nes nei mokyklos 
dojo “Ecce Sacerdos’’ ir ne- nei atsakančios svetainės ne 
paprastai gražiai išpildė mi- turi. Ką gi Nor.h Side turi? 
šias. Nors mišri chorai yra tą turi ir dikčiai nusteb- 
draudžiami mūsų vyskupi- i tum, jei tuos * ‘turėjimus 
joj, bet šį sykį tapo padary- Į Pr • dėčiau balsiai skaičiuoti, 
ta išimtis. Jaunam levitui ’ tačiau viešas Labas reikalau- 
arkikunigu tarnavo kun. M. ija kad nutylėčiau. Ne vel-
Kazėnas, drakonu kun. B. 
Radis, subdijakonu Plantis 
iš Braddock, Pa., kuris birž. 
11 d. tapo tik įšventintas

tui yra sakoma, kad tylėji

Lietuviu Diena — 
Maldos Diena

Kurie žmonės pasižymi gy 
venime garsingais darbais, 
mes juos vadiname didvy
riais, s atome paminklus, 
nos jie piLrjoii to užsitarnau
ja.

Bet kiek daugiau dabar 
mūsų didvyriai: sūnūs, bro
liai, tėvai ir pažįstami ka
reiviai užsitarnauja pagar
bos? Jie stato demokratijos 
paminklą visam pasauliui, 
kariaudami už laisvę ir ra
mybę. Jie yra didžiausiame 
pavoju/je. Jie kenčia alkį,

mtr tai auksas. Geriau tuo troškulį, nuovargį. Jie lieja 
auk3U pasidžiaugti, negu ne
malonė užsitraukti. Kartais

subdijakonu. Kun. P. Luns- i su geriausiais norais porini 
kis pasakė pamokslą. Daly-; ar neva rašai, tik žiūrėk kad 
vavo dar kun. J. Misius, J.i geriausieji tavo neva prie- 
Skripkus ir Juvenalis Liau- teliai nei “Heilo” nebepasa- 
ba. ko. Keista.

Po suteikto visiems palai
minimo mokyklos svetainė
je įvyko labai jaukus ban- 

* kietas. Bankieto metu linkė
jimus pareiškė jaunam ku
nigui šie kunigai: E. Vasi
liauskas, J. Skripkus, J. Mi
sius, ir B. Radis. Vadovavo 
bankietui kun. M. Kazėnas. 
Parapijiečiai sveikino iš jų
jų tarpo išėjusį kunigą įteik
dami jam visokių dovanų. 
Bankiete dalyvavo dar ir šie 
kunigai: P. Lunskis, Juve
nalis, Karužiškis ir Bulevi- 
čius. Te Dievas laimina jau
ną vynyno darbininką.

| Antanas Kruša jau sugr;,- 
1 žo namo iš West Penn Hos
pital, kur jom buvo padary
ta operacija gydant patrū
kimą. Linkiu jam ilgai 
džiaugtis atgauta sveikata.

eįivo kraują. Jie guddo savo 
galvas už mūsų laisvę.

Taigi mes siųskime jiems 
dvasinę pagalbą. Susirinki
me skaiifc' ingai liepos 4-tą 
dieną Šv. Pranciškaus vie
nuolyne sode. Šv. Mišios 
prasidės 12 valandą. 4 vai. 
popiet bus kalbamas rodan
čius, litanija, palaiminimas 
Šv. Sakramentu už mūsų ka
reivius, kad Dievo Motina 
apsaugotų juos, gelbėtų nuo 
pražūties ir sugrąžintų svei
kus namo. .

Palaiminti santaiką da-.. p0 pamaldi’ bus valgio, 
rantieji, nes jie Dievo sūnų- gėrimo, ramaus poilsio ty-
mis vadinsis. (Mat. V, 9).

THE WEATHEt

North Side
Parapijos turinčios mo

kyklas žemesnes ir aukštes
nes šiomis dienomis džiau
gias ir didžiuojas tas mokyk
las užbaigusiais graduantais, 
ruošia gražias reikšmingas 
iškilmes, dainuoja, vaidina 
ir diplomus įteikia. Yra pr> 
IM MBMMBMMMBca;-aK mm 

DR. VAITUSH, OPT.
LIKTU VIS

MODfcld-

SUCHTIY WABMER 
rOOAT WITH *00- 
IRATI WINDS- 
Don't tlight uied 

salvoga. latru 
ratleu pelnts for 
you — w«r materi
ali for fifhtingman.

rtUlk 5TIJDIO
1945 V.'cst 35* Street

AMIaMEI, t’HDllH.HAi'Hl 

LOWL|T POSSIR1J FR|r FS

LAFAIbTlK JAU

ram ore ir smagaus pasi
linksminimo. Prašom visų 
skaitlingai atvažiuoti ir sa
vo draugus atsivežti.

Rėmėjas

Esplen
Birželio 18 d. 7 vai. vak 

įvyko šv. Vincento mokyk
los užbaigimo programa ir 
įteikimas diplomų 'tą mokyk
lą baigusiems. Ta proga pa
gerbta vėliava, pasveikintas 
klebonas kun. Povilas Luns- 
kis jo artėjančių varduvių 
diena ir tikrai gabiai suvai
dinta operete: “ Sunbonnet 
Sue’’. Jaunuoliams muzika
lių ir teatralių gabumų, ma
tyt netrūksta, kaip geniai 
lošia ir dainuoja. Kiekvie
nam aišku, kiek darbo tu
rėjo įdėti seserys Pranciš- 
kietės mokinant šį netrum
pą veika liuką. Espleno sese
rims per iš iaus metus gel
bėjo North Sidės seserys, 
ypač muzikos srityje. Rei
kia atiduoti kreditą seseriai 
Felicijai, kuri tam visam 
darbui vadovavo. Operetei1 
pasibaigus tapo pakviestas 
kun. Lunskis išdalinti diplo
mus ir atsažymėjimo dova
nas. Įteikdamas diplomą la
bai sumaniai kiekvienam lin
kėjo siekti kokios profesi
jos sulyg jojo gabumų. Nuos 
tabu, kad nei vienam nepa
linkėta siekti kunigiško luo
mo arba tapti vienuole. Pa
šaukimų trūksta, šešios mer 
gaitės ir trys bernaičiai už
baigė aštuntąjį skyrių ir į- 
sigijo paliudijimą.

Bridgeville
Beveik kas savaitė, tai 

vienas, tai kitas jaunuolis 
parvažiuoja į namus iš ka
riuomenės. Pasisvečiavę ke
lias dienas siavo gimtoje pa
dangėje, pasimatę su savo 
tėveliais, jaunesniais bro
liais ir sesutėm, jie grįžta 
atgal į savo paskyrimo vie
tą, prie savo tiesioginių pa
reigų, gražių svajonių ku
pini. Vaikų atsilankymas tei 
kia daug džiaugsmo ir na
miškiams. Jie Laukia jų par
važiuojant ir liūdi kai rei
kia su jais atsisveikinti il
gesniam laikui. Šiuo laiku 
yra parvažiavęs iš Floridos 
karys Edvardas Mickūnas. 
Savo pažįstamiems Edvar- 
dukas papasakoja daug da
lykų apie Floridą.

Pirkite tose krautuvėse, 

kurios skelbiasi “Drauge”. 

—. - --------------------- --------------------------- ----------------------

J

- I
Buri riko įtari ic Va lando“1 

VV.H.F.C 1420 Kllocyclcg —
Ketverge, 7 vai. vakare. 

W.C.P.L., looo Kllocyclee —
NedilloJ, 1:10 vaL vakare.

Ketvirtadienis, birž.'22, 1944

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį $

SOUTH PAULINA

RUSSIAN TURKISH BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėlidi dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.
. ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

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

MA5SAGI

4'
Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

"MIRA C LE" si E it o m s 
A LI A V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms p o pi eroms, ma
li avotoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

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

snio.
6. Lengvai apvalomas.

7. Gražiausios Spalvos.

r«p**-’*

MIMCIi WALL FINfSH

*O0«
tam mS

šią eavaitę pas savo bro 
lį kunigą, šv. Barboros pa
rapijos kleboną, svečiuojasi 
Miss Pikutis iš Easton, Pa, 
Pikutytė iš profesijos yra 
mokytoja ir studijavusi baž
nytinę muziką. Prieš kelis 
metus ji vadovavo Šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių mokyk
lai, Homestead, Pa.

Didžiausia Lietuvių 
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!

praktikavimas 
jvaą g*raatavia»a>

Optametrieally Aklą 8peeUlUtaa 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

aati priežastimi galvos skaudėjimo, 
avaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo. skaudamą akių karštį, atitai
sė trumparegyste ir toliregystg.
Prirengia teisingai akinius Visu©- 1 
ss atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokvklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki • v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys sutaiso
mas ha akiaių. Kainas piglaa kaip

<712 South Ashland Ar.
Pkaaa TAKOS 1371 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

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

EXTRAI EXTRAI
Permainytas 

vanlM.-, ir 
arirt-sas.

Lietuviškas 
N. KANTRU 
ttaviniukaa. 
S)dūkas —

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St. 

JPhone TA.RH8 «0&4
H—T TS-r -sar

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jesvelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. f. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. C-ALumet 7237

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

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

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes Pristatomjgjy g Halsted St TeIefAnas 
Visur * M uu CANAL 1684

— 3618 West 26th StreetPietvakarių Krautuvė

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti............£Q QQ
STOKER COAL, Ankštos rūšies, 57*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.................... JĮ Į 25
PETROLEUM COKE (Course). .jfc] jį ąfl 

PETROLEUM COKE (Pilė Run) $ĮQ*Q5

rflARGUTIZ
VTENINTEL1I8 AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, J3TEIOTAS BAL. 11, 1983 14.

WHK
SEKMADIENIAIS - 1

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Peak- 

tadieniaifl ano 7 1U 8 v. v.
»UCIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Turime dideli 
ir gerą 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
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

6068 So. Talman Avė. 
Rea. TeL GROvehill 0617 
Offloe ToL

DS, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

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

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena per* aklų riaam gyveni
mui. Saugokite Ja, leisdami lieg- 
samlnuotl Jaa modernlSklausla 
metodą, kuri* regijimo mokei*, 
gali sutelkti.

»e METAI PATYRIMO 
pririnkime »klnlq, kurie prašali

na via* aklų įtempime.

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

oftometristai 
1801 So. Ashland Avenne 

-gir, Kampa, ll-toa 
Telefoną, t CANAL 052S, Chicago

* OFISO VALANDOS: 
Ka*dl,n »:|0 a. m. Iki 1:10 p. m. 

Trečiad. Ir tel tad. a. m.
ųu T:00 p. m.

SERNER

SakmadUayJe pagal sutartį.
j r ms -

•VA*-
AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
s TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso. <■
Ofiso 'Ir’ Akintų Dlrbtnvl 

1 80. HALSTED ST. 
Kampas 84th Street 

dos nuo 10 iki 4; nuo 6 tkl I
A

DR. STRIKOL’IS
PTOKIAM AND fiURGBDN 

4648 Ss. Ashkusd Aveane 

0RBO VALANDOS: 
hs 2 U4k mo I kl I nL ssk

TaL CANal 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—S rofctfcT—2 n. < 

k

ST

m. yarab can
7d.

Tat Y ARdi 224t

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

6645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS B CHIBUBGAS 

41iJ Areher ▲▼esoe 
OOm vaLl 1—S h •—liM E. H. 

Tze&dleiilala pagal aotartj

yaiai am 
< KKZfoMd sivr.

DR. A J. BERTASH
•YDYTOJ AA IB OHIBURO Al 

■hm v»L: ano 1-2; nuo « 30-8 A 

756 Wmt 35th fitreef

MZTOENOJA
2241 West 66th Placs 

TeL REPubfle 7868 z

TaL CANal 6257
Rez. Tel.: PROspect 665>

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 

Bezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki Jp+

6 Ori 0 vaL vakar*.

TeL YABds 2146

DR. V. A. SIMKUS

▼aL: 11-12; 2-4; k- 0:30-8 J* 

Pirmadieniais—2-4 Ir 6:30-8^0 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia 
kurią 
mis.

duona yra toJL

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6155 So. Kedzie Avenne

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

VGONIUS PRIIMA: 
s Kasdiea nuo 2:00 fld 8:00 vaL 
z Trefiad. Ir Sekm. tik susitarina

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.

(2-troo labos)
Ofiso Telefonas: YARda 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MHriray 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 

Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rea. TaL LAFayetto 0004

Jelga

*/

v

DR. P. ATKOČIŪNAS
į DANTISTAS

446 8. 49th Court, Cicere 
▲ntndienlaia. Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
,VaL:10-12 ryte, X. 7-0 F. M. 
*147 8. H&lsted SU, Chicaga 

A Hnaadleniate.
/ k

f

YeU oua a e-B Ud S hMjo

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 ūri 9 vak.; 
s/Penktad. 8:30 M 0:30 vak.

fieštad. 8 vaL ūd 0*^0 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J, W, Gnetfefl
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MENRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO, TCCTNOTB

CLASSIFIED AND "H E L P W A N T E D" A D
POGRINDŽIO SPAUDOS BALSAII “DRAUG O” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

J 21 No. Dearborn Street 
Tel. KANdulpti »488-»4b»

1 HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — .MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War M*npower Oommlmton na* 

Matymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi Įsigyti Pn- 
liuosavinto RaAtų (slatemeni ot 
avallabiUty) nuo dabartines dar
bo Įstaigon — ar nuo War Man- 
power CommlsKion — pirm pra
risiant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persitikrinki! ar Jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga palluona- 
vimo raitas. Jūs sutaupysit sau 
lr darbo Įstaigoms daug laiko.

GRINDERS
DARBAS TIKTAI NAKTIMIS 

54 VAL. I SAVAITĘ

METALO SANITARY PREKES 

JUST MFG. CO.
4010 Weat 21st St.

VYRŲ

REIKIA

HELP VVANTED — VYRAI

HOITSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokesti*. AtsiSaukit® 
Apply Empioyment Office 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sheridan Koad

WELDERIŲ 
ARC IR COMBINATION 

DARBAS TIKTAI NAKTIMIS 

54 VAT.. I SAVAITĘ

METALO SANITARY PREKE8 
JUST MFG. CO.
4010 VVest 21 st St.

VYRŲ
Dirbtuvės darbininkų. 

Patyrimo nereikia.
Išmokinsim.

4638 W. HURON
★ ★ ★

PRECISION INSPEKTOR. 
BENCH LATHE 

OPERATORIŲ 
TURRET LATHE OPER’S 

SHOP KLERKŲ

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION

VVAREHOESE 
PAPRASTU DARBININKU

Patyrimas gerai, bet nereikalinga. 
80c j vai. už 40 vai. i savaitę. 11.20 
vai. J vai. vlrft 40 vai. Pastovumao, 
geros darbo sų lygos.

ACE VVAREHOUSE CO.
411 W. OHIO ST.

SVARBIEMS KARO DARBAMS 
PLIENO VVAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co*

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare ild 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 Iki 50 metą.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

REIKIA MERGINOS
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS 
4425 S. Fairfield LAF 8248

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Salei
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Othnanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM*********

Svarbūs Darbai 

Plieno Warehouse
PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ 

PATYRIMO NEREIKIA 
Atsišaukit Empioyment Dept.

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

(2 blokai į šiaurę nuo Division)

Moterų 

Reikia

Dirbtuvėje daužyti kiaušinius.

★ GERA MOKESTIS
★ SVARBUS DARBAS
★ GEROS VALANDOS

FULTON EGG PRODUCTS
COMPANY 

1019 Fulton St.

HELP VVANTED — MOTERYS

FUR FINISHERS 
RUBIN BROS.

6848 STONY ISLAND AVĖ. 
FAIRFAX 2800

TARNAIČIŲ REIKIA. 5ti dieno* Į 
savaite. 382.50 J mSnesĮ. AtsIAaukit 
J VVESTON HOTEL, 355 VV. Madl
son.

VAIKINU — VYKŲ. vlrft 16 metų. 
Karo darbai. Prie muziko* instru
mentu 65c I vai. pirma m&ne«i. nu
kėlime* vėliau. WHTTE EAGLE 
RAVYHIDE. IA82 K. Throop.

MA MINOMS OPERATORIŲ lr OR
DERIU PAKITOTOJŲ- PestovŪM dar
bai. GRINNELL CO., 4425 S. West- 
crn Avenne.

Matyklt Mr. Abnet.

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

Darbai pastovūs 
$45 ir suvirš pradedant 

67R8 SOUTH CHICAGO AVĖ.

Vyrų
Reikia

VIDUJ PIENINftJE 
DARBAMS 

Atsišaukit į

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

7524 CENTRAL AVĖ.
(River Forest)

GERA MOKESTIS 
SU ATOSTOGOMS

UUNOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Empioyment Oflaan 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.

VYRAI IR MOTERYS

3. BOLŠEVIKAS NE
ĮŽENGS Į LIETUVĄ

Prieš trejus metus apgau
le ir smurtu surinkti žmo
nes, vadinamam “liaudies 
seime” “nutarė” prašyti 
Kremlių pasiimti Lietuvą į 
Sovietų Sąjungą, šitos su
kakties proga Maskvos tar
nai vėl lakštingalomis pra
gydo. Kalbėjo apie “laimin
gąsias’ ’ Tarybų Lietuvos 
dienas ir apie savo pasiry
žimą ją grąžinti į “laisyųjų“ 
sovietinių respublikų seimą.

Mes au Maskvos melagiais 
ir budeliais nėnemanom dis
kus’! ot i. Tarybų Lietuva vi

sa yra atsidūrusi Maskvoje 
ir ten ji paliks.

Mes šia proga tik karto
jame savo nepalaužiamą ti
kėjimą ir pasiryžimą: Lietu
va turi būti ir bus nepriklau
soma. Už tokią ją liejos mū
sų kraujas prie Pravieniškių 
ir Rainių miškely, Vilniuj 
ir Kaune, kai aną vasarą 
partizanai į gatves išėjo. To
kią ją mums neša, kupiną 
didžių aukųi, netolima atei
tis.

Daugiau nei vieno bolševi
ko Lietuvos laukuos ir mies
tuos! Šitaip Lietuva atsako 
Maskvos žudikų Rodžiams ir 
veiksmams.

Lathe Hand
TURI BŪT PATYRUS

Skaityt blueprints ir sustatyt savo 
darbus. Pastovus darbas.

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

būt drafto paliuosuotaa.

VVHEELCO INSTRUMENTS 
COMPANY

847 W. Harrison St.

DRILL PRESS 
PUNCH PRESS HANDS 

ASSEMBLERS 
75c I VALANDĄ 

Pastovūs darbai Sviesi, švari 
dirbtuvė.

Pašaukit KEDrie 2048
McINTOSH ELECTRIC CORP. 

223-233 N. CALIFORNIA

REIKALINGAS KRIAUŠIUS prie 
naujų Ir senų drabužių. Puikios dar
bo sąlygos. Atulftauklt — 4146 AR
CHER AVĖ., tel. LAFayettc

PARDAVIMUI
PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKf 
su moderniškai įrengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basemcntae 
ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinės mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1H mylių nuo Mlcih- 
gan ežero lr puošnių rezortų.
4. P. VARKAIA sav., Chicagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Virginia 2114

Vyrų ar Vaikinų
SHIPPING ROOM DARBAMS

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

5 Dienos į Savaitę 
$25.00 PRADEDANT

PANAMA BEAVER, INC. 
610 W. VAN BUREN 

CHE. 4343

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

VYRŲ!
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

PADĖKIT

DŽIUGINTI

MUS

KARO ŽINIOMIS
DARBU

KARO

PRAMONĖJE

★ ★ *
ASSEMBLERS—NAKTIMS 

INSPEKTORIŲ—NAKTIMS 
MAŠINOMS OPERATORIŲ

★ ★ ★
Matyklt Mr. Danlcek 

Pasitarimai

EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IftTTSAI ftEftTAD.

8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

C3a rasite tok} darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

INVASION
NEEDS SUPPORT 

ON THE
HOME FRONT

We Can Ūse

MEN Si WOMEN
—ON—

FULL OR PART TIME
IN 100% VITAL WAR W0RK 
WTTH POST WAR FUTURE

LABORERS
MACHINE OPERATORS 

INSPECTORS
EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

DAILY 7:30 A.M. TO 7 P.M. 
ALSO 10 A.M. TO 2 P.M.

SUNDAYS

THE CHICĄGO SCREW CO. 
1026 S. HOMAN AVĖ.

IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Žinių-žinelės

Dr Joseph Peters (Pet
rauskis) dantistas, užsipre
numeravo “Draugą”. Jis y- 
ra pirmininkas Detroite, A- 
merican Lithuanian Service 
League. Ši draugija rūpina
si sukelti tam tikrą sumą 
pinigų, kad antrojo pasauli
nio karo veteranai lietuviai 
sugrįžę galėtų įsigyti sau 
namą.

bė Jonui ir džiaugsmas pa
rapijai.

Ciral Grybas, U. S. Coast 
Guard Mo. M. M. 2-c, bai
gęs General Motor Diesel 
Engine School, gavo atosto
gų, kurias leidžia pas tėve
lius.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Dženitorių

Ir Dženitorkų
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ
PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJA
CHICAGO

TITLE & TRUST CO.
69 W. WASHINGTON

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

★ ALUMINUM ★ ★

Aldona Žukauskaitė, gam 
tos mokslų mokytoja, perei
tą savaitę su kitais moky
tojais buvo nuvykusi į Mi
chigan universitetą vasari
nių gamtos mokslų įstaigą 
iš kur, baigę vasaros sezo
ną, vėl su mokytojais vyks 
įl North Michigan gamtos 
studijuoti. Ten randasi be
galo vaizdingos girios, labai 
daug gamtos mokslui me
džiagos.

Į tuos kursus suvažiuoja 
profesoriai iš visos šalies. 
Vieni duoda pamokas, kiti 
patys tyrinėja savo sritį ir 
rašo knygas. Čia ir mūsų 
gabi lietuvaitė siekia aukš
to mokslo. Garbė jai!

Pfc. Alfonsas ir sarž. Jo
nas Žvirbliai, sūnūs Jono ir 
Onos žvirblių, kurie yra il
gamečiai šv. Jurgio parapi
jonai, o Jonas kurį laiką bu
vo parapijos dženitorius, la
bai pavyzdingi jaunuoliai. 
Rašo tėvams iš U. S. tarny
bos, kad jiems gerai sekasi, 
tėvelius ramina, kad jokio 
rūpesčio dėl jų neturėtų. 
Žvirbliai yra kilnių reikalų 
rėmėjai.

ELEVATOR OPERATORIŲ 
FREIOHT

Virš 40 metų, patyrimo nereikia.
EDGEVYATER BEACH APTS 

5555 Sheridan Rd.
LON 8500 MR. WALL

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 387.60 J mSnes| 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Empioyment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6867 Sheridan Road

REAL ESTATE FOR SALE

PIRKĖJAMS 

ATYDAI
Sutaupyk tt sau DAUGI laiko tr pini
gų įsigydami mflaų didelj dykai su
telktų sąrašų TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atsllankykit mū
sų ofisan kur bus sutelkta greitas, 
mandagus ir inteligentiškas patar 
navlmas.

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

VADOVAUJAM ORBITŲ 
PARDAVIMU

28 METAI KATP REAL E8TATE 
BIZNYJE.

Platink “Draugą”.

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 Avė. Cicero, III.

Imkite Donglas Park “L” Iki Durų

VYRŲ-MOTERŲ 
VAIKINŲ —MERGINŲ

VAIKINŲ TR MERGINŲ—16 METŲ AR STVIRA—DIRBTI LAIKE 
VASAROS RRIE LENGVŲ ASSEMni-V DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAGELBftKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ’ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPER ATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

★ ★

ASSEMBLERS
SPRAYERS
PAKUOTOJŲ

ELECTRICAL TESTERS
★

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

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

Kl. Vladas Stanevičius lei
džia atostogas pas tėvelius 
Juozapą ir Izabelę Stanevi
čius, veiklius katalikų dar
buotojus. Ta proga klieri
kas eina šv. Jurgio parap. 
vargonininko pareigas, pa
tarnauja kleb. kun. J. či
žauskui. Kadangi abu žymūs 
muzikai, bažnyčioj muzika 
aukštai pastatyta.

Lt. Jonas Stanevičius, tos 
pačios šeimos narys, taniau 
ja U. S. Air Corps. šiomis 
dienomis jis randasi Londo
ne ir iš ten prisiuntė net už 
2 metus mokestį Šv. Jurgio 
parapijai. Gal, tik vienat 
toks kareivis atsirado. Gar-

PAB
- Ve

Birž. 11 d. Šv. Antano pa
rapijos mokyklą baigė šie 
vaikai: Patricia Norkūnas, 
Fride Vecchio, John Pisere- 
vičius, Peter Zanouski, Ed- 
ward Trimer, Mary Plunkett, 
Albert Aleks, Helen Ringes, 
Algird Mickūnas ir Vincent 
Borb.

Per 9 vai. Mišias šv. vai
kučiai išklausė šv. Mišių ir 
priėmė šv. Komuniją. Kleb. 
kun. I. F. Boreišis išdalino 
diplomus pas altorių. Dėkui 
mokytojoms seserims Pran- 
ciškietėm8 už dėtas pastan
gas vaikučių mokinime.

Koresp.

PATARNAVIMAI

TAISOME
/

Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS
”1649 WesT47th St/

Tel. YARDS 1866.

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chieago
2M2 W. CERMAK RD....................Tei. CANai 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rattlnlnkaa
£
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d'raugas .
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND 

2SM South Oakley Avė. Chicago, DHaob
Published Daily, except Sundays,

- by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

• Advertising in “Draugas” brings best results.
A DRAUGAS

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams .............................................................................$7.00

i Pusei metų ..................................................... -.................... 4.00
k Trims mėnesiams ...................   2.00
& Dviem mėnesiams .... ......................................................... 1.50t Vienam mėnesiui ........................................................................75
p Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams .....................   $600
Pusei metų ............................................... .*......................... 3.50
Trims mėnesiams ......................,........................................ 1.75
Dviem mėnesiams .:............................................................ 1-25
Vienam mėnesiui .............................................. ................. .75

i Užsieniuose:
Metams A............................................................................... $8.00
Pusei mėtų .................... .................................. •................... 4.50
Trims mėnesiams ................................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiname. Jei neprašo* 
ma tat padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig*savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Rasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

. Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, I1L 
Under the Act of March 3, 1879.

Trys metai rusų-vokiečių karui
NACIŲ BLITZKRIEGĄ PRISIMINUS

Šiandien sueina trys metai kai Vokietija užpuolė So
vietų Rusiją. Per tris metus pasaulis akylai sekė tą 
frontą. Vokiečiai, parbloškę visą eilę tautų Europoje, 
išmėginę savo mechanizuoto karo mašinos “blitzkrie- 
gus”, puolėsi į rytų pusę, manydami pigiu būdu sulam
dyti “drepežną” rusų mešką. Tiesa, pirmais karo me
tais jie gerokai padulkino meškos kudlas. Vokiečiai jau 
buvo atsidūrę prie Maskvos vartų, tačiau čia buvo su
laikyti ir atgal atstumti. Kitais metais naciai išnaujo 
pradėjo savo blitzkriegą, bet, nužygiavę prie Stalin
grado, pakloję daug vyrų, palikę didelius amunicijos 
1 iekius, sugriovę miestą, turėjo trauktis atgal. Trauki- 
r.iąsis iš didelių Rusijos plotų vokiečiams atnešė daug 
nuostolių.
EUSŲ KARIAI IR AMERIKOS GINKLAI

Trauktis turėjo, nes įgudę ir narsūs rusų kariai, tu
rėdami savo rankose iš Amerikos prisiųstų ginklų ir 
amunicijos, tankų ir lėktuvų, naciams nebedavė pro
gos atsigriebti. Pagaliau, vokiečių-italų pralaimėjimas 
/ frikcje, invazija Italijon, nuolatinis ir stiprus ameri- 
k ečių-anglų lakūnų bombardavimas Vokietijos karo 
p amonės ir susisiekimo priemonių, vokiečiams tiek 
kraujo nuliejo, kad ir Rusijoj ir visur kitur jie buvo 
priversti iš ofensyvos pereiti į defensyvą. O ką jau 
bekalbėti dabar, kuomet sąjungininkų kariuomenė, kas
dien labiau įsistiprindama Prancūzijos teritorijoj, sėk
mingai daužo, nacių pozicijas. Tuo būdu nuo rusų fronto 
yra atitraukta daug vokiškųjų jėgų ir todėl šiandien 
rusai be didelio pasipriešinimo gali artintis prie Vo
kietijos sienų.
AMERIKOS IR ANGLIJOS TALKA

Reikia pripažinti, kad nacių, užpultoji Rusija, per vi
sus šiuos trejus metus narsiai gynėsi. Tame apsigyni
me ir vejant užpuolikus lauk, ji neteko milijonų karių. 
Sugriauta daugybė jos miestų, sunaikinti dideli žemės 
plotai. Bet, nepaisant kokiu narsumu rusai būtų ka
mavę, be Amerikos ir Anglijos pagalbos nebūtų apsi- 
gynę. Tik Amerikos lėktuvai, tankai, kanuolės ir t.t., 
n.įgabenti į Rusijos frontą, tegalėjo sudaužyti vokie
čių pragarišką karo mašiną. Tą ir patsai Stalinas savo 
laiku pripažino.
‘ ANTRASIS FRONTAS”

Per keletą metų Maskva įžūliai reikalavo, kad An- 
g’ija ir Amerika atidarytų prieš Vokietiją vadinamą 
“rntrąjį frontą”. Bet sąjungininkų karo vadovybė į 
tuos reikalavimus nekreipė dėmesio. Ji geresnius pla
nus turėjo. Ir šiandien, kai matome tuos planus rea
lizuojant, dar aiškiau suprantam, kaip išmintingai pa
sielgta nesiskubinant su. invazija į kontinentinę Euro
pį. Pati Maskva dabar, turbūt, tai supranta. Šiandien 
Vokietija yra prispiriama prie sienos ne iš vienos, bet 
iš trijų pusių. Jos nugalėjimas yra užtikrintas. Gal ir 
‘‘antrąjį frontą” greičiau atidarius, nebūtų pralaimėję 
sąjungininkai, bet karas būt buvęs žymiai prailgintas 
ir daug daugiau aukų ir turto būtų pareikalauta. 
VAKAR DRAUGAI — ŠIANDIEN MIRTINI PRIEŠAI

Daug kam buvo nuostabu, kai 1941 m. birželio 22 
dieną Hitleris įsakė Vokietijos armijoms gulti Sovietu

Rusiją. Prieš tai iš visų davinių atrodė, kad komunis
tiškoji diktatūra Rusijoj ir naciškoji diktatūra Vokie
tijoj aiškiai susitarė bendradarbiauti Europos ir kitų 
kontinentų užvaldyme. Tarp Stalino ir Hitlerio buvo 
sudarytos glaudžiausio draugingumo ir bendradarbia
vimo sutartys. Rusija mielai pristatė Vokietijai žalios 
medžiagos ir net ginklų, kai Hitleris žygiavo per Pran
cūzijos, Belgijos ir kitų kraštų laukus ir bombardavo 
Angliją. Už tą gerą Hitleris Maskvai atsimokėjo, leis
damas jai pasiimti pusę Lenkijos, užpulti visas Balti
jos valstybes ir jas prijungti prie Sovietų Rusijos. 
“GENEROLŲ” — “ŠALČIO” IR “PURVO” TALKA

Bet Hitleris, kaip ir visi kiti diktatoriai, su tarptau
tinėmis sutartimis nesiskaitė. Jis Rusiją užpuolė be jo
kio perspėjimo," be formalaus karo paskelbimo. Hitle
ris tiek buvo apsvaigintas savo pirmykščiais karo pa
sisekimais, kad jis manė ir Rusiją užkariausiąs labai 
pigiu būdu. Be to, jam rūpėjo turtingi Ukrainos kvie
čių laukai, žibalo šaltiniai ir kiti turtai, kuriuos už
valdžius jis būt galėjęs ilgiau laikytis prieš Amerikos 
ir sąjungininkų jėgas. Bet, vargšas Hitleris apsiriko. 
Karingi rusai, Amerikos ginklai ir maistas, be to “ge
nerolas šaltis” ir ‘‘generolas purvas” Hitlerį suklupdė. 
LIETUVOS BŪKLE

Minėdami rusų-vokiečių karo trijų metų sukaktį, ne
užmirškime, kad jau trys metai kai Lietuva kenčia 
sunkią nacių priespaudą. Kenčia daug ir baisiai. Lietu
vos žmonės visiškai yra pavergti. Savo šventas teises 
ginti gali tik slaptai veikdami. Nuostoliai mūsų tėvų 
kraštui yra padaryti didžiausi. Plėšimai, ištrėmimai, 
sušaudymai šiandien Lietuvoj veik kasdieninis įvykis. 
Bet, nepaisant to, Lietuvos žmonės nepasiduoda. Jie vie
ningai kovoja dėl savo teisių į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.
UŽ NėPRIKLAUSOM^ LIETUVĄ

Lietuvos padėtis tuo sunkesnė, negu kitų nacių oku
puotų kraštų, nes nacių okupacija Lietuvoje jau ant
roji. Nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1941 m. birželio 
22 d. Lietuvą visokiais būdais naikino ir kankino ru
sai bolševikai, prieš kuriuos žmonės buvo smarkiai su
kilę ir vėl paskelbę savo kraštą esant nepriklausomu. 
Bet nauji okupantai naciai, pasinaudodami bolševikų 
metodais, likvidavo naujai susidariusią Lietuvos (Am
brazevičiaus) vyriausybę.
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Jau kelinta žinia mus pasiekia iš Lietuvos, kad ten 
vedami sukilimai prieš nacius. Ir mes nė kiek neabe
jojame, kad, išmušus tinkamam momentui, lietuviai iki 
vienam sukils, vys okupantus lauk ir atsteigs laisvą, 
neprikLausomą ir demokratinę valstybę. Toji laiminga 
valanda išmuš tuomet, kuomet Amerika ir jos sąjun
gininkai sutriuškins Hitlerio jėgas. Todėl, remdami A- 
merikos karo pastangas, greitiname sąjungininkų per
galę ir tuo pačiu greitiname Lietuvos išlaisvinimą.

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)

APŽVALGA
Išleis naudingą knygą

LAIC dabar ruošia monografiją Lietuvos Nepriklau
somybės 25 metų sukakčiai minėti. Turinio požiūriu mo
nografija numatoma suskirstyti į tris pagrindines da
lis: bendrąją dalį, Lietuvos pažangos apžvalgą laikotar
pyje 1918-40, ir Lietuva svetimoje okupacijoje.

Bendroje dalyje nusistatyta patiekti Lietuvos istori
nė apžvalga, lieluvių kalba, Lietuvos geografija, ir lie
tuviškosios išeivijos istorija.

Iš Lietuvos istorijos apžvalgos skaitytojas turės ga
limybės susidaryti pakankamai užbaigtą vaizdą ko
kioje būklėje Lietuva buvo iki nepriklausomybės atga
vimo. Ten pat bus nušviesti Lietuvos tautinio atgimimo 
etapai bei 1918-1920 kovcs už nepriklausomybę.

Lietuvos is.orijos apžvalga (Outline History of the 
Lithuanian Nation) parašė adv. K. Jurgėla.

Specialus straipsnis apie lietuvių kalbą yra paruoš
tas Pennsylvania universiteto profesoriaus A. Senn, Ph. 
D. (The Lithuanian Language).

Prof, K. Pakšto yra paruošta Lietuvos geografija 
(Outline Geography of Lithuania).

Lietuviškos išeivijos tema parašė V. Sirvydas.
Atskiras straipsnis bus pašvęstas tikybiniam klausi

mui ir bažnytinei santvarkai Lietuvoje.
Pirmoje dalyje tilps ir Mažosios Lietuvos monogra

fija.

Prie antros dalies parengimo originaliais straipsniais 
prisidėjo: A. Simutis (The Economic Review); J. Žile
vičius (Muzikos Pažanga Nepriklausomoj Lietuvoj); 
M. Dobužinskia (Menas Lietuvoje); prof. K. Pakštas 
(Mokslas ir švietimas Lietuvoje); pulk. K. Grinius 
(Lietuvos Kariuomenė — Jos senovė, prigimtis ir kū
rimasis); dr. J. Robinzonas (Lietuvos Užsienio Politi
ka 1918-39). Prie trečios veikalo dalies (abi okupaci
jos) LAIC numato pritraukti naujij autoriij.

—Reikia pasakyti, kad 
jis nei įėjo, nei išėjo pro čia. 
Jis įėjo pro duris ir išėjo 
pro duris, nebent jis nebuvo 
nei įėjęs, nei išėjęs...

—Ką jūs norite pasakyti?
—O gal jis yra jūsų na

muose?
Enguerrandas pašoko.
—Bet tai—negalimas daik 

tas!
—Įsidėmėkit, kad aš ne

tvirtinu, bet tik prieinu to
kią išvadą. Ar turite tarnų?

—Taip, du: vaikiną ir 
mergaitę. Abu iš prieglau
dos.

—Ar pasitikite jais?
—Mergaitė yra kukli, ma

loni, nuolanki, niekados nie 
ko blogo joje nepastebėjau. 
Aš manau galįs atsakyti už 
jos garbę. Be to, mergaitė 
nebūtų turėjusi tiek drąscs.

—Aš esu patenkintas jū
sų atsakymu. Aš ją buvau 
beįtariąs vien tik kaip są
mokslo dalyvę. O kaip jau
nuolis?

Enguerrandas svyravo. Jo 
paskutiniųjų dienų abejoji
mai pasirodė tokie aštrūs, 
kad jis sumišo.

—Pone viršininke, aš bū
siu atsargus, reikšdamas 
savo nuomonę apie jį. Pri
pažįstu, kad prieš kurį lai
ką buvau nustebintas jo 
maištingumu. Ar aš taip 
pat privalau jums pasakyti, 
kad prieš kelis mėnesius iš 
mano stalčiaus dingo 1,000 
frankų; o dar svarbesnis 
dalykas—tai vieno slapto 
rašto išvogimas ir paskelbi
mas priešo laikraštyje.

—Ir ar jūs įtariate savo 
augintinį ?

—Aš negaliu pasakyti, 
kad tikrai jį įtariu. Bet kai 
dėl to slaptojo dokumento, 
kaip gi jis galėjo patekti 
klerikalų laikraštin?

—Ar šitas jaunuolis eina 
į mišias?

—Taip, nors ir rodo vis 
didesnį ir didesnį atšalimą 
savo religijai.

—Ak, čia, tur būt, graži 
komedija, kad įsigytų jūsų 
pasitikėjimą. Man rodos, 
reikėtų ieškoti nusikaltėlio, 
kuris pavogė kalbamąjį do
kumentą. Pridedu, tai yra. 
tik nuosekli išvada; jei jis 
galėjo padaryti tokį dalyką, 
tai galima įtarti, kad turėjo 
gana ilgas rankas ir 1,000 
frankų pagrobti. Ar jis turi 
reikalų?

—Ne, nieko aiškaus. Bet 
reikia pasakyti, kad po šešių 
mėnesių jis išeis į pulką, o 
atlikęs tarnybą, (tuojau ves. 
Aš netiesiogiai žinau, kad 
jis nori pradėti laisvas bū
damas nedidelę prekybą.

—Jis šito sa vo sapno ne
gali įvykdyti nei iš savo 
mažų pajamų, nei iŠ krai
čio, kurįi duos prieglauda.

—Tai ir aš apie tai pagal
voju, bet jie gali verstis ir 
į skolą gaudami.

—Aha.! geriau yra turėti

galimai daugiau pinigų. Dai 
žodis: ar jis tvarko rytais 
jums darbo kambarį? 

—Taip.
—Ar jūsų durys kiekvie

ną vakarą užrakinamos?
—Taip; mano tarnas, pa

prastai, turi kitą raktą.
—Nebent dar trečias žmo 

gus turėtų raktą, o šiaip 
mūsų įtarimas to vyruko 
yra rimtas.

—Aš galiu jums užtikrin
ti, kad niekas be manęs ir 
jo neturi rakto. Tačiau aš 
abejoju dėl jūsų ta įtarimo,

kurį jūs nurodote. Tai būtų 
bjauru! Ypatingai kas mane 
verčia abejoti, tai sekąs da
lykas : mano tarnas žįno 
stalčių, kuriame aš alikau 
paprastus pinigus, kurių aš 
nededu nei bankan, nei spin
tom..

—Puiku!
—Bet aš klausiu save, ko

dėl jis tuomet turėjo išvar
tyti visus baldus?

Viršininkas su pasigailė
jimo šypsniu tarė:

(Daugiau bus)

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

-Sact ///e
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EXTRA
BONDS
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JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO
PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 ĮVEST ROOSEVELT BOAD

f

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmoa RūSlea 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Rainomis! 

Atvykite | mflsų Jardą Ir apžiūrėkite ata
ką Ir ankstą rū*j LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGU IR NAMU MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vilkų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSU EKSPERTAIS 
kaaltnk perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITVUNAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

£
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CHICAGO IR APYLINKĖSE*
Važiuosime visi Pramoga pavyko
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Bridgeport. — Katalikų 
. Federacijos 26 skyriaus pik

nikas, seniai visų laukiamas, 
jau čia pat, sekmadienį, bir
želio 25 d., Ryans miške, 
prie 87 ir S. Western Ave.

Ne tik bridgeportiečių ten 
bus, bet girdisi, kad visi Fe
deracijos skyriai sugūžės.

\ Rengimo komisija, kaip 
biznierius Al. Budrys, vei
kėjas ir busimasis adv. V. 
Balanda ir Ona Banys už
tikrina visiems ‘good time’. 
Netruks valgio ir gėrimo, 
dainų ir žaidimo.

Dvas. vadas kun. J. Pruns
kis papasakos, kaip jis “su- 

^fūlino” bolševikus, kai jie 
norėjo jį sugauti, pavarto
jant lietuviškus triksus.

So. Chicago. — Birželio 
17 d. vietos veikėjai Snars- 
kiai savo namuose buvo su
rengę klieriko Saplio nau
dai pramogų (bunco party). 
į kurią atsilankė daug sve
čių iš įvairių kolęnijų. Iš 
žymesnių avečių dalyvavo 
Aušros Vartų parap. kleb. 
kun. J. Dambrauskas, MIC., 
ir “Draugo” admin. kun. P. 
P. Cinikas, MIC., kurie dar 
ir pakalbėjo susirinkusiems. 
Kun. Dambrauskas dėkojo 
namų savininkams už triū
są, o visiems atsilankusiems 
už paramą. Gaila, k>ad susi- 
dėjusios aplinkybės neleido 
pačiam klierikui atsilankyti 
į pramogą.

Namo šeimininkai Snars- 
kiai svečius maloniai vaiši-

3

Rekrutavimas bus atsta- ^tu kai jie stojo savanoriais, 
tytas, kad užtikrinus pakan- 8~tėvų sutikimu, tinka ir 
karną atsargą kvalifikuotų gjU gt u , coUeg-Jg 8tudi,a. 
asmenų ------ ~"J—

T/J
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Amerikiečiai kariai, verždamiesi pirmyn Cherbourg pusiausalyje, slepiasi nuo vo
kiečių ugnies grabėje prie St. Sauveur le Vicomte.

(Signal Corps Radiotelephoto. Acme-Draugas.)

Dr. A. P. Stulga, Federa- no. Be to, visi gavo gražių 
cijos šulas, sako, kad tokie dovanų, 
išvažiavimai gamtps gražu- Pramog os pasisekimui 

daugiausiai pasidarbavo pa
tys Snarskiai. Lai Dievas už

, tai jiems atlygina. Jie atli- 
prop. Kampininkas su savo kilnų darbą

mon sumažina daktaro pa
jamas.

Tikimasi, kad ir plikas

tf vožnu delnu ten atlinguos.
Prof. A. Pocius po pa- 

gerbtuvių ir pilnas energi
jos sako: “Jei žmonės nesi
naudoja tokiais išvažiavi
mais, tai kam skundžias ši
luma karštais šalygatviais 

„ sekmadieniais vaikščioda
mi.”

Kun. St. Gaučas žada pa
pasakoti piknike, ką reiškia 
organizuotas keikimas.

Skyriaus pirm. Kaz. Kak
ta sako gavęs ekstra darbi
ninkų, kurie bus pašaukti į 
darbą, jei būtų karšta diena.

Kun. Lukošius, organiza- 
* torius šv. Vardo ir šv. Vin

cento draugijų ir jų dvasios

Šie veikėjai visuomet dar
buojas tautiniai-katalikiško- 
je dirvoje. Dieve, jiems pa
dėk ir toliau taip darbuotis.

Dalyvis

Nudavė

Siūloma auginti ir 
konservuoti daugiau 
tomatų

Victory daržininkai yra 
War Food Administration ra 
ginami auginti ir konser
vuoti tiek daug kiek tik ga
lima tomatų, kad papildyti 
civilių išteklius, kurie kaip 
WFA raporte numatoma, ko- 
merciniai-konservuotiems to- 
matams 1944 metų rudeniui

Tomatus lengva auginti ir 
lengva konservuoti ir dėl šių 
priežasčių jie turėtų būti 
svarbiausios daržovės kon
servuojamos namuose ir far 
mose visame krašte. Nors 
sodinimo sezonas įvairiose 
vietose kitoks, vis dar yra 
laiko daugumai victory dar-

Chicagoje du vyrai anksti įninkama pasisodinti ma. 
praeitą pirmadienį laike tri- žia',sla vien* toma"‘ derllų' 
jų valandų • apiplėšė tris:ir viet>J net W-
viešbuoius, gavo $147.20. Jie V3S vasaros derlius dar ga’ 
nudavė kaipo viešbučių U būti sodinamas P™8 kad

Puiki orlaivių 

gamyba
Gegužės mėn. orlaivių ga

myba prašoko visas progra
mas 2 procentais, išleisda
ma 8,902 visų tipų orlaivių, 
praneša Charles E. Wilson, 
Aircraft Production viršinin 
kas.

“Ypatingai džiuginaritis 
reiškinys, kad (firmą kartą 
visi bombonešių fabrikai pa 
siekė ar prašoko jų indivi
dualines mėnesio progra
mas,” pasakė Wilson. “Tai 
įnima skubiai reikalingus ke
turių motorų, tolimų šaudy
mų bombonešius. Virš prog
raminė gamyba buvo taip 
pat atlikta labai reikalingo
je transporto lėktuvų kate
gorijoje.”

Vėl priimami naujokai 
į oro korpuso 
rezervus

War Department paskel
bė, kad į Oro Korpuso Re
zervus vėl priimami jauni 
amerikiečiai, kurie gali lai
mėti sparnus kaipo kovos į- 
gulos nariai Karo Oro Pa
jėgose.

17 metų amžiaus jaunuo
liai dabar gali stoti savano
riais ateities treniravimui 
kaipo kovos įgulos nariai. 
Iš’aikę fizinius ir protinius 
testus, jie bus patalpinti į 
Air Corps Enlisted Reserve 
sąrašus ir bus pašaukti ap
mokymui tik kai jie smauks 
sa vo aštuonioliktojo gimta
dienio.

ateinančio rudens 
apmokymui. ACER, kurie tu
ri mažiau kaip 17 metų ir 9 
mėnesius amžiaus ir kurie

vimui pagal Army Specializ- 
ed Training Reserve progra
mą nuo trijų iki devynių

baigė High Scbool tuo me-J mėnesių.

JONAS POŠKA
Gyveno 2264 West 23rd St, 

Mirė Birž. 21 d., 1944, 10
vai. ryte, sulaukęs 39 metų 
amžiaus.

Gimė Spring Valley, III. 
Paliko dideliame nuliūdime

moter) Marijonų, (po tėvais La- 
dlsich), motinų Marijonų lr 
patėvį Stamulovų Petrauskus; 
4 seseris Hpzalijų Brusokienę. 
Marijonų Johnson, Juzefų Mic
kevičienę ir Jievų Petrauskas, 
brolį Kazimierų Poškų lr daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnun pašarvotas Lacha- 
wlcz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place. »

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Birž. 24 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Auš
ros Vartų parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapineš.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę; Moteris, Motina, 
Patėviu, Seaevya, Brolis ir Idtl 
Gimlnėrt.

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

NULIŪDIMO

aha
RICHARD S. JUCIUS

Gyveno 848 West 34th Place

Mirė birž. 20 d„ 1944, 9:12 
vai. ryte, sulaukęs 9 m. amž.

Gimė Csicago, 111. Spalio 31 
d., 1934 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
motinų Stella (po tėvais Ga- 
jevvski), tėvų Pranciškų; se
serį Doraine, brolį Donald, se
nukę Theodorų Bartkienę ir 
jos šeimų, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Ave.

I^aldo>tu4ės įvyks penktad., 
birž. 23 d., 1944 m., Iš kop
lyčios 8:00 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingas pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu- 
vėse.

Nuliūdę:
Motina. Tėvas, Sesuo, Bro

lis, Senukė ir Giminės.

Laidotuviy Direktorius An
tanus M. Phillips, Tel. YAHds 
4908.

O
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.VALANDOJE

“svečius”
gaiš.

ir išėjo su pini- šaltas oras užeis.

. KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IB BUTAUPY- 
KU AGENTŲ KOMISĄ.

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLUTŲ

Pranešimai
Dari,’ras-Girėno Kareivių 

Motinų klūbo susirinkimas 
vadas, ragina visus narius įvyks penktadienį,, birželio
važiuoti, nes ir pats tsn bus.; 23 d„ 7:30 vai. vakare, Da

riaus-Girėno svetainėj. Vi 
sos narės kviečiamos atsi
lankyti. Valdyba

Bet J. Šliogerio nieks nesu- 
bytins: jis ten bus su aušra. 

Ona Banys, skyr. rašt.

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
rantija pas jūaų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVtfff OINTMfNT
Nesutepantis — Nenndažantla

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

$w KŪNIŠKAS 
IATYRLN ĖJIMAS

PILNAS UŽ
fiziškam tn Fi.roRoecorcc 

X—BAY—
$3KRAUJO IR URINALO 

T1KINR.II.M AK—Viską* ui
Paprastai apkalnavtųnaa tokio ittlrtnS- 
Jtmo yra $10. Ir men gvsrsntuojsme 
Jums patenkln.tnų arba Jūs mums Blako 
ueniokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI

KRONISKOH I.IGOS 
PANKkillNUAI GYDOMOS

VARIUOSE QY81X)a, kojų ronoa, ir 
panašiai kojų Ištinimai. Kheumatlama. 
HK1L.V1O SKAUSMAI, nevi Tikinimas, 
degančios pilvinės talzdoe nr ušktaM- 
Jlmas.
KRAUJO L.T008, silpno nuvargusio, 
anenita ir krau'o utnuodljimua iė prte- 
iaatlea kronitkų Ilgų Aukšto kraujo 
spaudinis.. į
ODOS EIGOS. nletėjlmae. dągančloe 
ezzema, psoriaals Ar spuogų.
URINAE1NIAI SKAUSMAI. proatatl- 
tla. akaudiloa Ir nesmagumo KRONIA- 
KO8 EIUO8. Ar atsikelti reikia nak
timis?
• NUOI.ATINKS rAHRKMCS
• Tuojau palengvinimas

C Esi k o nrprnriHilinak
Arma kaina. Lsngvsanis Nslygsmia

MES KAI.RAMB EEN KIŠKA I 
CHICAGO MBDICAI. LNMTITCTB 

«•« KOI TH STATE STREET

VARTOJAMAS NAUJAS PLAVTI0 MA. TUUOLAA NATUMA1AS PVM . ■KALVOS DANTŲ
KACJOd Velvatone BAMTV

nuroa
$12.50

IKI $89.50 Už KIEKVIENĄ

Msatsldasda. Bs skonis. Naturalės spal
vos. Nsklėaka. Visoj šaly Gnomo. dantų 
plsitsA Pormatomss orystal elear plvltos.

taisymų

HEJNABROS.;
DENTAL PLATE CO. 

mt a. aaitumd su m. kkm. esat ■
AMmm ms I Ud $ MMad «M I IM I KALBAME 1ABT ll VIAKAI
se«e w. «U) at. ma m. Imt. ąsos 
■O N. Dearbom Rm. AM, Sis M4I 

▼Idnrmissėls vai. »—d. Antradieni kmo t IM ». '1A-1.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MOBŪIČIŲ!

VAE.I • ryto IU S vnfc.

Statybai. Remontavlmui, ReflnjuiMvimol—
ant I.FNGVŲ MĖNESINIŲ lAMOKfiJlMVI

Panai Klokite Progų Dabartinėm* temom* 
Nuošimčio Ratoms.

~TAPKI~TE riNANHTNIAI NEPRIKLAUSOMI? 1

TAIKYKITE mūmj' įstaigoje. Jūsų indSIUI 
rūpestingai globojami Ir Ilgi SS,000.00 ap- 
drauatt per Federal Navlngs and Ūmui In- 
Miranre Corpor»(|on. Jflsų pinigai bus greitai 
Išmokami Junta ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR V.YMIAFKIA DIETI VIŲ 
FLNANSINC IŠTAIGA.

— Al Matai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION 
TEL: CALUMHT 4118 Jo*. M. Mozeris, Sec’y. 8228 SO. HALSTED ST.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūaų Lietuviam* 
klientams pilną palanki nimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
etai vienas ii mūsų gralių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų. ____
DIDYSIS Oflaaa ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 

(Netoli Grand Ave.)
PHONE: SEELEY 6108

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave.) Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 
[ONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijom.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Miesto
Dalyme

I A.’ UI

l'f/
4330-34 S. California 

Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTUANICA AVE.___________Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 8578

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. I8th STREET
_________________Teiephone YARDS 1418____________

L I* ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phoae YARDS 1138—88

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WKST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 576S 

PULLMAN 1270
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Iš invazijos fronto

Keletas smulkmeną apie Cher- 
bourg'o uostą ir miestą

DVIEJŲ NAPOLEONŲ LAIKAIS BUVO STATOMOS 
TVIRTOVES APGINTI MIESTĄ. BAIGTA 1858 M. 
MIESTAS TURI DU UOSTUS.

Kai prasidėjo sąjunginin
kų invazija j Prancūziją, 
pirmiausia buvo pradėta 
atakuoti Cherbourgo uos
tas.

Čherbourg, istoriškas 
Prancūzijos miestas, ilgą 
laiką buvo prancūzų svar
biu laivų taisymo kiemu ir 
prekybos uostais.

Cherboug apgynimas link 
jūros buvo ilgai stiprina
mas, dideli įsistiprinimai 
(fortifikacijos) buvo atlikta 
Napoleono III laikais, laike 
praeito šimtmečio, bet na
ciai per keturis metus pato
bulino įsistiprinimus ir pri
dėjo kitus apsigynimus, kad 
apsaugoti Cherbourgą nuo 
užpuolimo iš užpakalio.

GALE PUSIAUSALIO

Čherbourg guli gale Co- 
tentin pusiausalio, seklioje 
įlankoje, besitęsiančioje nuo 
Cape de la Hague vakaruo
se į Cape Levi rytuose. Už
pakalyje yra statūs Mon- 
tagne du Roule krantai. 
Pats miestas guli apie 100 
mailių pietuose nuo South- 
amptin, Anglijos, ir 232 
mailės vakaruose ir šiaur- 
vakaruose nuo Paryžiaus di
džiosios geležinkelio linijos. 
Mieste esama apie 38,000 
gyventojų. i

Antras apgulimas bus tik 
įvykis senovinio miesto isto
rijoje. Čherbourg užima vie
tą romėnų padermės,/Corial- 
lum. Priešistoriški maininin- 
kai, iš bronzinio amžiaus, 
vartojo pusiausalį kaipo iš-

"Chesterfield Music 
Shop" - Naujas 
Radio Programas

vykimo punktą Anglijon, 
lygiai prieš romėnų laikus.

William Conųueror pado
vanojo miestui ligoninę ir 
bažnyčią, ir porą šimtų me
tų vėliau — 1295 — anglų 
laivynas iš Yarmouth už
puolė miestą. Jis buvo pa
imtas anglų 1418 metais po 
apgulimo ir - Karolius VII 
atsiėmė 1450 metais. 
FORTIFIKACIJŲ DARBAI

Liudvikas XTV bandė pa
daryti karišku uostu, bet 
fortifikacijos pastatytos 
1686 metais buvo nuimtos 
po trijų metų vėliau. Tačiau 
Liudvikas XVI pradėjo uos
to darbus, kurie buvo tęsia
mi Napoleono I ir baigti 
Liudviko Pilipo I ir Napole
ono III. 1858 metais, kai bu
vo švenčiamas paminėjimas 
fortifikacijų, buvo išleista 
$40,000,000 darbams. Kara
lienė Viktorija dalyvavo iš
kilmėse, 1858 m.

Turi laivyno ir prekybos 
uostus, kurie yra pusę mai
lės tarpo. Laivyno uostas 
susideda iš trijų baseinų, iš
kaltų iš gryno akmens, ir 
apima 55 akerius, mažiausia 
30 pėdų gilumos.

Į instaliacijas įskaitoma 
drydocks, laivams statyti 
kiemas, krautuvės, didelė 
laivyno ligoninė ir panašūs 
dalykai. Į laivyno baseiną 
įeina didžiausi karo laivai. 
Jis sujungtas su kitais 
dviem baseinais.

Prekybos uostas, Divette 
upės žiotyje pasiekia jūrą 
kanalu, kuris turi 650 jardų 
ilgumo. Išoriniam potvyniui 
ar atslogiui uostas apima 
17’/2 akerių, vidaus basei
nas 15 akerių išsitęsia. 
DIDELE UŽTVANKA

N
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Iš Pacifiko gyvenimo

Misiją jaunuolis atidavė gyvybe už 
sergantį vyskupą

VIETOS SKAUTAI ĮSPĖJO APIE ARTĖJANČIUS JA
PONUS. VIENAS JAUNUOLIS JAPONUS VEDE 
PRIEŠINGA KRYPTIMI IR BANDĖ PABĖGTI.

Ketvirtadienis, birž. 22, 1944
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Marine S-Sgt. Cicilija L. Julien gėrisi gražia barzda ve
terano marino Sgt. Earle E. Daniel, kurs jau 27. metai 
tarnauja Pirmoj Marinų Divizijoj. Ši rinktini ausiu vyrų 
divizija pirmutinė užpuolė japonus Guadalcanale ir kito
se Pacifiko salose. Po 25 mėnesių gyvenimo džiunglėse, 
dabar ši divizija parsiųsta namo poilsiui. (Acme-Draugas 
teiephoto)
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Per valandą 375 mailės
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Chicagietis leitenantas numušė naciu 
robot lėktuvą

Lt. William Y. Anderson, 
23 metų, chicagietis, 7915 
Vernon avė., Mustang kovos 
lėktuvo pilotas invazijoje, 
pasižymįs įvairiais gabu
mais kovoje, numušė nacių 
robot lėktuvą. Apie tai buvo 
pranešta iš Londono praei
tą antradienį, birželio 20 d.

Pranešimai praeitą antra
dienį iš Londono sako, kad 
lt. Anderson vijos robot lėk
tuvą 375 maileg per valan
dą, vykstant į Normandiją, 
šeštadienį, Po trijų nepatai- 
kymų, jis palietė bombą ir 
stebėjo kaip bomba sudužo 
žemėje. Jis paskui vyko sa
vo misijon.

Chicagos leitenantas yra 
sumanus ir smarkus vyras.

Žuvę kareiviai kavos 
laukuose

Ko* Girdit? 

Chicagoje ♦

Karo departamentas pra
eitą antradienį pranešė 511 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo (buvo užmušti) Azijos, 
Centro Pacifiko, Europos, 
Viduržemio ir1 pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 35 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, 13 iš In
diana, 5 iš Iowa, 8 iš Wis- 
consin.

LONDON — The Catholic 
Times pasakoja kaip vietos 
jaunuolis Guadalcanale ati
davė savo gyvybę, kad išgel
bėjus vyskupą Aubin, S. M., 
apaštališkąjį vikarą, iš ja
ponų kareivių nagų.

Senyvas vyskupas buvo 
pasislėpęs miškuotame kal
ne su kitais misijonoriais, 
bet po trijų savaičių jis su
sirgo ir grįžo į misijų stotį 
gydytis.

Kai vyskupas pagyveno 
dvi dienas stotyje, japonai 
artėjo prie vyskupo gyvena
mos vietos. Vietos skautai 
davė įspėjimą ir vyskupas 
vėl buvo nugabentas į krū
mus. Japonai bandė gauti 
informacijų apie vyskupą, 
bet jiems nepasisekė. Ir ta
da jaunuolis vardu Petero 
Kego pasisiūlė, kad jis nu
ves juos pas misijonorius.

Jaunuolis Petero Kego ja
ponus nuvedė į priešingą pu
sę nuo tos vietos, kur buvo 
vyskupas. Ir kai jaunuolis 
juos vedė per krūmus, jis 
bandė pabėgti. Japonų ka
reivis peršovė jį per galvą.

Vyskupas ir kiti misijo- 
noriai saugiai pasiekė Tan- 
garare, apie 50 mailių nuo
tolio (distancijos). Japonai 
ieškojo, bet jie nustojo eiti 
tolyn, kai artėjo prie Tan- 
garare, manydami, kad ten 
buvo didelė amerikiečių jė
ga..

O pasirodė, kad toji dide
lė amerikiečių jėga susidė
jo iš vieno amerikiečio la
kūno, kuris buvo numuštas 
žemėn toje apylinkėje, ir bu

vo gydomas misijonoriaus 
kunigo de Klerk, S. M.

Jaunuolis išgelbėjo ser
gantį vyskupą, bet jo pasi
aukojimas pareikalavo jo 
gyvybės. Tai karžygiškas 
dvasios jaunuolis.

Nori gauti $225,000 
vyrui žuvus

Mrs Deborah Lamb Gil
lette, našlė Theodore W. 
Lamb, Wayne, III., arkitek- 
to, kuris žuvo Yankee Clip
per susidaužime, netoli Li
sabonos. praeitais metais, 
nori gauti $225,000 nuosto
liams padengti iš Pan Ame
rican oro linijos. Ji iškėlė 
bylą federaliniame teisme, 
New York. Mrs. Gillette 
prašo dviem savo vaikam po 
$100,000 ir sau $25,000.

Mirė krautuvėje
Albert Kral, 43 metų, 512 

Arlington pi., praeitą antra
dienį mirė nuo širdies ata
kos maisto krautuvėje, 2453 
N. Clark str.

Iš troko
2,000 pėdų filmų špulė bu

vo pavogta iš filmų troko, 
kuris buvo pastatytas fron
te 1223 So. Wabash avė. 
Vairuotojas pranešė apie tai 
policijai praeitą antradienį.

Charles Carson, 56 metų, 
57 W. Chesnut str., buvęs 
aktorius (vaidintojas) mirė 
nuo širdies atakos praeitą 
antradienį.

X Vincas Rėkus, north- 
saidietis, žinomas mūs vei
kėjas ir DKK narys, su šyp
sena fundija savo draugams 
cigarus. Ir nenuostabu. Va
kar jis susilaukė sūnaus. 
Žmona Florence ir jaunas 
pilietis randasi Norvegian- /j 

American ligoninėj. Rėkai 
jau augina dukrelę.

X T-Sgt. Chas Pertroshus, 

iš Town of Lake, karui pa
sibaigus bus aukštai išmoks 
lintas virėjas. Baigęs mais
to virimo mokyklą Obispoje, 
pasiųstas į eksperimentinę 
mokyklą — “School of De- 4 
hydrated Foods”. Šios’ rū
šies maistą, sako, kareiviai 
labai mėgsta. Po karo ir ci
viliams bus tiekiamas.

X Šv. 'Antano parapijos 

piknikas praeitą sekmadienį 
pelno parapijai davė virš 
dviejų tūkstančių dol. Pik
nike margojoj minioj buvo 
matyti daug dvasiški jos, vi
si Cicero ir daug Chicago 
biznierių, profesionalų, taip 
pat kai kurie Cicero mieste
lio valdžios nariai ir k. Kle
bonas visiems dėkingas už 
didelę paramą.

X šv. Kryžiaus parapijos, 
Chicago, mokyklą šįmet bai
gė 28 mokiniai. Už pasižy
mėjimą moksle Darius-Girė
nas, Amerikos legiono, pos
to medalius laimėjo Virgi
nia Wolps ir Edvardas Rim
kus. Baigusieji berniukai čia 
pat padarė priesaiką — pa
likti šv. Vardo draugijos 
nariais.

O

Dar tik antra savaitė kaip pra
dėjo, o jau Chesterfield Music 
Shop greitai augina sėkmingą ra- 
dio-tinklo biznį per ištisą šąli. To 
programo radio kostumieriai 
mėgsta madauną įvairumą muzi
kos prekių, paruošamų naujai ir 
žavėjančiai penkias naktis į sa
vaitę. . ■. ir mandagų Johnny Į 
Mercer, kuris patarnauja jums 
asmeniškai su daina ir linksma 
šypsena. Nėra racijonavimo, nė
ra trūkumu, nė pristatymo prob
lemų. . . tik atsukus savo radio 
ant mėgramiausio N B C stočio ir 
štai yra.

Johnny Mercer, kurio magika 
su skambančiais lyrikais pakėlė jį 
į Amerikos žymiausi dainų .rašy
toją, yra programo vedėjas. Jo
nas turi talentą išskirti pagaun
ančius išsitarimus iš paprastos

Ccerbourg turi natūralias 
apsaugas iš trijų pusių, bet 
šiaurinė pusė yra apsaugota 
aukštos užtvankos (break- 
water), pradėtos Liudviko 
XVI. Užtvankos (breakwa- 
ter) yra 2% mailės ilgio, 
650 pėdų platumo' apačioje 
ir 30 pėdų platumo viršuje, 
kad apsaugojus fortifikaci
jas.

Rytinis įėjimas į Cher- 
bourg uostą yra 500 jardų 
platumo tarp užtvankos ir 
Pelee salos. Vakarinis įėji
mas, 1000 jardų platumo, tę-

Aplankys

dabartinės kalbos ir perversti į giasi tarp užtvankos ir Fort 
mėgiamą dainą. Jo gabumai pa-
gražiną visą programą.

Jo Stafford, programo Dainų 
Karalienė, yra gabi artistė rhyth- 
mo modemiško stiliaus. Ji dar 
nauja radio veiksme, bet jau ir 
viena iš mėgiamiausių.

Chavagnac, pastatyto akme- 
meninj salelėj. Vėliau yra 
vartota dideliems laivams.
INDUSTRIJA

Cherbourgo industrijoje 
įskaitoma žuvavimas, me-

Pied Fipers,, žymūs dainavimo 
stilistai, kartu su žavėjančia, ma
ža June Hutton, perstato choriš- 
kus kūrinius taip kad sužavi vi- džio plovimas, odų išdirbys- 
sus kurie klausosi.

» tė, laivų statyba, geležies ir 
X. *Xn±"T vario liejyklos, ginklų ga- 

myba ir oro jėgų darbai.

Šiandien ir penktadienį 
50,000 mokyklų berniukų ir 
mergaičių stengsis aplan
kyti kiekvienus namus, 
rinkdami seną popierį. Jie 
rinks senus laikraščius bei 
šiaip seną popierį karo rei
kalams.

♦ ą •

Mirė

Šv. Luko ligoninėje nuo 
širdies atakos mirė B. H. 
Marshall, garsus Chicagos 
arkitektas. Jis yra padaręs 
planus Blackstone, Drake, 
Edgewater Beach viešbu
čiams ir kitiems‘pastatams.

♦ * *
Lankės

Mayoras E. Kelly šiom 
dienom lankės Washingtone 
svarbiais reikalais.

muzikas 
rinį ir vadovauja orkestrai, o
Wendell Niles su Johnny Mercer , ..
dalinasi juokų daryme ir prane- Laike laimingų laikų Cher
Simais.

Sudedant visus šiuos artistus 
ir dar daug kitų krūvon, aiškiai 
pasirodo kodėl Chesterfield Mu
sic Shop programas yra vienas iš 
mėgiamiausių.

(Skelb.)l

Platinkite “Draugą”.

bourgo miestas buvo popu
liari pasilinksminimo vieta 
(resort).

Paatorosiomis dienomis 
vyko dideli mūšiai dėl Cher
bourgo uosto. Vakar buvo 
žinių, kad amerikiečiai pri

ėjo prie Cherbourgo vartų. 
Taip pat buvo žinių, kad 
amerikiečiai vakar jau ko
vojo miesto viduje. Kai 
šiandien skaitysite šį apra
šymą, galbūt Cherburg bus 
jau išsprūdęs iš nacių ran
kų. Jei ne šiandien — tai 
vėliau.

PIRMAS “Draugo!
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Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —/

UmeBERGMAN’S Grove.„
Riverside, Illinois

Gamtos

Iš

Grožiu

Bergman’s

Grove

yra

Vienas

Gražiausių

Daržas

Daržas

Įrengtas

Modemiškais

Įrengimais

Graži šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt.

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike {vyks daug malonių suprjzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdo mus. Programas — Žaidimų — Dainų 

—Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ Iš ANK STO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų sn savo šeima, kaimynais ir draugais Ir tuo pačia paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia ir .tarnauja Įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
klinbams ir visai plačiajai vlsnnmenei per ilgas metus.

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

X Antanas ir Agnės But- 
kai, 6040 S. Washtenaw Av., 
buvo suruošę priimtuves gi
minaičiui Juozui Dauteriui, 
kuris buvo parvykęs atos
togų pas savo mamytę ir 
patėvį Kaz. Raudonį. Priim
tuvėse dalyvavo artimieji gi 
minės ir draugai; jų tarpe 
ir kadeta Eleanora Butkus. 
Butkų sūnus Walteris šiuo 
metu yra Italijoj ir jau pa
keltas į Major laipsnį.

X N. ir H. Širvinskų, pla
čiai žinomų Brighton Park 
veikėjų, dukrešė Helen ir 
sūnus Albertas šįmet baigę 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. pradži-os mokyklą sn 
pasižymėjimais, rudenį ža
da aukštesnio mokslo siek
ti: Helen šv. Kazimiero aka
demijoj, o Albertas — St. 
Rita High School. Pradžios 
mokslo baigimo proga sūnui 
ir dukteriai tėvai buvo iš
kėlę vaišes.

X Rockforde, III., Ameri
kos Lietuvių Tarybos sky
rius steigia komitetą Penk
tosios Karo Paskolos bo-. 
nams pardavinėti. Visi pirk
ti per šį komitetą bonai eis 
lietuvių kreditui. Bonų iš
davimu rūpinsis Chicago 
lietuvių komiteto egzekuty
vis pirm. J. M. Mozeris, sekr. 
Keistuto “spulkos’’ Bridge
porte. r eo
te ♦ * * *'* < /
BUY ---------
WAR BONDS
****<***■■ ■ — - ■ ...

*3




