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ATRĖMĖ
Amerikiečiai artinasi 

prie Biak aerodromų
SĄJUNGININKŲ STABAS 

N. Gvinėjoj, birž. 7.—Japo
nų sužalota aviacijos jėga 
desperatiškai puolė ameri
kiečius, kurie stumiasi ar
čiau Mokmer ir dviejų kitų 
aerodromų Schouten salose.

Amerikiečiams (artinantis 
prie kalnų arti Mokmer ae
rodromo, Biak saloje, japo
nų lėktuvai dviem atvejais 
bandė juos atakuoti. Atakos 
nepavyko, ir vienas jų lėk
tuvas buvo numuštas.

Vienas amerikiečių dali
nys pasiekė poziciją pusan
tros mylios nuo Mokmer. 
Kitas dalinys, krante, užti
ko didelę priešo opoziciją į 
šiaurvakarius nuo Ibdi kai
mo, penkias mylias nuo ae
rodromo, ir nebegalėjo to
linu (pasivaryti.

Atakuodami užpakaly prie 
šo linijų, Liberator bombe
riai kovėsi su 10 priešo lėk
tuvų, vieną kurių numušė, 
o tris kitus gal sunaikino. Amerikos kariai pervežami laiveliais iš kranto į transportus, ilgai lauktai nacių laikomos Europos invazijai, 

i Ši nuotrauka buvo radio persiųsta Amerikon, ir rodo laivus plaukiančius į Prancūzijos pusę.
(Signal Corps radio telephoto — Acme-Draugas.)
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64 Amerikos karius

JfiRSEY CITY, N. J., birž. 
7.—gvedų laivas Gripsholm 
atplaukė į Jersey City va- 
knr su grupe vyrų ir mote
rų, kurie buvo nacių inter
nuoti, arba karo belaisviai 
Europoje, jų tarpe 64 sergą 
arba sužeisti Amerikos ka
riai, ir 37 Kanados kariai, 
kurie buvo iškeisti už vokie
čius belaisvius.

\

Britai varo japonus 
iš Kohima apylinkės

KANDY, Ceylon, birž. 7. 
—Štabo pranešimas sakė 
japonai, dėl didelių nuosto
lių, greit traukiasi iš Kohi
ma apylinkės, šinurrytinėj 
Indijoj, ir britai kariai užė
mė kaimą šešias mylias į 
rytus nuo to miesto. Sako
ma japonai taip greit trau
kiasi, kad britai nespėja 
juos pasivyti.

Myitkyinoje, šiauri n ė j-e 
Burmoje, Gen. Stilwell lini
ja pietinėj miesto dalyje 
pastūmėti pirmyn, o Moga
ung klony, vakaruose, ki
niečiai prisiartino iki pen
kias mylias nuo Kamaing, 
ir tris mylias nuo Lonkin.

KALENDORIUS

Atsišaukė i italus 
sukilti pfieš nacius

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, birž. 7.—Sąjungi
ninkų penktoji armija tebe- 
sivaro pirmyn Civitavecchia 
link. Civitavecchia uostas 
randasi Italijos krante, maž 
daug 40 mylių i šiaurvaka
rius nuo Romos.

NEAPOLIS, birž. 7. — 
Gen. Sir Harold R. L. G. 
Alexander šiandien paskel
bė atsišaukimą ■ į Italijos 
patriotus “sukilti prieš ben
drąjį priešą šiuo momentu, 
kuomet vokiečių armijų Ita
lijoje jėga palaužta^”

Nužemino generolų už 
kalbėjimą apie D-Day
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, birž. 7.—Šiandien leis
ta pranešti, kad kiek laiko 
atgal vientas Amerikos ge
riausiai žinomų generolų 
buvo nužemintas iš majoro 
generolo į leitenanto pulki
ninko rangą ir pasiųstas na
mo už tai, kad vienoj suei
goj tvirtinęs, jog “invazija 
įvyksianti pirm birželio 13 
d.”

Tai buvo Henry Miller, iš 
Salem, N. J. Nepranešta 
apie tai anksčiau militari- 
nio saugumo sumetimais.

Birželio 8 d.: DIEVO KC- Unkug ir 355 jgktuvus

Sulėtėjo vokiečių 
ofensyva Rumunijoje

ALIANTU LĖKTUVAI 
ATAKAVO BALKANUS
NEAPOLIS, birž. 7—Ofi- 
Di d i e j i ket.urmotoriniai 

bomberiai atakavo svarbiuo 
MASKVA, birž. 7. — Po gjyg plokšti aliejaus laukus,

aštuonių dienų puolimo ant 
rusų pozicijų į šiaurę nuo 
laši, Rumunijoje, kurio me
tu nepralaužė rusų linijų, 
vokiečių ofensyvai pradeda 

, sulėtėti.
Komunikatas sakė rusai 

vakar atrėmė palyginamai 
nedideles nacių tankų ir 
pėstininkų atakas. Per vie
ną ofensyvos savaitę vokie
čiai prarado 7,300 karių, 333

Rumunijoje, ir Brasov it 
Pitesti geležinkelių centrus 
tam pačiam krašte.

Kiti daliniai puolė Duno
jaus “geležinius vartus’’ 
prie Tumu Severin, ir gele
žinkelių centrą Belgrade, 
Jugoslavijos sostinėje

NO ŠVENTE, Šv. Medar
das; senovės: Merūnas ir 
Davčta.

Birželio 9 d.: šv. Primas
Ir Šv. Felicijonas; senovės:' 7. — Gubernatorius Dwight'kijos užsienių reikalų minis-

'Laisvės Varpo Diena'
SPRINGFIELD, III., birž.

Masvydis ir Vorilė.
*

ORAS
Giedra ir šilčiau.

H. Green išleido proklama-1 tras, miręs pirmadieny po
ciją, kuria birželio 11 d. pa-'ilgos ligos. Beck išvyko į J te, Yunnan provincijoje, pa
skelbiamas “Lietuvos Lais- Rumuniją 1939 metais, po i varė japonus iš Chiaotou, o 
vės Varpo Diena.” i Lenkijos okupacijos. I klony jau pasiekė Chiangtso.
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AMERIKIEČIAI

Invazija atsako 'antraf ronlininkams'
WASHINGTON, birž. 7.—Savo spaudos konferencijoje 

vaknr, Prez. Rooseveltas sakė invazijos eiga “pagal pla
ną” ir maži nuostoliai atsako tiems politikieriams ir gru
pėms, kurios reikalavo antro fronto. Prezidentas neminė
jo komunistų, kurie buvo didžiausi rėksniai, vardu. 
r Atsakydamas į paklausimą, Rooseveltas sakė Stalinas 
stojo prašęs antro fronto, kuomet Teherano konferencijo
je buvo nutarta invaziją pradėti gegužės pabaigoje arba 
birželio pradžioje.

Prezidentas nurodė, kad invazija negalėjo įvykti anks
čiau dėl laivų stokos, ir sakė ji buvo pradėta taip greit, 
kaip tik buvo galima.

Sąjungininkų laivai prie Genoa uosto
BASEL, Šveicarija, birž. 7.—Laikraštis La Suisse at

spaude pranešimą iš Chiasso, Italijos-Šveicarijos pasieny, 
kad dideli daliniai sąjungininkų karo laivų plaukioja ne
toli nuo Genoa uosto. Laukiama išlipdinimų Italijos Ligų- 
ria krante, ir pietinėj Prancūzijoj.

Naciai sako aliantai neužvaldė uostų
LONDONAS, birž. 7.—Britų žinių agentūra sakė vokie

čių radio pranešimas teigė, kad sąjungininkų kariuomenė 
Prancūzijoje “nevaldo nė vieno uosto, kuris būtų tinka
mas dideliems laivams.”

Mirė buvęs Lenkijos 
užsienių ministeris

NEW YORKAS, birž. 7.—
Nacių valdomas Rumunijos 
radio sakė Pulk. Josef Beck, 
karo pradžioje buvęs Len-

Japonai prisiartino 
»prie Changsha miesto

CHUNGKING, birž. 7. — 
Raportai sako japonai jau 
pasiekė Changsha miesto 
pakraščius. Pirmesni prane
šimai minėjo aršias kovas 
prieš japonus, žygiuojan
čius į Changsha.

Kiniečių komunikatas ank 
sčiau sakė kiniečiai, tęsda
mi atakas Salween upės fron

Atstovų butas užgyrė 
vidaus paskolos kėlimą

VVASHINGTON, birž. 7 — 
Atstovų butas šiandien už
gyrė konferencijos raportą 
numažinimui kabaretų tak
sų) nuo 30 iki 20 nuošimčių, 
ir jų atleidimą visiems ka
riams. /

Byliu? taipgi padidino fe
deralinės vidaus paskolos 
aukštį nuo 210 iki 260 bili- 
onų dolerių. Manoma Sena-

...“and that govemment ui 
the people, by the people c. 
the people, shall not parieti 
from the earth.”

-—Abraham Lincoln

Price 3c VoL XXVIII

Atstumia priešą nuo krantų- 
nacių opozicija pradeda didėli

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 7.--Sąjungininkai 
kariai stumiasi gilyn į Prancūziją, smarkiai kaudamiesi 
su didėjančiom nacių jėgom. Prie Caen, devynias mylias 
nuo kranto, jie atmušė nacių kontratakas.

Sąjungininkai pavarė priešą iš visų pozicijų išlipdinimo 
krantuose, ir vietom net sujungė savo pozicijas krante.

Raportai sakė Cherbourg pusianaalio invazijos fronte 
padėtis stipriai pagerėjusi, ir sąjungininkai daro gerą 
progresą visam fronte, nežiūrint prasto oro ir didėjančios 
opozicijos.

Abi pusės nuleido parašutistus fronte. Sąjungininkų 
lėktuvai ir sklandytuvai, kurie pristatė daugiau karių 
Prancūzijon, išsitiesė į 50 mylių ilgio liniją.

Sąjungininkų ir vokiečių parašutistai smarkiai kaujasi 
Cherbourg apylinkėje.

Pranešimas iš anti-nacių požemio Atlantic nadio Vokie
tijoj sakė naciai paleido Bayeux miestą, šešias mylias nuo 
kranto Cherbourg pusiausaly ir 16 myliu į šiaurvak'-r'1; 
nuo Caen. Aliantų štabas tą žinią patvirtino.

Aviacijos štabas sakė sąjungininkų lėktuvai nuo birže
lio 1 d. iki vakar naktį atliko suvirš 71,000 atskirų skr: 
dimų.

Gen. Eisenhower karo laivu nuplaukė į Prancūzijo3 
krantą, kad apžiūrėti sąjungininkų ten įsteigtas pozicijas

Nepatvirtinti raportai sakė sąjungininkai vietom pasi
varė iki 12 mylių nuo kranto.

Štabo pranešimas sakė kariuomenė neatsiekusi numa
tytų tikslų, bet vėlesni išsivystymai sudarė nei pesimizmo 
nei optimizmo, bet “rimto pasitenkinimo.”

Laukiama didelių priešo kontratakų. Sakoma maršalas 
Erwin Rommel atskuba/ su dviem nacių kariuomenėm. 
Vokiečiai sakė jie atmušę išlipdinimus Calais apylinkėje, 
bet paaiškėjo, kad jų artilerija ten šaudė į aliantų laivu?.

Aliantai požemiui: 'dar ne laikas'
LONDONAS, birž. 7.—Didžiulė požeminė kariuomenė, 

kuri gręsia Hitlerio kariuomenių daliniams okupuotose 
Europos kraštuose, šiandien gavo invazijos instrukciją— 
laukti, bet būti pasiruošusiems atlikti savo rolę, kuomet 
tik gaus signalą.

Prancūzijos laikinos vyriausybės vadas, Gen. Charles de 
Gaulle, per radio kalbėjo į Prancūzijos žmones ir sakė 
kas tik gali, turi prisidėti prie sąjungininkų, ir įspėjo 
prancūzus nesiduoti būti sugaunami ir suareštuojami.

Lenkijos Premjeras Stanislaw Mikolajczyk transliavo 
atsišaukimą į Lenkijos požemį, sakydamas jie turi pildyti 
jiem duodamas instrukcijas “atlikimui užduočių, kurios 
jiems patikėtos.”

Prarasta 24 karių vežimui lėktuvai
SU DEVINTU AVIACIJOS DALINIU, birž. 7.—Praneš

ta, jog iš naktinių operacijų negrįžo 12 C-47 karių vežimui 
lėktuvų ir 12 sklandytuvų, kurie pristatė daugiau karių j 
Normandy frontus.

C-47 lėktuvai ir sklandytuvai trimis bangomis pristatė 
daugiau karių ir reikmenų vakar naktį ir anksti šį rytą.

Nuo invazijos pradžios sąjungininkų aviacijos jėgos 
prarado 70 lėktuvų: 17 naikintuvų, 13 Anglijos bomberių, 
šeši Amerikos Thunderbolt naikintuvai, keturi Amerikos 
Havocs, du Amerikos Lightning naikintuvai, du Amerikos 
vidutinieji- bomberiai, vienas britų Beaufighter, vienas 
didelis Amerikos bomheris, ir anksčiau suminėti lėktuvai 
ir sklandytuvai.

Išlipdinta dar daugiau kariuomenės
LONDONAS, birž. 7.—Berlyno radio šį vakarą citavo 

vokiečių spėjimus, kad sąjungininkai vrckar naktį Pran
cūzijos krante išlipdino dar nuo dviejų iki penkių karių 

tas greit užgirs abu tuos divizijų. Naciai sako jie jau atpažino šešias sąjungininkų 
pasiūlymua 1 divizijas Prancūzijoje.
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Nauja draugija Pirkite karo bonus

Susiorganizavo Lietuvių Q0f IjetUViU komiteh 
Kareivių Motinų Klūbas. Pir

\<?

NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETUVIAI U. 8. KARO TARNYBOJE

mas susirinkimas buvo ge
gužės 21 d., 6v. Jurgio mo į 
kykloj. Susirinka gražus bū 
rys motinų ir visos pareik 
kė, kad būtinai reikalingi 
motinoms susiorganizuoti 
Pastovios valdybon išrink
ta šios:

Pirm. Petronėlė Medome- 
nė, vice pirm. Rozalija Mik- 
nienė, nut. rašt. Sofija Mik- 
lasevičienė, fin. rašt. Ona 
Kiuberisnė, iždin. Petronėlė 
Amb ras ienė, iždo globėjos 
Vincenta Marozienė ir Ma
rijona. Mišeikienė.

Visos valdybos narė® yra 
labai geros veikėjos ir pa
vyzdingos motinos. Todėl 
jau iš anksto galima saky
ti, kad šis klubas bus sėk
mingas. Visos šios moterys į dUO3 dar geresnius rezulta- 
yra nenuilstančios veikėjos! tus.
įvairiose mūsų draugijose, j Tad brs.;gas lietuvlai, vi.

Nutarta kreiptis į visas si į :aiką už Amerikos lai- 
motinas, kurios tik turi sū-* mėjimą, už Lietuvos laisvės 
nūs ar dukteris kariuome grąžinimą, dirbkime kol lai- 
nė j, kad prisidėtų prie šie mesime!..
klūbo. ' Elena Rauby,

Kadargi Detroite yra su
sitveręs karo bonų pardavė 
jų komitetas, kaipo draugi
jų centras, ir už kiekvisns 
parduotą boną lietuviai gau
na kreditą, tad visi lietuviai 
pri valė. ų pirkti karo bęnu6 
tik per šį komitetą. Komi
tetas pardavinės karo bonus 
Ilgi karo pabaigos.

Jabar, kad eina lietuvių 
$:,000,000 karo bonų par
davimo vajus, šis komitetas 
pridės parduotų bonų kredi 
tą prie penkių milijonų va
jaus. Tuo pačiu laiku Det
roito lietuviai irgi gaus kre 
ditą už išparduotus bonus.

Balandžio mėnesįi šiam ko
mi te ui pasisekė parduoti ka
ro bonų net už $60,000. Ti
kiuosi, kad gegužės mėnuo

Pfc. Jonas f. Škulis gimė 
1916 matais sausio 27 dieną, 
Rochestsr, N. Y. Baigė Šv. 
Jurgio lietuvių parapijas 
pradžios mokyklą, Detroit, 
Mich. Lankė Marianapolio 
aukštesnę mokyklą Thomp
son, Conn.

Jonas turi vieną sesutę, 
Francis, kuri lanko Sv. Pran 
ciškaus Akademiją, Pitts
burgh, Pa. Baiga birželio IX 
dieną. Ruošias j vienuoles.

Jono motina Ona Skulie- 
nė našlė gyvena šiuo adre
su: 11355 St. Aubbin St., 
Hamtramck, Mich. Jo tėvas, 
Ignas Škulis, mirė 1936 me- 
ais gruodžio 1 d. Jis yra 

buvęs Sv. Jurgio parapijos 
komiteto nariu per tris me
tus.

Ona škuiienš daug dar
buojasi parapijos ir drau 
gysčių reikaluose.

togas ir čia oas motiną links-; šiame susirinkime dalyvau-i motiną. Ta proga pasisve- 
mai pora savaičių praleido.
Jo brolis Albertas, kuris ir
gi tarnauja U. S. Air Corps, 
kaipo fotografas, jau išvy
ko į New Guinea.

Lietuvių svetainė, kuri 
per keliolika metų buvo re- 
syverių rankose, pereitą sa
vaitę ispanai nupirko už 
$22,000. Tos salės (pastaty-

Lt. Vinc. Banionis, U. S. 
Navy, netikėtai kelioms die
noms gavo sustoti pas tė
vus. Lt. V. Banionis yra žy
mus futbolo žaidėjas. Vėliau 
parašysime plačiau apie jį.

Marcelė Mikelioniūtė ii 
Cleveland, O., porai dieni; 

mas kainavo virš $100,000. • buvo atvykusi j Detroitą ir 
Daugelio lietuvių žuvo pini- M. Navardauskienės dukre- 
gai. Dideli mortgičiai taip 'lei pabuvo už dirmavonė; 
spaudė šeimininkus, kad tu-
rėjo paleisti. Svetainės di
rektorių vadovybei stoka 
buvo gabumų biznio vedime, 
r.es, kaipo darbo žmonės, nei i 
negalėjo daug ką tame pa
sidarbuoti. Dabar ispanai,

Prikliu-; meksikonai bosaus ant lie
so beveik prie visų Šv. Jur
gio bažnyčios draugijų. Y re 
pirmininkė Tretininkų drau 
gijos. Škuliai yra katalikiš
kos spaudos rėmėjai.

tuvių sudėtų pinigų.

Jonas Škulis i Dėdės Sa- .
mo kariuomenę išvyko sava- Žiniu-žinelės 

1942 matais rugsėjo

čiavo su kitais draugais.

Birželio 11 d. Įvyksią gra
žiausias piknikas Federaci
jos 4 sk., Beech Nut Grove. 
Linksma girdėti, kad biznie
riai rengiasi dalyvauti. Ži
noma ir kiti lietuviai patrio
tai neužsileis biznieriams 
Todėl, važiuokite, kas tik 
norite smagiai tyrame ore 
laiką praleisti. Tikimės tu
rėti svečių iš kitų miestų. 
Susipažinsime. koresp.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgicių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO
-PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

Brangios motinos! Kurios 1 
nešiojate mėlyną žvaigždę, 

? ant krūtinės ir gilų, skaus- 
į- mą širdyje; skausmą, kurio 

niiskas negali palengvinti, 
- niekas negali suraminti, o 
c daug kas negali net supras

ti, Kad jūs tą kančią turėsi
te iki kol jŪ3ų mylimieji ne
sugrįš atgal pas jus. Bet, 
brangios motinos, turėkite 
kantrybės. Kaip jūsų myli
mi vaikai yra geri kareiviai, 
kar a frontuose, taip jūs bū
kite namų fronte ir atsimm 
kitę — niekas nebuvo amži
nai: ir šis karas nebus am
žinas. Ateis galas visiems 
pavergėjams ir nei Hitleris, 
nei Stalinas, Lietuvos žmo- 

“ nių neskriaus; nei japonai 
nei Hitleris Amerikos šalies 
neužpuldinės. P. B.

I
Bonų kom. pirmininkė, 
16926 Pinehurst Ave. 
Un. 11072.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Bau-✓ • ’ 
donąjį Kryžių.

noriu
28 d. Jis yra lėktuvų taiky
mo inžinierių. Prieš išvyk
damas į kariuomenę Jonas 
dirbo Detroit Street Rail- 
way Co. kaipo motorman bei 
kunduktorium Rugp. 23 d , 
1941, vedė lietuvaitę Izabelę 
Barkiūtę. Augina sūnų, kurs 
jau vienų metų. Jo adresas: 
Pfc. John F.Škulis, 16110793, 
2534th, *A. A- F. Base Unit, 
B. S., Section C., San Angelo 
Army, San Angelo, Tesąs.

Edmundas petrėnas, U. S. 
Air Corps lėktuvų mechani
kas, per kelias savaites stu
dijavo General Motors išdir- 
bystea ir Fcrd Wiiliam Run 
didžiulius lėktuvų motorus, 
baigęs tą šaką, gavo atos-

Birželio 14 d., 7:30 vai. 
vakare Lietuvių salėj įvyks 
svarbus susirinkimas Ame
rican Lithuanian Service' 
League, kurio® tikslas yra 
kuo daugiausiai kapitalo su
kelti. Karui pasibaigus, tas 
turtą® bus atiduotas lietu
viams U. S. kareiviams. Na
rio mokestis — $1.00 me
tams. Kas nori, gali tam 
tikslui ir paaukoti, pagal iš
galės. Kviečiami lietuviu.

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 Archer Ave. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEWICH, Prea. and Mgr.
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EXTRAl EXTRA!
Permainytas 

vartlaa lr 
adresas.

Lietu v Ūkas 
N. KANTKR 
savininkas. 
Žydukas —

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIUUOR 
S529 So. Halsted St

Phone TARDS #054

MIRACLE" SIENOMS 
A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

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

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

MffiULE W*li FINISH
08
'moAuoM 

FACnKMM

BERLAND'S
PAINT STORE 1

Me. rri»tatoini9i7 g. Halsted St. ,
Visur CANAL 1684

Pietvakarių Krautuvė -----  3618 West 26th Street

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti.......... jg gg
STOKER COAL, Aukštos rūšies, jy
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.................. JJ
PETROLEUM COKE (Course)..JJ2 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) £}0*95

Budriko Radio Valandos: I
VZ H.F.C 1410 Kllocyclea —

Ketverae, I vai. vakare. 
V.ar.L, lvoe KUoczolen —

MMUUol »:>0 vai vakare.

VVOLK S1LIIIO

• 94t5 VV - st 35*** Street
y r • i

tl»\ \\< EI) PHOIOCK M m

I - I” ' '
i iHiSV i (H'i'n •; i

Didžiausia Lietuvių 
Jeweky Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk

sinius daiktus
ui PRIEINA
MAS JUMS
KAINAS!

Turime dideli 
ir gera pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen- 
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir Įvairių kitų roiud- 
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO 

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Didelė lietuvio
KRAUTUVĖ.,

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

| H]į
V II g —--V r
Jewelry, Deimontų is Rekordų 

Krautuvė sykiu, po vienu stogu
su Rakandų Krautuve.’

✓ •
Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per ŠĮ Pavasarini SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. E. BUDRIK.
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

IDARCUTU
VIENINTBLIB AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAU U, 1933 M.

WHFC -1« kilos.
HEKMADIENIAIfl — nno 1 

iki 2 v*JL popiet
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:36 vaL
a

EXTRA PROGRAMAS Po*k- 
tadlealals auo 7 IU S v, y. 

MARGUČIO ofiao adresas: ,
6755 S. Westem Ave., Chicago. UL 

Telefoaae GROvęhlU 9242 ____
fifr i,,,.....F,-:, "=■ 1,

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenueisiantis
800 N. Clark St., City 

SUPERIOR 1462.

te tS8fflMKehuToen*
Offles VeL HEMleek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

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

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Ttk viens vorą aklų vlaam rjnrent- 
mut. Saugokite Jas leisdami Uc<- 
csmlnuotl Jaa modernlMcIau.ta 
metodą, kurią rer.Jlmo mokslas 
rali sutalktl.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kuri. prajau

na visą aklų (tempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. 1 Smetana, Jr.

* OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

. Kampa. K-tos 
Matasasi OANAL SSM, Chlcaąa
> OFISO VALANDOS: 
K*«aien t:.0 a. m. Iki 1:10 *. aa.

Trsčlaa. Ir laitas. 1:10 a. m. 
w - Iki T:ii p aa.

kf*

XDRįG. SERNER;
UETVVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

18 motų patyrimas

TeLi Yards 1829

Pritaiko Akintus.
Kreivas Akis

.Ofiso b Akinių Dbhtavl 
8a HALSTED ST.

Ksmpas 34th Street 

nuo 10 iki 4; auo 6 Dd |

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
AMB SURGEON 

Avenne
006

2 Bd 4 hr ano 6 iki 6 v*L 
M sntMtt 
4787

Tel CANaI 6122

: DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHDUJRGAO 

2201 W. Cermak Rd.
1-1 Fifbžirl-ą m. < 

hr

TaL YARdr 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIBginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB GBDBUBGAS 

4167 Archer Avenue
«m vnLl 1—8 k 4—4tM E.M.

6167.

DR. A J. BERTASH
RDYT0JA8 08 GHTRURG AJ 
ha» vaL: nan 1-8; mm 6:844: 

756 Weet SStfc Rtrce+

3241 West 66th Plaee 

TeL REPnbOe 7MS >

TeL CANaI 6257
Rez. Tel.: PROspect 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, 1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki Sp-p.

6 Ori » vaL vakare.

TeL TARds 8146

DR. V. A. SIMKUS

VU.: U-U; 8-4; kr 6:804:88 

Plnnadleniats—2-4 ir 6:304:86 
ftventadieniaie—U-U

Skaniaurdn 
kurią 

mią.

yni toJL

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMloek 8706
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

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

Oftao TeL .... VIRginla 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UOONIUS PRIIMA:

Kaacflen mo 2:00 M 8:00 vnL 
TreOad. tr Sekm. tik ausitariua

DR. P. ATKOCIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cleerc 
Antradienlaia. Ketvirtadieniais

1 tr Penktadieniais
▼•L: 10-12 ryta 8-6, 7-0 P- M- 

6147 8. Hateted

/ h- BaRadisoiaia
Vsl: nuo 3 pp. iki S vakare

-4 i

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.

(2-troa lubos)
Ofiso Telefonas: YABds 0554 

Jd neatsiliepia šaukite—
R«u TaL: MIDway 28M

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, ano 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 0d 12 vaL dienų.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 

Ofiso TeL EAFnyrtte 3210 
Rea. TeL LATayette OOM

w VALANDOS:
Plrnv, Antr., Ketvir. 6 Od 9 vak.; 
s/Penktad. 8:30 Od 9:30 vak.

Seštad. 6 vaL Iki • JO vak.
Sekmadieniais pagal susitarimu

Žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriai* jis juokiasi.

J. W. Goethe
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* C L A S S I F I E D AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING.

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

•DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

197 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 8488-9488

i HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED —. MOTERYS REAL ESTATE FOR SALE VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS
H’ar Manpower Oom mission nn- 

statymai reikalauja kad <laiign- 
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
liuosavlmo Raštą (statenimt of 
avallability) nuo dabartines dar
bo (stalinis — nr nuo War Man- 
power Conimktsion — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
ir nr Jums reikalinga paliuosa- 
vimn raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

Reikia Vaikinų
65c l VAL. 

PRADEDANT
Prie abelnų dirbtuvės darbų.

JOKIO PATYRIMO 
NEREIKIA

KARO DARBAI
Puiki proga Jsidirbimo. Atsišau

kit prisirengę stoti prie darbo.

Jukes 8č Shafer, Ine.
401 N. Leavitt St.

REIKIA MEDŽIO 
BAKSŲ IŠDIRBEJŲ

PATYRUSIŲ 
RIP-SAWYERS IR 

MACĮIINE NAILERS 
TAIPGI VAIKINŲ

Pastovūs ir svarbūs darbai, 
aukščiausia mokestis.
CENTURY BOX CO. 
2412 W. Cermak Rd.

HELP VVANTED — VYRAI

Patyrimo nereikia 
Gera mokestine Atsišaukite 

Tlmekeeper’s Ofisan 
ET»QEWATER BEACH HOTEL 

6849 Sheridan Road

REIKIA VYRŲ
Nuo 45 iki 65 Metu

Patyrimo nereikta, pastovūs darbai. 
Proga viršlaikio, gera mokestis. 

Atsišaukite.
STANDARD ELSMERE 

GRANITE GO.
1756 N. Spaulding Ave.

MALIAVOTOJŲ IR 
DEKORATORIŲ 

UNION
ŠAUKIT BAYPORT 2811 
HONNING & CARLSON 

8251 STONY ISLAND AVE.

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 
Dirbti prie aluminum castings. 

Mes mokam laike mokinimo. 
100% KARO DARBAI 

Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 po. ąrba Seštad. 

iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE 
VYRŲ

Patyrimo nereikia — Abelnl dlrh- 
tuvfs darbai — 70c Iki 80c , vai. 
pradedant. 5 dienos J savaitę. Seš
tad. ir Sekmad. dirbti nereikia.

FARLEY MFG. CO.
2650 Belden Ave.

IATKRODININKŲ — aukštos rū
šies Pastovūs po karo darbai. Ge
riausia mokestis. — MERRIMAO 
VVATCH CO., 800 N. Clark._______

Poliruotojų

ir Grinders 
PORTABLE ĮTAISYMAI

★ ★
85c i vai. laike mokinimo.

54 vai. i savaitę.
Puikios progos po karo tiems, ku
rie gali greitai išmokt). Stainless
plieno poliravimas.

JUST MFG. CO.
4618 W. 21st ST.

Vyrų
PRIE LENGVŲ 

PORTERIO DARBŲ
Pastovūs darbai, trumpoms 
valandoms. Gera mokestis.

LOGAN DEPARTMENT STORE
MIIAVAUKEE & DIVERSEY AVĖS 

Atsišaukit 8-čiam aukšte

REIKIA

DIRBTUVES VYRŲ
Pagelbininkų kurie nori pastovių 
darbų. 8 iki 10 vai. viršlaikio į 
savaitę. Pradinė rata 75c j vai. 

su reguliariu pakėlimu.

REMPE CO.
340 N. SACRAMENTO BLVD.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos nakty. 

KABO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos Anodams;
Valgia djkaL 

Amžina 20 Rd 56 metų.
Dienos, vakarais ar

PIRKĖJAMS

ATYDAI
Sutaupyk lt sau DAUG laiko ir pini
gų įsigydami mūsų didelj dykai su
telkta sąrašą TIKRU bargenų. Tele- 
fonuokit, rašykit ar atsilankykit. mū
sų ofisan kur bus sutelkta greitos, 
mandagus Ir Inteligentiškas patar
navimas.

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

VADOVAUJAM GREITU 
PARDAVIMU

29 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

HELP VVANTED — MOTERYS

HELP VVANTED — MOTERYS

MAŠINISTŲ
Ali around vyrų prie elose tolerance 
darbų. Svarbi pramonė, darbai die
nomis. 48 vai. j savaitę. Po karo 
progos.

AUSTENAL LABORATORIES 
5982 S. Wentworth

NAKTIMIS PORTERIŲ — Sekma
dieniais ir Seštad. dirbti nereikia. 
Atsišaukit prie Timekeepe-r. EITEL 
RĘSTA URANT, ISO S. Clark St.

VPHOLSTERERS REIKIA 
$80 Iki $100 | savaitę. Geros darbo 
sąlygos. Darbas per ištisus metus. 
Atsišaukit 1 VVIGC.INS, 7931 So. 
Halsted St.

PAPR. DARBININKŲ 
GERA MOKESTIS 

Geros valandos, pastovūs darbai. 
100% karo darbai. Atsišaukit.
DE VRY CORPORATION

1111 Armitage Ave.

SODA WATER BOTTLERS 
LABELERS 

PAGELBININKŲ 
MULVIHILL CO.

410 N. PAULINA ST. 
MONROE 1686

100% Karo Darbai
MODEL MAKERS 

BENCH HANDS
Geros Po 

Karo Progos

ADMIRAL
CORPORATION

3815 Armitage Ave.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ
SKELBKITES “DRAUGE”

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ +
★ For Salei
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For ResultsI 

ADVERTISE
Ia America’s Greatest 

Lithnanian Daily Nevvspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHT IA NI AN 

ADVERTISING MEDIUll

¥*¥*¥*¥**

VYRUI
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

MERGINU
MOTERŲ

★ ★
Mums reikia dirbtuves 
darbininkų dieniniui ir 

naktiniui siftui.
. r ★ .

10% BONAI 
MOKAMA UŽ VISUS 
NAKTIMIS DARBUS

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofiaan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

PRECISION INSPECTORS 
MAŠINOMS OPERATORIŲ

Lengvi malonūs darbai mo
derniškoje dirbtuvėje: Atsi
šaukit nuo 8:30 iki 5 pp.

MINNEAPOLIS

HONEYWELL
4737 W. Division

MERGINI7 — patyrusių prie su
rinkimo. Id&.ilmo ) vokus ir paaiun-

1 tlmo. Dienomis Ir naktimis darbai. 
KIER LETTER CO., 731 Plymoutli

REIKIA — MOTERŲ VALYTOJŲ 
IR SLAV8JŲ. ATSIŠAUKIT SUPE
RINTENDENTO OFISAN. MAN
HATTAN BUILDING, 431 S. DEAR- 
BORN STREET.

TARNAIČIŲ — aukščiausia mokes
tis. pilnam ar daliniam laikui. Ne- 
apriboto amžiaus. AO2A VVINTHROP 
AVE., LONgbcach 8484.

MERGINŲ 
MOTERŲ

Lngviems dirbtuvės darbams, prie 
i popieros produktų. Patyrimo ne- 
' reikia. 60c j valandą.

CAROLINE BURKE 
8908 Cottage Grove Ave.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

TUOJAUS DARBAI DEL: 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ
CANTEEN DARBININKŲ

MES JUS IŠMOKINSIM
★ ★

Matyklt Mr. Danicek 
Pasitarimai

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PK “L* IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 8. 54th AVE. CICERO

BILLER
FOR

Moon-Hopkins

Billing Machine
★ ★

EXCKLLENT OPPORTUNITY 
PERMANENT POSITION 
PLEASANT VVORKING

CONDITIONS

★ ★
(Located oposite Chicago and 

Northweatem Depot).

Tel.: FRAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.

ENVELOPE
OPERATORIŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Dieniniam ar 
Naktiniam Siftui

iAbal lengvi darbai au gera po 
karo ateina. Atelšankit tuojau dėl 

paikių darbų.

Central Envelope 

& Litho Co.
428 S. CLINTON ST.v I

Mr. Stewart 4-tam aukšte.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

VYRAI IR MOTERYS

OPERATORIŲ hallicrafters
radio

Flatlock — Merrow — Metropoli
tan Rindera ■— ir Eiastic. Taipgi 
mergfnų Inspektuoti kūdikių drapa
nėlės. Uidirbstt tarp $40 Ir $(0 J
savaitę. I^ikarf ir puaS už vlršlalkj. , ,4fcMU\-time9 Winner - 

APCO MFG. iCO.
Srd FLOOR310 S. GREEN■t 4.

VYRAI IR MOTERYS

VYRO AR MOTERS prie ilvalymo 
ofisų. Vieną dieną j savaitę. $6.00 už 
6 vai. VVESTERN SHEET STEEL 
OO., 4800 VV. l«th St., Cicero.

Dženitorių

Ir Dženitorkų
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ
PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJA
CHICAGO

TITLE & TRU8T CO.
69 W. YVASHINGTON
Kiekvienas padorus žmo

gus myli savo tėvų kraštą.

n"E
100% War Production

REIKALAUJA 
MOTERŲ IR MERGINŲ
Prie malonių lengvų dirbtuvės 

darbų
MES IŠMOKINSIM JUS 

Ir mokėsim pilną ratą laike mo
kinimo. Nėra piece work, regu

liaria pakėlimas.
SAVA CAFETERIJA 
HOSPITALIZACIJA 
' IR APDRAUDA

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
★ ★

YRA TAIPGI NEKURIU 
DARBŲ

VYRAMS IR VAIKINAMS

the hallicrafters co.
2611 INDIANA AVE.

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mm išmokinsim jus. 

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

Imkite Donglas Park “L” Iki Darų

VYRŲ-MOTERŲ 
VAIKINŲ —MERGINŲ

» PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ
PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT 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. Atsišaukit

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

VYRŲ MOTERŲ
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 

PILNAM AR DAUNIAM LAIKUI

★ ★ ★
DIRBTUVĖJE — 18 iki 59 metų senumo 
OFISE — 16 iki 45 metų senumo

Didelė išdirbimo komunikacijos įtaisymų įstaiga, 
dabar atliekanti karo darbus, turi 150 darbų sekan
čių darbo rūšių.-

★ ★

DIRBTUVĖJE
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
DRILL PRESS OPERATORIŲ 
ELECTRICAL ASSEMBLERS

COIL WINDERS 
STOCK KLERKŲ

SHIPPING ROOM PAGELBININKŲ 
PAINT SPRAYERS 

DŽENITORIŲ
TROKERIŲ

★ ★

OFISE
TIME KLERKŲ 
FILE KLERKŲ

TYPISTS
STENOGRAFIŲ
SEKRETORKŲ

COMPTOMETER OPERATORIŲ 
PRODUCTION CHASERS

BLUE PRINT MAŠINŲ OPERATORIŲ 
PASIUNTINIŲ

PAŠTO KLERKŲ
•f ' I

Puikios Darbo Sąlygos 
Apmokamų Atostogų Pienas

Kompanijos Tvarkoma Caf eteri ja
Grupės Ligoninės Pienas ,

Grupės Gyvybės Apdraudos Pienas 
Ligoje Pašelpos Pienas

AUTOMATIC ELECTRIC CO. 
1019 W. Van Buren St.

Nuo Pirmadienio iki šeštadienio imtinai 
Nuo 8:15 ryto iki 5:00 pp.

VYRAI IR MOTERYS

SCREW MACHINE 
OPERATORIŲ

AukKIausla rata Ir bonal. Dienomis 
ar naktimis, patogios darbo sąly- 
gos. Mes išmokinsim. 8enal {steigta 
pramone.

PAASCHE AIRBRUSH CO. 
1909 Divemey

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių. $17.10 | mšnsa) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės pils Roussksepsr.

■DONMATNR BBACH BOTHL

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklau
soma valstybė.

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Paragink savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų 
“Draugą”.

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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Istoriško žygio diena
Buvo laikas, kad naciai didžiavos savo kai kuriomis 

pergalėmis. Hitleris išdidžiai 1939 m., rugsėjo 1 dieną, 
įžengė į Lenkiją; 1940 metais, balandžio 9 dieną, į Nor
vegiją; 1940 m., gegužės 10 d., į| Belgiją. Prancūzija 
krito kovoje su naciais 1940 m., birželio 22 d. Naciai į 
Graikiją įsiveržė 1940 m., spalių 27 d. 1941 m„ birže
lio 22 dieną Hitleris pradėjo kovą su Stalinu. Hitleris 
yi» » pergyvenęs didelius džiaugsmus, bet šiandieh ’ jo 
džiaugsmas yra virtęs liūdesiu ir .nepasisekimais. Roma 
išsprūdo iš jo rankų. Sąjungininkai pradėjo invaziją į 
Prancūziją, birželio 6 dieną. Tai didelė ir istoriška die
na, nes artėja išlaisvinimas pavergtos Europos, kuri 
nepaprastai yra išvarginta nacių priespaudos. Bet Eu
ropa nenori vergijos. Europos tautos, jų tarpe ir Lie
tuva, nori būti laisvos ir nepriklausomos valstybės. 
IŠLAISVINTOJŲ ARMIJOS

I • . t
Išlaisvintojų armijos įžengė į Europos tvirtoves. Jos 

įžengė su jėga, kurios pirmieji žygiai Prancūzijoje yra 
iškalbingi liudijimai. Sąjungininkų armijos įžengė lydi
mi savo namiškių maldų ir jų reikalai buvo Dievui 
pašvęsti. Su išlaisvinimo armijomis žygiuoja viltys kiek
vienos tautos, kuri siekia ir kovoja už laisvę ir nepri
klausomybę.

Tam pasiruošimui, didžiausiam ir stipriausiam isto
rijos žygiui, buvo panaudota visos pergales, visi pasi
šventimai ir visi Jungtinių Tautų pasiryžimai.

Invazijai kelią, galima sakyti, paruošė nemirtingas 
Anglijos atsparumas tamsiuose mėnesiuose, 1940 me
tais; didingas Jungtinių Amerikos Valstybių laivyno 
išgelbėjimas po Pearl Harbor išnaikinimo; Amerikos 
ir britų laimėjimai šiaurės Afrikoje; Italijoje pasise
kimai; prakaitas ir darbai Amerikos darbininkų, ir 
sąjungininkų žemių, kurie pagamino ginklus nepapras
tiems žygiams. ,
LĖKTUVŲ REIKŠME

Taip pat tenka pabrėžti, kad kelias invazijai buvo 
ruošiamas amerikiečių ir anglų oro užpuolimų, kurie 
ištisomis savaitėmis į pasaulį darė nepaprastą jitpūdį. 
Sužalojimas vokiečių (produkcijos, sudaužymas susisie
kimo, sunaikinimas įsistiprinimų Vakaruose iš oro pa
gelbėjo sąjungininkų jėgoms jteteigti savo pozicijas a- 
pyiinkėje, kurią Hitleris skaitė neįlaužiama. Ir sąjun
gininkų oro jėgos Europos kovoje turi didelę viršenybę.

Pirmiausia pradėta laisvinti Prancūzija Iš nacių oku
pacijos. Paskui bus išlaisvintos ir kitos nacių paverg
tos valstybės. Tenka manyti, kad šia žygis pavyks, nes 
mūsų armijos turi šaunius vadus, gerus kareivius, ku- 
rie ginkluoti moderniškiausiais ginklais, gražia krikš- 

| čioniška ir demokratiška dvasia. O šalia to yra stip
rus ir vieningas namų frontas, kur darbininkai dirba
n didžiausiu pasišventimu.

★
Iš karo frontų

Dabar visuose karo frontuose vyksta didelis akty
vumas. Vakar naujos sąjungininkų oro armijos palietė 
Prancūziją. Pacifike U. S. pėstininkai, padedami bom
banešių, žygiavo Biak oro laukuose. 750 sąjungininkų 
bombanešių sudavė smūgį penkiems nacių laikomiems 
aliejaus laukams, Balkanuose. Penktoji armija vakar 
tęsė tolimesnius žygius už Romos miesto.

Sakoma, kad Rusija pasiruošusi žygiuoti į vakarus.

Didelių kovų išvakarėse
Pirmieji pranešimai iš Prancūzijos yra gauti geri. 

Iš jūros padaryti išlaipinimai be didelių nuostolių. Nuos
toliai yra mažeani, negu buvo laukta. Mūsų ginkluotus 
divizijos eina į krantą. Kova ištęsta nuo pakrantės į 
vidų. Gali greitu laiku patekti į mūsų kariuomenės ran
kas du dideli uostai: Le Havre ir Čherbourg. Šie uos
tai palengvintų likusioms invazijos jėgoms išlipimą. ■

žinoma, naciai Prancūzijoje buria savo jėgas, kad 
apgalėti invazijos kariuomenes. Prasidės didelės ko
vos, bet sąjungininkų kariuomenės yra pasiruošusios 
dideliems žygiams.

Hitleris deda aavo viltį j du dalykus. Jis mano, kad 
mūsų kariuomenė per savo gausumą viens kitam batų 
raiščius mindžios ir negalės greitai ištiesti aavo linijų. 
Tai viena. Antra, Hitleris mano, kad sąjungininkai ne
galės taip greitai pristatyti reikalingų reikmenų, kad 
kariuomenė galėtų greitai žygiuoti. Hitleris taip gal
voja pasiremdamas Afrikos įvykiais. Tiesa, Afrikoje 
buvo sunkus dalykas su reikmenų pristatymu, ir neži
nia kas būtų įvykę, jei prancūzai nebūtų padėję kovoti. 
Bet neikia pasakyti, kad sąjungininkai daug išmoko 
iš kiekvienos kovos ir pristatymo reikmenų problemos 
yra taip smulkiai išstudijuotos, kad būtų pritaikintos 
kovos problemoms.

Kovos Prancūzijoj gali nuspręsti ar šiais metais Eu
ropoje baigsis karas ar ne.

Maldos už karks
Praeitą antradienį vakare Chicagoje daugelis žmonių 

atvyko į bažnyčias ir meldės už savo sūnus, brolius ir 
artimuosius, kurie pradėjo didelį žygį Europos išlaisvi
nimui iš po nacių okupacijos. Jų maldos kilo pas Die
vą, kad pasaulyje po šio įsigalėtų pastovi taika ir būtų 
krikščioniškas gyvenimas, kuriame' kiekviena tauta ir 
kiekvienas žmogus turėtų ne tik užtektinai duonos, bet 
taip pat turėtų tikėjimo, sąžinės, spaudos ir draugijų 
laisvę, ko nėra diktatūriniuose kraštuose.

Atsilankė pas popiežių
Vakar gauta žinia iš Vatikano, kad popiežius Pijus 

VIT priėmė audiencijoje amerikiečių, britų ir kanadie
čių kareivių grupę.

Priėmimas įvyko Konsistorijos salėje, kur visi, karei
viai, katalikai ir protestantai, atsiklaupė įėjus popie
žiui. Popiežius kalbėjo su kareiviais jų krašto kalboje, 
davė jiems palaiminimą.

Ispanijos ambasadorius prie šventojo Sosto, kuris 
laukė privačios audiencijos, taip pat dalyvavo.

Respublikos kryptimi
Victor Emmanuel dabar turi tik Italijos karaliaus 

Jis karališkas teises pavedė savo sūnui princui
Umbertui. ,

Italijos žmonių sąmonėse yra gyva mintis respubli
kos formos. Yra davinių, kad Italija žengia linkui Ita
lijos respublikos. Anksčiau kr vėliau- Italijoje įsigalės 
respublikos forma. Italijoje dar labiau padidėjo res
publikai meilė, kai Amerikos Jungtinės Valstybės išva
davo Romą iš nacių.

Iš Lietuvos gyvenimo
Slapti laikraščiai, kurie išeina nacių pavergtoje Lie

tuvoje, aštriai pasisako prieš bolševikų ir nacių oku
pacijas.

“Laisvės Kovotojas”, 1944 m., 1« vasario, reiškia 
didelę viltį, kad Lietuva vėl bus laisva ir nepriklauso
ma valstybė. Laikraštis rašo kaip daug lietuviai nu
kentėjo nuo bolševikų okupacijos ir dabar kenčia nuo 
nacių okupacijos. Laikraštis pastebi, kad naciai nepri
pažino lietuviams laisvės, kurią jie išsikovojo 1941 m., 
birželio mėnesį, ir naciai užgulė Lietuvą ne lengvesniu 
svoriu, negu anfestyvesiė bolševikų letena, šiais metais, 
birželio 15 d., sueina keturi metai, kai Lietuva prispaus
ta okupacijos, ir Lietuva deda visas viltis į tas valsty
bes, kurios sukūrė Atlanto Carterį Laikraštis rašo, kad 
visas kultūringas pasaulis Lietuvai padės momentui 
atėjus iš nackmalsocializmo išsikovoti ir nuo bdieviz- 
mo apginti tai, už ką lietuviai yra pasiryžę aukoti viską.

★
Įdomu

Šiame laikraštyje yra spausdinamas kun. J. Prunskio 
straipsnis apie Prancūziją invazijos proga. Straipsny
je yra įdomių dalykų. Perskaitę straipsnį — galėsite 

tą kraštą,labiau orientuotis apie 
kovos.

kur dabar vyksta

[domios smulkmenos

Didžioji invazija Prancūzijoje
APIE PRANCCZŲ VYNĄ IR VOKIEČIŲ KRAUJĄ. — 
PAJŪRIO UOSTAI IR KARINES BAZES: LE HAVRE 
IR ČHERBOURG. — VOKIEČIŲ KARINĘ EN CIKLO - 
IR CHEMOUBG. KĄ RUSE RAŠYTOJA PASAKOJA 
APIE SLAPTĄ VEIKIMĄ PRANCCZIJOJE — APIE 
PARTIZANŲ ŽYGIUS.

Geležinis Vokietijos kanc
leris Otto von Bismarkas 
jau prieš 50 metų yra pasa
kęs tuos reikšmingus žo
džius:

—Dievas mums davė kai
myną — prancūzų kraštą — 
kad mus visada laikytų bu
dinčiais.
. • Pasirodo, kad tikrai vo
kiečiai neveltui turėjo budė
ti Atlanto pakrantėse Pran
cūzijoje, invazija prasidėjo 
iš čia.

—Tikras vokietis, — ra
šė jų poetas Goethe garsia
jame savo “Fauste, — gali 
nepakęsti nė vieno prancū
zo, bet jų vyną jis gers mie
lai.

Ir ištuštino gi per keletą 
okupacijos metų vokiečiai 
ne tik Prancūzijos vyno 
sandėlius, išvežė ne tik jų 
mašinas ir fabrikus, bet 
daug gyvųjų žmonių. Juk 
šio mėnesio 25 d. sueis ket- 
veri metai, kai įsigalėjo pa
liaubos (armistice) su Pran
cūzija ir kai tenai šeiminin
kauja naciai. Dabar gi Pran
cūzijos žemė sugers oi kiek 
daug yolaškojo kraujb!‘

Toli siekusios

nacių svajonės
Ateina galas vokiečių im

perialistiniams siekimams ir 
svajonėms. O jos buvo pla
čios! Dar 1890 m. Julius 
Langbehn rašė:

—Ir taip, vokietis, kaip 
aristokratas, jau valdo Eu
ropą; kaip demokratas — 
Ameriką. Ir gal nedaug te
praeis laiko, kai vokietis, 
dėka savo pranašumo už ki
tus, valdys pasaulį.

Tačiau dabartinė invazija 
daro galą tiems planams. 
Kitados vokiečių kancleris 
Bismarkas savo kalboje 
Reichstage prasitarė:

—Anglams galite daryti 
priekaištus, kokius tik nori
te, bet prekybos reikaluose 
jie nėra kvaili.

Dabar vokiečiai turės pro
gos įsitikinti, kad ne .tik 
prekybos, bet ir karo reika
luose anglai turi didelius su
gebėjimus, tuo labiau, kad 
galingosios Amerikos mili
jonai vyrų, gabūs karo va
dai ir pirmaeilės karo ma
šinos, fronto pabūklai atėjo 
į talką.

ba. Jau 1929 m. čia įplaukė 
ir išplaukė 4,970 laivų, 13 
milijonų tonažo. Ypač tai 
buvo svarbi medvilnės ir ka
vos rinka. Tačiau tame mies
te buvo išplitusi pramonė ir 
prekyba popieriaus, cuk
raus, žibalo, telegrafo vielų, 
chemikalų, stiklo. Ypač čia 
buvo žymūs ginklų ir elekt
ros fabrikai, o taipgi ir 
alaus bravorai. Nemažos ir 
laivų dirbtuvės. Iš žvejų 
uosto Liudvikas XII ir 
Pranciškus I įkūrė Čia pui
kų prekybos uostą, kurs 
šiuo metu turi tokios kari
nės reikšmės. Jau ano pa
saulinio karo metu čia buvo 
pabėgusi Belgijos vyriausy
bė, o britų ir amerikiečių 
karinės jėgos buvo įsirengu-

r
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slos bazes. Paskutiniu laiko
tarpiu tas uostas turėjo apie 
200,000 gyventojų.
Cherbourgas

Invazijos zonoje yra ir 
uostas Čherbourg. Iš šio 
uosto, kaip ir iš Le Havre, 
ne vienas lietuvis yra plau
kęs j Ameriką. Cherbourge 
yra ne vien eenas civilinis 
uostas, bet taipgi nuo seno 
įrengta karinė pajūrio tvir
tovė. Čia buvo didelė pran
cūzų jūrinė bazė, kurią iš
plėsti pradėjo jau Napoleo
nas I. Nesigailėta lėšų ją to
bulinti. Viena vandens už
tvara buvo pastatyta net už 
2,700,000 svarų sterlingų. 
Cherbourgo jūrų uostas tu
rėjo net tris didelius basei
nus, kur gilumas nuo 30 iki 
50 pėdų. Ir tas viskas turė
jo būti iškalta uoloje, nes 
čia yra.uolos dugnas. Nema
žai iškelto akmens panau
dota užtvaroms. Čia taipgi 
nuo seniau buvo įrengtos 
svarbios karo laivų dirbtu
vės naujiems laivams staty
ti ir pagadintiems taisyti. 

(Nukelta į 6 pusi.)

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
■i pigesni MioSfaną — he

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2W2 W. CERMAK RD..................  Tel. CANaI 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, RaStininkaa
j j

' ' — ... I . I

DABAR Yra Geriausias Laiku Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis KainomlsI 

Atvykite | mfisg jardą Ir apMOrdrite sta
bą Ir ankitą rti| LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ JIATERUOLĄ — 
d61 garažų, porčių, viikų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo

APROKAVIMAS IB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAIl 
STANLEY LTTWINAS,

General

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto Iki 5:30 vai. po pietų

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

J

Le Havre

Hrmjeji Jungtinių Tautų 
desantai buvo išlaipinti ar 
eu parašiutais nuleisti Pran
cūzijos šiaurės vakarų daly, 
paltai didįjį Le Havre uos
tą. Tai antras savo didumu 
uosta Prancūzijoje. esąs 
tik 143 mylios, gelžkeliu, 
nuo Paryžiaus. Jo mūro ir 
plytų moderniškus pastatus 
jau anksčiau bombos gero
kai apardė, paliesdamos 
gražiąją gotišką architek
tūrą (statybą). Net aituo- 
niaa mylias ištęsta čia uosto 
krantinės su puikiomis prie
plaukomis. Iš Čia juk ėjo di
džioji transatlantine preky-

Mūsų j>ačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 

springsais,
arba jūsų 
senas setas 
sr matrasas 
perdirbtas Ir 
padarytas 

kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 26% 

per VASARIO tr KOVO mCa

Stmllo Coill'h

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 WEST ROO8EVELT ROAD
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PIRMIEJI DIDŽIAUSI MOŽIAI Remkite ir platinkite dienraštį "Draugę

ti ir Atsivesti savo draugus, 
nes bus ausipaiinimas au 
nauja valdyba.

Roseland lietuviu 'hon© Virginia 9499 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHSSodalicija praeitą sekma

dienį ėjo bendrai prie šv. 
> Komunijos, o po viaam tu

rėjo bendrus pusryčius sa 
Įėję.

Būt gerai, kad visos Visų 
Šv. parapijos mergaitės pri
sidėtų prie Sodalicijos.

Pora valandų su 
piano virtuole

Birželio 6 d., Kimball rū
muose, Konserva orijoa sa 
lėj, teko pora valandų pra
leisti muzikos garsuose, ku
rie ėjo ii koncertinio piano, 
užgaunant jų kleviius piano 
virtuolei Sylvijai Sabonytei- 
McElroy. Šiuo recital McEl- 
roy parodė pasiektą aukštą 
skambinimo techniką ir to
bulą išpildomų veikalų žino
jimą. Ji atmintinai išdildė 
šiuos klasinius kūrinius:

Sonata ir Tocatta — Scar- 
latti, Variations Serieuses 
— Mendelssohn, Intermezzo I 
op. 118, No. 6 — Brahma, 
Etude op. 10 No, 4 ir Etude 
op. 25 Na 12

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl X^dįb 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, gulferinės vaaloa duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Per 10 vai. Mišias šv. mūs 
►bažnyčioj gražiai gieda vy

rų choras išlavintas varg. 
K. Sabonio. Ui KREIPKITĖS PRIE MUS 

TIESIOG IR ŠUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄPraeitą sekmadienį kleb 

kun. J. šaulinskas pasakė 
gražų pamokslą apie Šv. Tre
jybę, taipgi dėkojo visiems, 
kas tik kuo prisidėjo prie 
sėkmingo pavasarinio pik- 

Aiiko, kuris gryno pelno da- 
vė $1,230.00. Dėkojo ir vi
siems svečiams atsilankiu
siems iš kitų kolonijų.

Dievo Kūno šventės 8 die
nų oktava prasidėjo birž. 8 
d. Mišparai bus kas vakarą 
7:30 vai. Ypatingai šiais lai
kais turime daugiau dėme- 

> šio kreipti į maldą, jei no
rime, kad karas greit baig
tus ir mūsų Lietuva būtų 
išlaisvinta. Viskas yra Die
vo rankose

suvnta ao© paminklu 
RANDASI PAS- MDg JŪSŲ 
PASIRINKIMUI

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą

Cean miestas, Prancūzijoj, kur įvyko pirmieji didžiausi mūšiai tarp sąjungininkų 
invazinės kariuomenės ir vokiečių. Mūs kariuomenė jau įsteigus savo pozicijas Pran
cūzijos pakraščiuose. Hitlerio Vakarų Siena pasirodė nėra taip baisi, kaip buvo vokie
čių propagandos išpūsta. (Acme-Draugąs telephoto)

bus, sužinosime tik vėliau. 
Tik niekas nepadarykite jo
kių deitų. Tą dieną rezer
vuokime dideliam parengi
mui, kuris vyks parapijos 
darže ir svetainėje.

Lietuvytis

Albert Wirainger, 50 me
tų, 1556 N. La Šalie st., Bal
timore ir Ohio geležinkelio 
karpenteris, žuvo praeitą 
pirmadienį, kai .jis nukrito 
nuo geležinkelio dviejų 
aukštų prekių namo.

Chopin, GUI RI JIUR 
The Lark-Glinka-Ęalakirev Mūsų parapijos karnivą- 
La Campanella — Paganini* las baigias šį sekmadienį. 
Liszt-Bosoni, ir Concerto Žmonės gausingai lanko Mar 
No. 2 op. 18 (Adagio Soste- nivalą ir laimi daug dova-, 
nuto ir Ąllegro Scherzando) nų. Kurie dar neatailankėte, 
— Rachmaninoff. Pastarojo nuoširdžiai kviečiami paaku- 
kūrinio (skambinti ėmė lai-1 tinėmis dienomis atsilanky- 
ko apie 15 minu tų) orkes-' ti ir išbandyti savo laimę.
trinę partiją kitu pianu ----------
skambino Aletta Tenold. Parapijos metinis išvažia 

Ant galo susirinkusių mu- vimas įvyks 25 d. šio mene 
zikų ir muzikos mėgėjų iš- šio į Jeffersono žaliuoj su
šaukta dar paskambino ke- čius miškus. Iš anksto visi 
lėtą sunkių veikalų. ruoškimės tame išvažiavime

Apdovanota dviem bukie- dalyvauti, pabuvoti gražio
mis gėlių ir sveikinama sve- Je gVhtoje.

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO,Štai vienas ii mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 537 N. WESTKRN AVE. 
(NstoU Grand Ave.)

PHONE: BEELEY 9109

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
• Geriaafltu yatomavlmM — Moteris patarnauja. 

raONK MM U11 ROOSEVELT STRB NULIŪDIMO VALANDOJE
Birželio 11 d. 9:30 Mišio- 

se šv. Vardo draugija eis 
bendrai prie šv. Komunijos, 
o po visam turės bendrus 
pusryčius salėje. .Patartina 
visiems nariams atailanky-

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
Liepos 2 d. mūsų koloni-. 

joje bus didelis įvykis. Kas38 milijonai
Šiais metais laike penkių 

mėnesių Chicagos mokyklų 
vaikai surinko 38.669,538 
svarus seno popierio, bend

rai kiekvienam vaįkui išei
na daugiau kaip 65 svarai. 
Apie tai pranešė £j?ewspaper 
Publishere’ Association pra
eitą pirmadienį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIO8 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Weatern Ave., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jflsų finansiškam stovini prieinamas.

PRANCIŠKUS STANISLOVAITIS
Gyveno: 1347 So. 48th Court, Cicero, Illinois.
Mirė birželio A d., 1944 m., 6:25 vai. vak., sulaukęs pu

sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kjlo iš Šiaulių apskr., Joniškio parap.
Amerikoje išgyveno 34 metus.
Patiko dideliame nuliūdime: moterj Agniešką (po tėvais 

Kaikariutė); dukterį Suzaną ir žentą Kazimierą Shukis ir 
anūką Richard; sūnų Lieut. Bronislovą (U.S. army Air Corps) 
ir marčią StefąuČją; pusbrolius Pranciškų ir Karoli StaniaJo- 
vaičius ir jų šeimas; pusseserę Viktoriją Zaveckienę h- jos 
iešmą; ir daug kitų giminįu, draugų ir pažįstamų; o Lietu
voje paliko brolį Feliksą ir pusbrolį Pranciškų Andrejūną.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkąųs koplyčioje, 1410 
So. 50th Ave., Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks šeštad., birželio 10 d. Iš koplyčios 8:30 
vaL ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už vedionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kaaimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.f ’

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, žentas, Marti, Anūkas, 
Pusbroliai, Pusseserė ir visos kitos Giminės.

Laid. direktorius — Antanas B. Petkus, tel. Cicero 2109.

K0TRINA KUBILIENE
(po tėvais .Endri kaitė)

Gyv. 6500 S. Washtenaw A- 
venue, bei. GROvehilI 2729.

Mira birž. 5 d-. 1944 m.,
12:90 valpopiet, sulaukus pu- 
©ču aęuiišiu.s.

Giruus .Lietuvoje. Kilo Iš 
Telšių apskr., Trimieaėdžlo pa
rapijos, Nartadaičlų kaimo. A- 
merikoje Išgyveno 80 ipetua.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Povilą; a&nų S 2/c Po
vilą (U. S. Navy); 2 brolius 
Antaną lr jo moterj Petronėlę 
ir jų dukter) Irene, Stanislovą 
lr Jo moterį lr jų Arimą; ir 
daug kitų giminių, draugų lr 
Pažfutamų. Lietuvoje paliko 2 
seseris. Svogerj lr motiną.

Vejionė priklausė prie Chi
cagos Lietuvių lr Lietuvos Ū- 
kininko draugiją

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčiai £812 So. 
Weetern Ave. laidotuvės j- 
vyks penktad., birželio 9 d.

IA koplyčios 8:20 vai. ryto

Gyveno 4346 S. Washtenaw av.
Mirų birz. 6 d. 1944, 3:2a

vak. ryte. uiilaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoj**. Kilo iš Kre

tingos apskr , Kartenos parap., 
Kuiupienų kalino.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko, dideliame ntuiadime 

vyrą doną, dukterį Anne Skir
tis tr žentą Alex, 2 sūnus lst 
Lisut. Antaną (U. kt Army Air 
Force) , Ir Corp. Medard (U, 
S. Army Air Force), podukrą 
EveJyn V^olbąs. L puu.Oroli.usc 
Rulb) lr jo Seimą, Pranciškų 
Saselskl ir jo AeUuą (r Ignacą 
Šaše lak), lr daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje paliko 3 seaerta ir 
puabrol) kun. Rūtoj.

Kūnas pašarvotas 
Kudueikto koplyčioje.
California Ave

Laidotuvės Jvyka penktad.. 
biri. 9 d. 1A koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j Nekalto 
P rusi d švč. I’an. Marijos pa- 
rap. bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nėj sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nei.

Nuoširdžiai kvjpčiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažjs- 
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nvdktąlą: Vyras, Ihtktė, Rė- 
nal, žentas Podukrė. Ihe+bm- 
Ual te Gbnte«v.

■ Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. Lai. £72?.

Sv.Tėvas dėkojo Dievui 
už Romos išsaugojimu

VATIKANAS, biri. 6. — 
Prieš 200,000 žmonių, susi
rinkusių po šv. Petro Ka
tedros balkonu, Popiežius 
Pijus XII pareiškė Dievui 
padėką už Romos išsaugoji
mą nuo karo baisenybių.

Minia, daugumoj italai, 
kurių tarpe matėsi ir ame
rikiečių karių, sveikino ant 
balkono pasirodžiusį Popie
žių. Žmonės pradėjo rinktis 
prieš katedrą ir prašė Po
piežių pasirodyti. Jo Šven
tenybė išėjo ant balkono 6 
vąl. ryte ir laimino susirin
kusius.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

John F.
4220 So.

Mes Turima 
Koplyčias

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis MAŽEIKA EVANAUSKAS
3819 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1138—M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ LACHAWICZ IR SUNAI

3814 WE8T 28rd PLACE PhOMs: CAI
10766 S. MICHIGAN A VU OOMMOD

J Aid. direkt. — Antį 
Petkus, tel. ORO. 0142

L BUKAUSKAS
10821 sa MICHIGAN AVR Phoae PULLMAN 9881

PIRMŲ MORGICIŲ !
Statybai, Remontavlmul. Refinansavimui— 
AMT LENGVŲ MSNE8U4IŲ IŠMOKSIMŲ!

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phsm YAH433044 S. Califomia 

Avenue 

Lafayette 0727

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Ra tom n.

j. LIULEVICIUS
*348 Sa CALIFORNIA AVE P

TAPKITE FINĄNflINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE «9’1 įstaigoje. JU.U Indėliai 
rO po.t Ingai globojami tr ligi |S,000.00 ap- 
draoMI per >W«aI Savings and Loan te»- 
auntnęc Corporation. Jftaų pinigai kua greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

p, J. RIDIKASKoplyčios VELTUI Visose 
Chleagos Dalyse

SO'ltVMA m ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FLMANSINC (CTA1GA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —• Radio Programai WGES
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
i vai. vak.

L I. ZOLP
LOAN ASSOCIATION 
uaris, Sec'y. 8226 80. HALSTED 8T.

š



Nepaprastos iškilmės

Švento Kazimiero Akademijos abiutu- 
rientės gavo diplomus

MERGAITES NUŽYGIAVO Į SCENĄ. DIPLOMUS ĮTEI
KĖ CHICAGOS GENERALIS VIKARAS MONS1G- 
NORAS G. J. CASEY.

DIENRAŠTI* MaŪOAS, L’fTTCAOO. TTTTNuTB

Praeitą pirmadienį, 7 vai. 
30 min. vak. šv. Kazimiero 
Akademijos abiturientės, jų 
tėvai, giminės ir draugai su
sirinko į koplyčią, kurioje 
įvyko palaiminimas Šv. Sa
kramentu. Palaiminimą su
teikė Generalip Vikaras 
Monsignoras G. J. Casey. 
ŽYGIAVO POROMIS

t

Vėliau prasidėjo iškilmės 
Akademijos salėje, kuri bu
vo perpildyta svečiais. Gro
jant orkestrui abiturientės 
iškilmingai poromis žygiavo 
į sceną. Įspūdingos iškilmės 
daugelio abiturienčių akyse 
išspaudė ašaras. Nelengva 
skirtis su įstaiga, kurioje 
praleido daug malonių va
landų ir įsigijo reikalingų 
žinių ateičiai.

Šv. Kazimiero Akademi
jos Choro Klubo narės tik
rai maestriškai sugiedojo 
Mendelsono “Laudate Pueri 
Dominum” (lotyniškai) ir 
Wolfe “British Childrens 
Prayer”.

Chorui vadovavo Sesuo 
M. Bernarda.

Akademijos orkestras su
grojo Rossini “Sevilijos Kir-

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLEJTŲ

VARTOJAMAS NAUJAS TLART1U 
TUUOLAS NATUKAAM OUM 
SPALVOS OANTV M

NAUJOSVelvatone OANTV
riAUTOS

$12.50
m $39.50 US KIEKVIENA

NeatMdaoda. Ba akoela Matųralta apaL 
▼aa Nsb lanka. VtaaJ taly tlnemee dantų 
plaltaa Permatome* cry etai olaar plaltaa

Materialą* labai i

Darome plettaa (apanata* Ir 
Uk U lalanluotą dentist?

pėjo” overtiurą ir sesers M. 
Bernardos sukomponuotą 
‘ ‘Lietuvių Rapsodiją”, ku
rie buvo publikos sutikti su 
didžiauisu entuziazmu. 
PASIŽYMĖJIMAI

Tarus žodį į susirinku
sius Akademijos kapelionui 
kun. V. Urbai ir perstačius 
abiturientes diplomams gau
ti, diplomus išdalino Chica
gos Arkivyskupijos Genera
lis vikaras G. J. Casey.

Taip pat buvo įteikti pra
nešimai laimėjusioms nemo
kamai lankyti šias kolegi
jas:

Šv. Pranciškaus Kolegiją: 
Marga ret Brown ir Marga- 
ret Kelly.

Mundeleino Muzikos Ko
legijon: Lillian Bradelis.

Rosary Kolegijon: Sylvia 
Nutautas.

St. Xavier Kolegijon: 
Thecla Kaciušis ir Cecilia 
Paurazas.

Aukso medaliai buvo 
įteikti: Palmirai Preibis už 
religiją, Lillian Juozapavi
čius už lietuvių kalbą ir Ma
ry Agnės Pawlak (Highest 
Average Medai).

Garbės medalis buvo 
įteiktas Sylvijai Nutautas, 
kuri laimėjo stependiją stu
dijuoti Rosary Kolegijoje. 
REIKŠMINGA KALBA

Įteikdamas diplomus ir 
kitus pasižymėjimo ženklu*, 
Mons. G. J. Casey pasakė 
momentui pritaikintą kalbą, 
prilygindamas abiturientes 
prie invazijos armijos. Jos 
yra visapusiškai paruoštos 
gyvenimui, • kaip kad dabar 
yra ruošiama armija invazi
jai, kad paliuosuoti visas 
Europos tautas iš vergijos. 
Labai gėrėjosi orkestro ir 
choro sugebėjimais, pažy
mėdamas, kad muzikos sri
tyje Šv. Kazimiero Akade- 
ja stovi pirmutinėje vietoje 
iš visų aukštesniųjų mo
kyklų.

Raudonojo Kryžiaus Chi
cagos skyrius skelbia, kad 
su pirmomis žiniomis apie 
sąjungininkų invaziją Pran- 
cūzijon, kraujo aukotojų 
skaičius čia padidėjo net 40 
nuošimčių. Kasdien reikalin
ga 800 kraujo aukotojų, kad 
pasiekus Chicagai nustaty
tą kraujo kvotą.

Mergaitė laimėjo 
kontestg

Chicago Association of 
Commerce buvo paskelbus 
propagandiniam piešiniui at
sargiai su ugnimi, kad ne
įvyktų gaisras nupiešti. 
Kontestą laimėjo Parker 
High School studentė Alice 
Joy Kluge, 18 m. amžiaus.

Dėl Invazijos nutraukė 
streiką '

Youngstwn Sheet and 
Tube Co. fabriko Indiana 
Harbor’e dvidešimts keturi 
darbininkai nuo pareito šeš
tadienio buvo išėjo į strei
ką, nes nesutiko su mene- 
džeriaus algų išmokėjimo 
metodu. Sužinojus apie są
jungininkų invaziją Prancū- 
zijon, streiką nutraukė ir 
visi grįžo į darbą.

Parvežti iš fronto
Į New Jersey vai. vieną 

uostą atplaukė švedų laivas 
Gripsholm, kuris atvežė ir 
51 sužeistą fronte Amerikos 
kareivį. Tarp parvežtųjų su
žeistųjų yra ir vienas čika
gietis Pvt. John Brzezinskf, 
kuris praeitais metais buvo 
sužeistas Afrikoje, po to bu
vo internuotas Italijoj ir vė
liau Vokietijoj.

Visi sužeistieji Amerikos 
kareiviai buvo išmainyti ant 
sužeistųjų vokiečių karei
vių.

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1TM S. Aahlaad ted FL Mon.

Batai

Airplane stamp 1 ir 2 (tre
čioje knygelėje) dabar ga
lioja nenustatytam periodui. 
Kiekviena stampa gera po
rai batų gauti.

{vairios ~ Įdomios

....ŽINIOS
h I Od t baMaS. aaa I IM 4 

KALHAMN UNTUVlbKAI

IMI W. Mth St. ted n. Imw MAS 
M N. Dearborn Rm. SOS, Sta H4» 

VtdormlaaKla rai b—«. AatraAlaol tr 
katvtrtaAlaal IM b Iki t.

Ašaros
Skaudžios ašaros buvo 

veteranams kareiviams Nau
joje Gvinėjoje, kai japonų 
zero lėktuvas nukrito ant 
reikmenų laivo. Prekinis lai
vas buvo prikrautas su alu
mi. x , i •

Pašaukė
New Yorke gaisro maši

nų gamybos ofise kilo gais
ras. Ofisas pašaukė ugnege- 
sių departamentą gesinti 
ugnį. Bet tai nereiškia, kad 
ofiso oficialai būtų nepasi
tikėję savo gamyba.

• • *
Didžiausias ežeras

Didžiausias ežeras pasau
lyje yra Kaspijos jūra Rusi
joje. Ji skaitoma ežeru to
dėl, kad nesusisiekia su oke-

MCS KARIUOMENE LAIMINAMA DIDELIAM ŽYGIUI

Nuotrauka dramatinio momento. Vienam Anglijos uoste, prieš sėsdama į laivus in
vazijai, Amerikos kariuomenė susikaupus maldai ir kariuomenės kapeliono laiminimui 
dideliam istoriniam žygiui. (Signal Corps Radio teiephoto; Acme-Draugas)

Didžioji invazija Prancūzijoje
(Atkelta iš 4 pusi.) 

Cherbourgo vyriausias užsi
ėmimas ir buvo — darbai 
laivų dirbtuvėse ir preky
ba.

Anglams įsikurti Cher- 
bourge — ne naujiena: jie 
tą miestą valdė prieš dvy
likto šimtmečio pabaigą. Jie 
buvo miestą apsupę 1378, 
1418 ir 1450 metais, o net 
1758 m. anglai buvo užėmę 
Cherbourgą. Tiesa, miestu 
jie tevaldė tik 8 dienas, bet 
per tą laiką spėjo sunaikin
ti fortifikacijas ir į laivus 
susikrauti Jcarinį turtą su 
kitu grobiu. Bet kai Napo
leonas IH vėl užbaigė sta
tyti fortifikacijas Cher- 
bourge, net gi britų kara
lienė Viktorija teikėsi daly
vauti tame nlieste surengto
se iškilmėse.

-a ’ «

Paskutiniu^, metu tasai mi
litarinis uostas turėjo apie 
40,000 gyventojų.
Slaptoji prancūzų. 

veikla
Prancūzai nieko taip ne

myli, kaip laisvės — libertė. 
Nes gi atsimename revoliu
cijos didvyrio Dantono šū
kį:

—Ar mes būsime laisvi? 
Jei mes to daugiau netrokš
tame, tai pražūkime, nes 
visi prisiekėme, dėl laisvės 
kovoti. Jeigu gi mes laisvės 
laukiame, tai maršuokime 
ginti mūsų nepriklausomy
bės. #

Staigus Prancūzijos su
žlugimas daugelį mūsų lyg 
įtikino, kad prancūzų mora
lė palaužta, kad tai mirštan
ti tauta.

Tačiau tai ne tiesa. Juk 
jei invazijai buvo parinkta 
pirmoji tauta — Prancūzija, 
tai ženklas, kad Jungtinių 
Tautų karo vadai žino, jog 
ten yra gyvas laisvės troš
kimas ir yra pasiryžimas 
ginklu ir partizanų žygiais 
paremti atvykstančius išva
duotojus.

Neseniai perskaičiau ru
sės H. Iswolsky knygą 
“Light Before Dusk”, ši ra
šytoja paskutiniais trauki
niais išbėgo iš Paryžiaus ir 
iki 1941 m. dar gyveno 
Prancūzijoje. Ji aprašo stip
rius naujosios Prancūžijos 
sąjūdžius, jų tarpe ir kata
likų jaunimo, inteligentijos 
nepaprastai atsparų, ryžtin
gą veikimą. Šie, net gi ne
paisydami nacių bei jų šni
pų, stiprinami savo katali
kiškos ideologijos, darė 
slaptus sąskrydžius ir kon
gresus.

Ta rusė autorė paduoda 
šį reikšmingą pranešimą, 
kurs 1941 m. rugp. 4 d. bu
vo išspausdintas rusų so
cialdemokratų laikraštyje 
New Yorke:

—Skausmingoje politinėje 
ir ideologinėje krizėje, kurią 
Prancūzija perėjo paskuti
niais metais, krikščioniškos 
darbininkų unijos parodė 
ypatingą tvirtumo ir pasi
priešinimo dvasią.

Viltis visiems
•/ •

Liudvikas Borne savo raš
tuose kartą yra prasitaręs:

—Prancūzija yra Euro
pos veidas, šiandien tas vei
das kruvinas, rytoj gal

kraujas sruvens visu Euro
pos kūnu, bet po tos baisios 
kraujo maudynės pakils 
laisvos pavergtosios tautos. 
Rudoji nacizmo vergija jau 
griūva ir vargas raudona
jam imperializmui, jei jis 
nieko neišmoktų iš kitų gro
buonių galo — ir jo lauktų 
tas pats likimas, nes laisvės 
troškimas, nei kova dėl lais
vės — neužmiršta.

Invazijos diena, birž. 6 d. 
K. J. Prunskis

Pažvelgus į 
gyvenimą

Garsus konvertitas «
MILWAUKEE. — Kun. 

Dr. W. E. Orchard, garsus 
anglų konvertitas, parašė 
knygą, kuri užvardinta 
taip: Humanity: What?
Whence? Whither? Knygoje 
liečiami šie žmogaus klausi
mai : “kur jis eina, iš kur at
ėjo ir kuriam tikslui jis čia 
yra”.

Kunigas Orchard atrado 
kelią į Katalikų Bažnyčią 
per presbyterianizmą ir 
kongregacionalizmą. Jis per 
28 metus pasižymėjo kaipo 
garsus protestantų ministe
ris. Jis ieškojo tiesos. Pa
storius Orchard paliko pro
testantizmą ir 1932 metais 
įžengė į Katalikų Bažnyčią, 
jis tapo kataliku. 1935 me
tais Orchard buvo įšvęstas 
į katalikų kunigus. Jis daug 
rašo. Jo knygą atspausdino 
Bruce Publishing Co.

*

NELAUKITE—
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite tifeltikrinti nuo ugnim, namas, baldas, automobilius, 
ar Malp ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jin pnrflpintą joms polisą per mfiaą kompaniją. Nelaimei išti
kau, netartsite jokią nemalonumą.

ie pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undemrritera”

Paaukojo
BOSTON. — Bill Cunnin

gham, laikraščio kolumnis- 
tas, paaukojo $100 fondui, 
Monte Casino vienuolyno 
atstatymui.

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI ŠIO Kompaniją:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE IN8URANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY

Davė $822,249
j WASHINGTON. — Dova- 
, nomis, palikimais, nuošim
čiais ir metinėmis vyskupi
jų rinkliavomis buvo suau
kota $822,249 katalikų uni
versitetui, 1943 metais. Apie 
tai pranešė kunigas mon- 
signor Patric J. McCormick.

sc

SYRACUSE, N. Y. — Vys
kupas Walter A. Foery pra
nešė. kad jėzuitai Syracuse 
mieste atidarys kolegiją 
tuojau po karo.

Ketvirtadienis, biri. 8, 1944

/ mus
X Jack Sharkey, buvęs 

Amerikos kumštininku sun
kiojo svorio čempijonas bir
želio 25 d. atvyks į Chica
go. Jis pakviestas teisėjo 
(referee) pareigoms ruošia
mose ristynėse Milwaukee, 
Sheboygan, Daveniport (Ia.), 
Joliet ir k. Chicagoj išbus 
visą savaitę. Sportininkų 
tarpe yra kilęs sumanymas 
suruošti čia jam pagerbti 
puotą. Jack Sharkey yra pa
vyzdys mūs jaunimui. Jis 
niekuomet nesigėdijo savo 
tautybės.

X Paulina Budris — ji 
pati arba kas žino apie ją 
— prašomi pranešti Raud. 
Kryžiaus ofisui, 616 S. Mi
chigan Ave. Jos per Tarp
tautinį Raud. Kryžių ieško 
Marijona Valančienė Vokie
tijoje. Paulina Budris seniau 
gyveno adresu 10121 S. Ho- 
man Ave.

•
X Prof. K. Pakštas, bai

gęs darbą Carletono kolegi
joj, keletai dienų buvo at
vykęs į Chicago. Iš čia iš
vyko į New York, kur dar
buosis prie Lietuvių Infor
macijos Centro. Yra pasiry
žęs paruošti spaudai keletą 
veikalų.

X Alfonsas Kasinskis, 
brightonparkietis (4405 So. 
Fairfield Ave.) generolo 
Cląrk apdovanotas Purple 
Heart ordinu už nepapras
tus pasižymėjimus karo fron 
te. Fronte jis buvo sužeis
tas, tačiau nepaisant to, gel
bėjo savo draugus-kariu8, 
statydamas save dar į di
desni' pavojų.

X Antanas Skirias, buvęs 
Ateitininkų draugovės rei
kalų vedėjas, parvyko iš ka- 
r/jomenės dešimčiai dienų 
paviešėti pas žmoną ir drau
gus. “Draugo” skaitytojams 
jis yra pažįstamas iš laiškų, 
kuriuose įdomiai aprašo A- 
merikos kario gyvenimą sto
vykloje.

X Anna M. Rublis, Sr., 
gyvenanti Calumet City, UI., 
Motinos Dienos proga gavo 
gražų turinio atžvilgiu laiš
ką nuo savo sūnaus Bill iš 
kariuomenės. Savo meilę mo 
tinai jis išreiškia tiesiog po
etiškais žodžiais.

$10 KLINIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS UŽ
$3

FiuiRjiK m ri roROHCoric
X—RAY—

$3KRAUJO m URINALO 
rrRUYfcirMAS—Vlakae ai 
Papraatal apkalnavlmaa takia IMIrlnO 
limo yra 11 n. Ir mea evarantųojama 
loma patenkinimą arba JOa mama ataka 
nemokate

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PA8TTAR1MU1 

KKONHKO* I.IGO8 
PAHRKMINGAI GYDOMOS 

▼ARinora OTRI-OB. kojų ronoa. Ir 
panaMal kojų IMInlmal. Rhaumatlana 
«KILVTO 8KAURMAI. navlrtklnlmaa 
daeančlno pilvinei laladoa ar olkletA- 
Hmaa
KRAUJO LIOOB, allpno nararynalo 
anemla Ir kran "a ulnuodljlmaa II prta- 
taatlaa kronllkų lirų. Auklto kraajo 
epaudlmaa.
ODO8 1.1008, nlotejlmaa, daųendloo
•vaama. paorlaala ar apuney
—------------------------ -------------ufiKAI. proatatl-

KRON
FRINALINTAI RKAUi____  .
tla. akaudtloa If naamaauma KRONI8- 
KOR LIOOB. Ar atatkaltl reikia nak- 
tlmtaf
• NUOLATINES PA8EKMEB
• Tnojaa palmrrlnlmaa
• talko naoraradlmaa
• tema kalma. lanrvomU

MBR KALBAMU LENKIUKAI 
CHICAGO MBDICAL INRTTTCTO

Mt MOUTH ETATE NTRI

TAJ»t t ryta y » vak. Mikmad, lt-1.




