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ALIANTU KARO LAIVATBOMBAROAVOTOULON
Britai užėmė Pescara uostą Italijoje

SU PENKTĄJA ARMIJA Italijoje, birž. 11. — Naciai 
sustojo prie kaimo kelias mylias į šiaurryčius nuo Viter- 
bo, 40 mylių virš Romos, ir atsisuko prieš sąjungininkus.

Sąjungininkai tad partraukė savo artileriją ir tankus 
ir tuoj pradėjo dideles kautynes, po kurių naciai ir vėl 
traukėsi į šiaurę.

Per1 pastarąsias dienas sąjungininkai varosi pirmyn a- 
pie 15 mylių į dieną, ir užėmė Tuscania, Moricone, Arsoli, 
Guardiagrele ir Orsognia miestus.

Adrijos fronte britai kariai užėmė didžiulį Pescara uos
tą, o į šiaurę nuo Romos 5-toji armija pasivarė daugiau 
negu 10 mylių nuo Viterbo.

Sąjungininkų štahas spėja, kad per praeitą mėnesį na
ciai Italijoje prarado apie 70,000 karių.

SUOMIAI SAKO RUSAI 
PRADĖJO OFENSYVĄ

LONDONAS, birž. 11. — 
Suomijos radio pranešimas 
sakė ruski pradėjo didelę 
ofensyvą skers Karelijos są
siaurio, matomai taikomą į 
pietrytinę Suomiją ir svar
bų Viipuri uostą.

Anot pranešimo, atakos 
padarytos keliose vietose, ir 
rusai vietom pralaužė prie
šo linijas. Suomių radio sa
kė kovos tęsiasi.

Vokiečių pranešimas sa
kė rusai pradėjo didelį puo
limą į šiaurę nua laši, Ru
munijoje, bet rusų praneši
mai minėjo tik mažus veik
smus tuose sektoriuose.

Puolė naujų japonų 
taikini - Ocean salą

PEARL HARBOR, birž. 
10. — Lakūnai iš centrinio 
Pacifiko atakavo naują ja
ponų taikinį — Ocean sa
lą, 162 mylias į rytus nuo 
Nauru.

Dažnai pulta iš Solomonų, 
ši sala trečiadieny pirmą 
kartą jautė Amerikos lėk
tuvų iš centralinio Pacifiko 
jėgą.

Kiti lėktuvai tuo pat me
tu atakavo Truk, Caroline 
salyne; Ponape, į rytus nuo 
Truk, ir likusias japonų ba
zes Marshall salose.

UŽDARE PRANCŪZU 
MOROKOS SIENA

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Alžyre, birž. 11. — 

SĄJUNGININKŲ ŠTA- betikėtam žygy liepta nuo

PAVARĖ 5 JAPONU 
PAGELBOS LAIVUS

BAS N. Gvinėjoj, birž. 11. 
— Amerikos ir Australijos 
naikintuvai ketvirtadieny 
užtiko penkis jatponų nai
kintuvus, kurie bandė pris
tatyti reikmenų ir karių 
prieše garnizonui Biak sa
loje. Sąjungininkų laivai vi
jo priešo laivus per pusant
ros valandos. Manoma vie
nas jų buvo sužalotas.

Dešimts Amerikos bom
berių1 ketvirtadieny ataka
vo japonų laivų dalinį prie 
šiaurinės Naujos Gvinėjos. 
Nors ugnis iš priešlėktuvi
nių patrankų buvo didelė, 
lėk'.uvai visvien numetė 
bombas ant tų laivų ir ke
turis jų nuskandino, o penk
tą sužalojo.

vidurnakčio uždaryti sieną 
tarpe Prancūzijos ir Ispani
jos Morokos. Vienintelė iš
imtis daroma Amerikos, An
gį jos, Rusijos ir Prancūzi
jos diplomatams.

Tuo įsakymu uždarytas 
kelias kodu rašytiems laiš
kams ir persiuntimui raštų 
tarpe neutralių kraštų dip
lomatinių ir konsularinių 
atstovų.

Informuoti sluoksniai 
Londone sako tai buvo ge
ras žygis į11 nervų kare,” ka
dangi ašis ir taip jau susi
rūpinus apie galimybę nau
jiems išlipdinimams Vidur
žemyje.

Vichy radio darė apie lai pranešimą; 
naciai susirūpinę apie naują invaziją

LONDONAS, birž. 11. — 
Nacių valdomas Vichy ra
dio pranešė, kad sąjunginin
kų karo laivai bombarduo
ja Toulon laivų bazę. Kaip

tik pirm tai šveicarų spau
dos pranešimai sakė Berly
nas mano, jog greitu laiku 
įvyks aliantų invazija pieti
nėj Prancūzijoj.

U. S. kariai izoliuoja Cherbourg uostą

FDR PASIUNTINYS 
GRĮŠ 1 VATIKANĄ

WASHINGTON, birž. 10. 
— Prez. Roosevelto asmeni
nis pasiuntinys pas šv. Tė
vą, Myron C. Taylor, Pre
zidento prašomas grįš į Va
tikaną

KALENDORIUS
Birželio 12 d.: Šv. Jonas 

iš Fakundo; senovės: Uosis 
ir Rūta.

Birželio 13 d.: šv. Anta
nas iš Paduos; senovės: Ku- 
notas ir Minkantė.

ORAS
ORAS

Giedra ir šilčiau.

Amerikiečiai parašutistai, vieni pirmųjų sėkmingai nusileido Europos kontinente, 
laiko nacių vėliavą, kuri jiems teko atakuojant vieną kaimą.

(Signal Corps Radiotelephoto; AcmeTDraugas.)

KINIEČIAI OKUPAVO 
LUNGLING MIESTĄ

CHUNGKING, birž. 11.—
Kiniečiai kariai Salvveen 
fronte pasistūmėjo pirmyn, 
pavarė japonus iš jų bazės, 
ir užėmė Lungling miestą.

Hunan provincijoje, ta
čiau, japonai visu smarku
mu bombarduoja Changsha 
miestą, ir vis labiau spau
džia kiniečius gynėjus. Į 
šiaurryčius nuo to miesto 
kiniečiai atmušė japonų 
bandymą persikelti per Lao- 
tao upę.

Nuskandino keturis 
vokiečiu laivus

LONDONAS, birž. 10. — 
Jų bandymams perkirsti są
jungininkų laivyno jėgas 
kanale nepasisekus, naciai 
dabar koncentruoja savo 
srubmarinų jėgą, ir Ameri
kos karininkai mano naciai 
greitu laikh pradės laivų 
ofensyvą

Vėliausiam susirėmime,1 
britų laivai nuskandino ke
turis iš septynių nacių laivų 
prie Olandijos.

JAPONAI TRAUKIASI
IS KOHIMA FRONTO

KANDY, Ceylon, birž. 10.! 
— Pranešta, jog sąjungi- i 
ninkai kariai rado opozici-l 
ją aštuonias mylias į piet
ryčius nuo Kohima, bet at
rodo, kad japonai apleido 
kaimus tpagal kelią šešias 
mylias toliau pietuosna.

Dar toliau į pietus, są
jungininkai laimėjo svar
bias pozicijas 15 mylių virš 
Imphal, po to, kaip atmu
šė dvi japonų kontratakas.

Jugoslavai užėmė kitą 
miestą Brač saloje

LONDONAS, birž. 11. — 
Jugoslavų * komunikatas sa
kė partizanai kariai užėmė 
kitą miestą Brač saloje, Ad
rijos jūroje netoli nuo Dal
matijos kranto.

Miesto vardas nepraneš
tas.

— Maskva praneša, kad 

rusų kariuomenė pradėjo 

ofensyvą skers Karelijos są

siaurio ir per dvi dienas pa

sivarė 15 mylių.

Nebeskirslys vyru
WASHINGTON, birž. 10. 

— Selectlve Service prane
šė, kad nuo liepos 1 d. vy
rai nebebus skirstomi ka
riuomenei arba laivynui, bet 
bus skaitomi esą bendrai 
prieinami visom tarnybom 
pagal reikalą.

Popiežius sveikino
Amerikos Prezidentą

ROMA, .birž. 10. — Gen. 
Clark, penktos armijos ko- 
mandierius, pranešė, kad 
Popiežius Pijus XII prašė 
jį persiųsti 6v. Tėvo sveiki
nimus ir linkėjimus Prezi
dentui Rooseveltui.

Popiežius padėkojęs Gen. 
Clark už greitumą, kuriuo 
sąjungininkai ėmė rūpintis 
Romos gyventojų šelpimu, 
o Clark dėkojo Popiežiui už 
priėmimą tokio didelio skai
čiaus penktos armijos ka
rių — kuomet Clark aplei
do Vatikaną, 800 jų laukė 
audiencijos su Popiežių.

ŠVEICARIJA DIDINA 
SAVO KARIUOMENE

BERNAS, birž. 10. — Švei
carijos federalinė taryba 
šaukia daugiau vyrų kari
nei tarnyba:, kad padidinus 
kariuomenę ir būti pasinio- 
šusiems “akyvaizdoje gene
ralinės padėties.”

KARO BIULETENIAI

— Nacių pranešimai sa

ko jų “E” laivai nuskandi

no kelis sąjuųgininkų karo 

laivus. Nėra sąjungininkų 

patvirtinimo tam jų prane

šimui.

— Laivai pristato vis 

daugiau, karių ir karo reik

menų. Naciai pranešė, kad 

daugiau parašutistų nusilei

do Danvou, į pietvakarius 

nuo Caen.

— Lengvam atpažinimui, 

aliantų lėktuvų apačios bu

vo nudažytos juodais ir bal

tais ruožais. Kad apgauti 

sąjungininkus, naciai pana

šiai nudažė savo lėktuvus.

— Sąjungininkai iki šiol 

suėmė suvirš 5,000 nacių, ir 

suima vis daugiau.

— Sąjungininkai užėmė 

Lion Sur Mer miestą, kirris 

jungia Caen su Isigny.

Lėktuvai antrą naktį iš 
eilės puolė Berlyną

LONDONAS, birž. 11. — 
Britų lėktuvai vakar naktį 
antrą naktį iš eilės bomba- 
vo Berlyną. Britai taipgi 
puolė įvairius „naciu laiki
nius raž vokiečių invazijos 
linijų Prancūzijoje.

Oficialus pranešimas sa
kė Mosąuito lėktuvai atliko 
ataką ant Vokietijos sosti
nės.

De Gaulle'ui nepatinka 
sąjungininku planai

LONDONAS, birž. 10. — 
Prancūzų žinių agentūra 
pranešė, kad Gen. Charles 
de Gaulle reiškęs nepasiten
kinimą dėlto, kad iš sąjun
gininkų komandos praneši
mų atrodo,, jog sąjunginin
kai Prancūzijoje įveda mi
litarinę kontrolę.

Prancūzų komiteto vadas 
pareiškė, kad dėl sąjungi
ninkų išleistų Prancūzijos 
pinigų, be atsiklausimo ar 
susitarimo su “Prancūzijos 
autoritetais, ” gali kilti 

‘ ‘rimtų nesusipratimų.’ ’ Ma
tomai De Gaulle pyksta, 
kam nesitarta su juo'.

ATAKAVO PLOESTI 
ALIEJAUS VARYKLA

U. S. AVIACIJOS ŠTA
BAS Italijoje, birž. 10. — 
Didelis skaičius Amerikos 
P—38 lėktuvų skrido per 
Balkanus šiandien ir bom- 
bavo bei apšaudė Romana- 
Americana aliejaus varyk
lą, paskutinę svarbią vary
klą Ploesti mieste, Rumu
nijoje. Po atakos taikinys 
buvo paskendęs dideliuose 
dūmuose.

Dideli skaičiai nacių lėk
tuvų puolė grįžtančius Ame
rikos lėktuvus. Naciai giria
si, kad jie numušę 44 Ame
rikos lėktuvus.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 11. — Amerikie
čiai kariai pasivarė trečdalį 
kelio skers Normandijos pu- 
siausalį vakar, užimdami du 
miestus ir keletą kaimų. Są
jungininkų kariams padeda 
lėktuvai, kurie vartoja nau
jai užimtas ir nesenai įstei
gtas' pakiFimo-nmileidimo 
aikštes Prancūzijoje.

Vienas korespondentas 
pranešė, kad amerikiečiai 
jan; pasivarė daugiau negu 
pašę. kelio skers CherbouT- 
go pusiausalio ir artinasi 
prie vieškelio einančio pu-
siausalio vakarine puse.•

Vokiečių pranešimas sa
kė amerikiečiai randasi prie 
Montębourg, tik 15 mylių į
pietryčius nuo Cherboūrgo, 
po to, kaip vokiečiai "pa
sitraukę į trumpesnes apsi
gynimo linijas.”

Sąjungininkų štabo de
šimtasis biuletenis sakė są
jungininkai varosi pirmyn 
visu frontu, kas reiškia, kad 
amerikiečiai, britai ir kana
diečiai kariai dabar atakuo
ja visu 50 mylių frontu tar

pe Caen, rytuose, ir Monte- 
bourg, šiaurvakariuose.

Pragiedrėjęs oras davė 
aliantų lėktuvams progos 
pulti vokiečius ir tuo padė
ti sąjungininkų žygiavimui. 
Bomberiai atakavo nacių a- 
erodromus Normandijoje ir 
Britanijoje, už fronto linijų, 
o naikintuvai apšaudė prie
šo šarvuočių ir transportų 
konvojus.

Amerikiečiai kariai, po 
Gen. Omar N. Bradley, už
ėmė mažą bet svarbų Isig- 
ny uostą, 32 mylias į piet
ryčius nuo Cherbourgo; Tre- 
vier?., aštuonias mylias į ry
tus nuo Isigny; iš abiejų 
pusių varosi į Carentan, 
šešias mylias į vakarus nuo 
Isigny, ir keliose vietose 
perkirto Paryžiaus geležin
kelį einantį į Cherbourgą.

Carentane vyksta dideli 
mūšiai. Vokiečiai ten palei
do vandenį) iš užtvankų ir 
užliejo kitas apylinkes, tuo 
pasunkindami žygiavimą.

Caen apylinkėje vis dar 
vyksta aršios kovos. Jau 
penkta diena kaip ten kau
jamasi.

Vokiečių smurtas invazijos fronte
SU ALIANTŲ KARIUOMENE PRANCŪZIJOJE, birž. 

10. — Kaimely į šiaurvakarius nuo Caen sąjungininkai 
kariai kaujasi iš namų į namus. Tankų lydimi kariai už
ėmė miškus ir namus šiauriniam kaimo gale vakar. Vo
kiečiai tuomet išbėgo iš namų ir pradėjo mosuoti baltom 
skepetaitėm.

Kuomet sąjungininkai ėjo prie jų, naciai pradėjo iš 
kulkosvaidžių šaudyti ir privertė sąjungininkus pasi
traukti. ,

Šiuo laiku sąjungininkų šarvuočiai artinasi prie šio 
kaimo.

Aliantai sujungė savo pozicijas
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, birž. 10. — Amerikie
čių jėgos iš dešinės ir bri- 
tų-kanadisčių jėgos iš kai
rės susijungė mažam Sully 
kaime, dvi mylias į šiaur
vakarius nuo Bayeux.

Užimdami Sully, ameri
kiečiai turėjo didelius nuo
stolius. Sąjungininkų fron
tas Prancūzijos krante da
bar yra 51 mylios ilgio, ir 
visu frontu varomasi gilyn 
nuo kranto

Suėmė nacių generolą ir visą jo štabą
NEW YORKAS, birž. 10. sąiungininkai Prancūzijoje

— Britų radio pranešimas, suėmė vieną vokiečių gene- 
girdėtas New Yorke, sakė 1 rolą ir visą jo štabą.

— Amerikos lėktuvai Iš 
Rusijos bazių atakavo du 
aerodromus netoli Bucha- 
rešto, Rumunijoje, ir skri
do į savo bazes Italijoje.

— Prancūzai partizanai 
užėmė strateginiu* centras 
keliuose miestuose netoli 
nuo sąjungininkų linijų.
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DOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
Svpikinaml jurgiečiųi klebeno kun. dr.
JVCIIMIiaill. Vytauto Martusevičiaus var

Birželio 13 d. pripuola vat (jaciįenis pripuola 15 d. bir- 
dadienis ir gimtadienis mū- jje geguž6s 28 d.'
sų «ii labai žymaus veikėjo graži,a p,rengimu

3 metų sukaktį klebonavimo 
toje parapijoje, kartu at 
šventė ir vardadienį.

STUDIJUOJA ŽEMĖLAPĮ

Antanas Ramusis

Antano Kaniušio, gyvenau 
čio adr. 4800 N. Broad St.

Jis yra ne tik labai sau 
nus ir pavyzdingss asmuo 
bet ir karštas Lietuvos pat- 
rijotas-tėvynainis. Todėl dau 
gelis viengenčių jam viešai 
ir širdingai reiškia savo pa
sveikinimus bei kar.u ir lin
kėjimus ilgiausio amžiaus ii 
geriausios kloties.

“Gradueišircas” Marijos 
Ginkcvičiūtės. Birželio 5 d. 
įvyko katalikiškos Rosemont 
kolegijos ‘gradueišinas*’, 
kur tarp daugelio kitų stu
denčių baigusių mokslą to
je kolegijoje, aukš 03 che
mijos diplomą apturėjo ir 
Marija Ginkevičiūtė, seserė
čia mūsų čia žymaus veikė
jo Kazio Žadeikos. Jaunos 
griduantės gimdytojai yra 
Leonas ir Marijona Zadeiky- 
tė-Ginkevičiai. Prie to, ji tu
ri d ir vieną sesę Benediktą 
(iš profesijos aptiekorka) ir 
kitą sesę Adelę, tarp kazi
mieriečių vienuolių, žinomą 
vardu Marija-Kristina.

tas J. Nadzeika sudainavo. Page, buvęs kolegijos auk- 
dvi lietuviškas dainas, bro-į lėtinis. Jis taip pat buvo
liui J. Baniui akompanuo
jant.

Vėl pasirodė baigusieji 
mokiniai. W. Sculiae perskai-. 
tė, klases testamentą, V. Ei
dintas papasakojo pranašys
tes, mėgindamas a it s p ė t i 
kiekvieno ateitį;, o R. Balnis 
įteikė klasės auką, kad už 
ją būtų nupirkta enciklope
dija Marianapolio knygynui 
kun. Jono Navicko vardu.

Toliau su daina išėjo E

Iš jurgiečių tarpo.

Per “gradueišiną 
mus abiturientėms įteikinė
jo pats vietos arkivyskupas, 
kardinolas Dennis Dougner-

NorsĮty. K.V.

Apsuptas aukštųjų karininkų vokiečių field maršalas gen. E. Rommel (centre) sa
vo štabe studijuoja invazijos žemėlapį. (Aęme-Draugas telephoto)

Mokslo meliį 
pabaiga

TORONTO LIETUVIU GYVENIMAS
Pirmutinis ir labai 
įdomus piknikas

Sekmadienį, birželio 4 die
ną, Marianapoly buvo gra
žios iškilmės. Tą dieną bu
vo baig.i mokslo metai ir iš-

diplo- dalinti diplomai. Pasitaikius 
puikiam erui, ta proga su
važiavo gausokas būrys sve
čių.

Pačios iškilmės buvo pra
dėtos mišiomis, per kuria:!

Marianapolio koplyčia buvo 
pilna žmonių. Mišias laikė 
kolegijos rektorius kun. dr. 
J. Vaškas, o asistavo kun. 
dr. V. Andriuška ir kun. J. 
Kuprevičius. Pamokslą pa
sakė prelatas J. Ambotas.

2 valandą po pietų įvyko 
diplomų įteikimo aktas. Iš 
viso šiemet aukštesniąją mo
kyklą baigė aštuoni moki
niai, ir dar keletas — kole
gijos jaunesnįjį skyrių.

Sugiedojus ‘/Star SpangV

ed Banner”, stiprų ir jaut
rų žodį baigiantiems darė 
advokatas A. Mileris. Po jo 
kalbėjo baigusieji, atsisvei
kindami au mokykla. Lietu
viškai kalbą pasakė P. Žar- 
k aus kas, kuris, tarp kita ko, 
buvo tolimia usias Mari ana
pilio mokinys šiais metais, 
nes gimęs Nebraskoje. An
gliškai kalbėjo E. Slanina ir 
prancūziškai — G. Cotnior. 
Po jų Marianapolio žino
miausias dainininkas studen

giedojęs koplyčioje
Tarus žodį provincijolui 

kam. J. Jančiui, prelatas J. 
Ambotas įteikė diplomus, o 
studentų vardu atsisveikina
mo kalbą pasakė E. Dzura.

Iškilmės, kurioms vadova
vo kun. dr. V. Andriuška, 
buvo baigtos rėkt. kun. dr. 
J. Vaško kalba ir Lietuvos 
himnu.

Daugumas mokinių tuoj 
išsiskubino namo.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių ,

U2 MAŽESNI 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.

Šių melų birželio mėn. 18 
dieną, Toronto lietuvių kal
bos parap. mokyklos palai
kymui rengiamas piknikas 
labai gražioj, niekeno ne
rengto  j, vietoj ir labai pa
togus privažiavimas.

Važiuojant automobiliais, 
reikia važiuot Dufferin Str. 
iki Lawrence Avė. Pasukus 
po kairei visai netoli mato
si f anne rio namai, kurio 
farmoj rasite pikniką.

Važiuojant strytkariai3, 
reikia važiuoti Bathurst ar
ba Dovercourt s’, ryt k iriais 
iki St. Clair Avė. Paskiau 
paimti Oakwood strytkarį ir 
važiuoti iki Eglinton. Nuo 
Eglinton paimti busą ir va
žiuot Dufferin Str. iki galo. 
Išlipus reikia pėkštiem eiti 
iki Lawrence Avė., paskui 
po kairei ir eiti iki f.arme- 
rio namų.

Kviečiame visus Toronto

Į ir apylinkės lietuvius atsi
lankyti į minėtą pikniką. 
Visi būsi.e patenkinti ir sy
kiu paremsite vienintelę lie
tuvių kalbos mokyklą To
ronte.

Jeigu tą dieną būtų lie
tus. tai piknikas bus nukel 
tas į 25 dieną birželio mėn. 

Mokyklos Komitetas

Niekas taip greit nedžiūs- 
ta, kaip ašaros.

Didžiausia Lietuviu 
Jevvelry Krautuvė

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

EXTRAI EXTRAI

IOetu v iškas 
N. KANTKR

Žydukas —

t! REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
vardas ir 
adresas.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6064

DR. VAITUSH, OPT. 
Licnrvui

praktika

TM ATM*
HUMID, «i» 
PROBABLE 
SHOWE«S
— K««p- «•*!.
•avė usedfet*.

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų h* įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
fEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC
1216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

Optemetrieally Akių 
i>«i»ngvina akių įtempimą, kuris

Mti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
aa trumparegyste ir. toliregystą. 
Prirengia teisingai aUniua. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia aaa- 
iiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokvklos vaikus. 
VALANDOS: nuo M ryto iki 6 V. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Na-

dėUoj pagal sutartį.

4712 South Ashland At.Hmm TARM IMS
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

* Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priešas 
ties spalvų ceregėjisao — (color 
bllndnens), kieipkitės prie manęs 
Apsiimu Išgydyti.

■F

DABAR
BE ŠE*

Budrlko Radio Valandom- 
W.H.F.C 1420 Kllocyclea —

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

Nedalioj, »:«0 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvš sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
«
per šį Pavasarinį Sl Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflšiea , 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mflsų Jardą Ir apilfirėMte ata
ką Ir ankštą rūšį LENTŲ—MTI.IAVORR 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlAkų, skiepų tr fletų. , 
PASITARKIT SE MUSŲ EKSPERTAIS 
kasllnk perstatymo

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

IIIAEGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDHENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M. ,

WHFC-1450 kilos.
0EKMADIENIAI8 — nuo 1 

Iki 2 v*l. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:80 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė.. Chieago, ŪL
Telefonaa — GROvahill 3242

■F"” " "'T ' 1 T“ • ■ ----------

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

YVIEBOLDTS-GOLDBLATT

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

SUPERIOR 1462.

Ren. t088 Sn. Tnlmnn Ave.
Ren. TnL GROvehfll 0617 
Office TeL HEBDnek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS 13 CHIRURGAS 

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

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jaa leladamt lieg-" 
aamlnuotl Jaa modcrnitklausla 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

S< METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne 
w riąė1" 'Kampas 11-tos 
Tefefonaa i OAN AL 053S, Chieago
T “■ OFISO VALANDOS: 
Kandlen t;IO a. m. Iki l:«0 p. m.

■ Tročiad. lr Beitad. a. m.Cv iki T:IO p. m.

Ei
G. SERNER

LIETU VU AKIŲ GYDYTOJAS. 
35 metų patyrimas ”'■*<<

TeLt Yards 1329 - i'’ 

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akla 

Ištaiso.
’ Ofiso lr Akinių Dirbtini L 
r>401 SO. HALSTED ST.

Kempes 34th Street Jr 
nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki t

rje pagal sutartj.

jį 3 3.--------- .4- . ,g ------—--------4S

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
rarSICIAN AND SURGEON 
4M5 Sc Ashland A

OFISO VALANDOS: 
InlklikMolUK

TaL CANai 6122

• DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.

: 1—8 popiet lr 7—8 v. «. 
Ir

ML Y. 
M

M TARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenue 

arti 47th Street 
VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak

Trečiadienį pagal sutartį. ’

Ofiso Tel. VlRginia 6036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Areher Avenne 
Oflnn vnLl 1—8 Ir 8-6:10 KH. 

TrgčįadJenlab pagal sutarti

REZIDENCIJA
8241 VVest 66th Place 

TeL REPcblIe 7868

TeL CANnl 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: Ii v. ryto iki 3p.p.

6 Iki 9 vaL vakarą.

TeL YABds 3148

DR. Y. A SINKUS

VU.: 11-13; 3-4; Ir 8:308:38 
Pirmadieniais—2-4 Ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

M YABds 8021 
Bona KRNtvoed 8167.

DR. L J. BERTASH
CYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

n vaL: nae 1-3; ano 8:30-8 JO 
756 West S5th fttree*

Skaniausia 
kurią 
mis.

yra toJL

LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

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

Ofiso TeL____VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nno 2:00 fld 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik snsitariua

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ash'and Avė.

(2-tras lubos)
Ofiao Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TaL: lHDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nao 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 fld 4 
vai. popiet tr nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 ild 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 

Ofiso TaL LAFayette 3210 
Rea TeL LAEayette 0004

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court Cicere 
1 Antradieniais, Ketvirtadleniato 
į ti Penktadieniais 
VaL* 10-12 ryte, 38. T-0 P. M. 

«L47 8. Hnfeted St, CMm<«

/ ti
VaL: nuo 3 jzp. Iki 8 Takam

VALANDOS:
Plrnk, Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
V Penktad. 8:30 ttd 9:30 vak.

Beitad. 8 vaL ild 0:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Žmogaus charakteris aiš

kiausiai pasireiškia tais da

lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"ADS NAMU FRONTAS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP U’ANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph S488-V480

J
H EI.P U’ANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpower GonimlNsinn nu
statymai reikalauja kati daugu
ma?, darbininku turi įsigyti Pa- 
lluosavlmo Rastų (statėmcnt of 
availabtlity) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — nr nuo VVar Man- 
pourr Commlsslon — pirm pra
ūžiant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
lr nr Jums reikalinga paliuosa- 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

MALIAVOTOJŲ IR 
DEKORATORIŲ 

UNION
SAUKIT BAYPORT 2811 
HONNING A CARLSON 

8251 STONY ISLAND AVĖ.

VYRŲ — patyrimo nereikia — am
žiaus 1C metų ar uuvlrš. Atsišauklt 
MIDLAND MFG. CO.. 3985 8. Lowe 
Avė.

HELP U’ANTED — VYRAI

HOTTSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

REIKIA
Acme Gridley Automatic Screw 
Maehine Operatorių ir Set-up vyrų

Naktimis — 54 vat. J savaitę, 
pastovūs darbai.

MALL TOOL CO.
7740 South Chicago Avė.

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 
Dirbti prie aluminum castinga. 

Mes mokam laike mokinimo. 
100% KARO DARBAI 

Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. arba šeštad. 

iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
SPRINGSŲ IŠDIRBCJŲ 

HAND COILERS IR 
SPEED LATHE OPERATORIŲ

Patyrusių vyrų ir mokinių, pui
kios darbo sąlygos, gera mokes
tis, užtenkamai viršlaikio. Augan
ti įstaiga siūlo jums po karo 
progą. Atsišaukit tiktai asmeniš
kai į

4444 W. CHICAGO AVĖ. 

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

VYRU
PRIE

Abelnų Dirbtuvės 
Darbų

' 40 Vol. į Sav.
PASTOVUS DARĘAI 

DABAR IR PO 
PERGALES

GOES
LITHOGRAPHING

COMPANY
42 WEST 61st STREET

SVARBUS KARO 

DARBAI
Patyrimo Nereikia
Įdomūs darbai high 

school vaikinams 
laike vasaros.

CINCH MFG. CORP.
2335 W. VAN BUREN

STOCK VYRŲ
PILNO LAIKO DARBAI 

DEL

VYRŲ
SUTVARKYME 

PREKIŲ 
ATSIŠAUKIT Į

ŠILK SHADE 
IŠDIRBEJŲ

Patyrusių. Gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos. Dykai apdrauda. 

ALMCO
1750 W. FULTON ST.

Štai Ką Jūs Gaunat 
Kada Dirbat Prie

HURLEY
★ ★ ★

AUKŠTĄ MOKESTĮ 
DAUG VIRŠLAIKIO 

DYKAI IŠMOKINIMĄ
PUIKŲ VALGĮ 

PILNA LIGONINES 
PRIEŽIŪRA

GERA TRANSPORTACIJA 
IR

10% BONAI DIRBANT 
NUO 4 IKI 12 SIETE

★ ★ ★ 
Inspektorių 

Assemblers

Canteen Darbinikų 

★ ★
Matykit Mr. Danlcek 

Pasitarimui
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.

8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nao 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį.a •

KABO PBAMONUK

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Afhžlus 20 Ori S0 metų.
ar

valandomis 

AtsUanktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflaan Moterims 
' Street floor

809 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO

MERGINŲ - JAUNŲ MOTERŲ 
$36.40 I SAV.

ART STRIPERS — TRIMMERS— 
SORTERS — OPERATORIŲ. 48 
VAL. I SAVAITĘ. PATYRIMO 
NEREIKIA.
AMERICAN DECALCOMANIA 

COMPANY 
4334 W. Fifth Avė.

VYRAI IR MOTERYS

1
WAREHOUSE

WIEBOLDT’S
1000 N. Ogden Avė.

SODA WATER BOTTLERS 
LABELERS 

PAGELBININKŲ 
MCLVIHILL CO.

410 N. PAULINA ST. 
MONROE 1686

MAŠINOMS

OPERATORIŲ
PUNCH PRESS 
DRILL PRESS 

WELDERIŲ
DALIŲ VALYTOJŲ

Visiems šiftams. Patyrimo 
Nereikia

OUALITY
Hardware and Maehine

5823 N. RAVENSWOOD

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

ADVERTISE
★ In America’s Greatest 

Llthnanian Daily Nevvspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
TITE LEADING LTTHTTANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

¥*¥*¥¥¥**

Stock Moterų
PILNO LAIKO DARBAI 

MOTERIMS
IŠSKIRSTYTI IR 

TVARKYTI PREKES

KREIPKITĖS PERSONNEL 

OFISAN S-čiam AUKŠTE

WIEBOLDT'S
MILYVAUKEE AVĖ. 
KAMPAS ASHLAND

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Prie abelnų dirbtuves darbų 
100% KARO DIRBTUVE

★ ★
Patyrimo nereikia. Gera mokes
tis. 54 vai. į savaitę. Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Pastovūs dar
bai, gera transportacija, puikios 
darbo sąlygos.

★ ★
Taipogi

Vaikinų ir Merginų
16 metų ar suvirš. Dirbkite laike 

vasaros atostogų.
★ ★

Kreipkitės Employment Ofisan

SHERMAN KLOVE 

COMPANY
8631 W. 47th ST.

(Arti Arelter Avė.)

TARNAITE
MERGINA AR MOTERIS 

ABELNIEMS NAMŲ DARBAMS
Gyvensit su malonia šeima puikiam 
name. Savas kambarys. Gera mo
kestis. Ketvirtad. popiet taipgi nuo 
šeštad. ryto Iki Pirmad. rvto nerei
kia dirbti. Maža šeima. MR. 8RN- 
NOTT, telefonas BUCklngham 1273 
d 61 pasitarimo. \

REIKIA MERGINOS
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS 
4425 S. Fairfield LAF 8248

TYPIST YVANTED
Pi+vate office. Will consider beg- 
inner. Good opportunity for June 
Graduate.

(VicInRy 22nd — Ashland) 
PHONE — HAYMARKET 4200 

Mr. Schtvan

SCREVV MACHINE 
OPERATORIŲ

Aukščiausia rata ir bonai. Dienomis 
ar naktimis, patogios darbo sąly
gos. Mes išmokinsim. Senai {steigta 
pramone.

PAASCHE AIRBRUSH OO. 
1909 Piversey

SUPAŽINDINKITE KITUS 
PIRKITE KARO BONUS

•VYRUI
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOfflELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. VVashington Blvd.
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 487.(0 J mAnaaį 
Pilnam ar daliniam laikui 
KrelpkltBa prU Hotuakeapor.

■DOSTHATBR BEACH HOTHL.Rd.
Dėk visas pastanga*, kad 

Lietuva vėl būtų nepriklau
soma valstybė.

PIRKITE KARO BONUS’

INVASION
NEEDS SUPPORT 

ON THE

HOME FRONT
We Can Ūse

MEN & WOMEN
—ON—

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

LABORERS
MACHINE OPfeRATORS 

INSPECTORS
EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

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

SUNDAYS

THE CHICAGO SCREW CO. 
1026 S. HOMAN AVĖ.

Reikia

Cafeterijoj

Darbininkių
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną Ir naktj 
šiftams.
DISIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftui.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER —, dalinio lai
ko, vakarais. *
VYRO — abelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šiftui. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Avė. Cicero, Iii.
Imkit Douglas Park “L” iki durų.

VOKIEČIAI VARTOJA 
MEDIKES KULKAS

ANT ADM. HALL LAI
VO, biri. 9. — (Sulaikyta.) 
— Vokiečiai vartoja medi
nes kulkas prieš amerikie
čius invazijos fronte. Ame
rikiečiai sakė tokios kulkos 
užmu$usios kitus jų drau
gus. Tos kulkos padaran
čios dideles žaizdas, bet dėl 
jų lengvumo negalima taik
liai šaudyti jomis toliau 
kaip 100 jardų.

DAUG JAUNUOLIŲ 
STOJA SAVANORIAIS 
APMOKYMUI Į PRE
KYBOS LAIVYNĄ

Karo Plukdymo Adminis
tracija (War Shipping Ad- 
ministration) praneša, kad 
Jungtinių Valstybių 40 mie
stų per paskutines kelias 
dienas U. S. Plaukiojimo 
Tarnybos įstojimo įstaigose 
(Maritime Service enroll- 
ment offices) atsilankė 7,- 
000 jaunuolių tarp 16 ir 12 */2 
metų amžiaus. Maždaug 600 
jaunuolių iš tos amžiaus gru 
pės jau paruošti ir jiems 
įsakyta tuojau pat vykti į 
U. S. Maritįme Service ap
mokymo stotis.

WSA viršininkai pareiš
kė, kad tai yra didžiausias 
naujokų skaičius nuo pat 
karo pradžios ir pralenkė 
bet kuriuos ankstyvesnius 
įstojimo prašymus už tą pat 
laikotarpį. Daugelis prašy 
tojų atvyko su tėvais, kurių 
sutikimas yra reikalauja
mas, nuo tada kai WSA su
mažino amžiaus reikalavi
mą, [istojan tiems apmoky
mui į prekybos laivyną.

WSA pareiškė, kad jau
nų vyrų priėmimas apmoky
mui yra jau seniai įvestas 
paprotys. Daugelį metų Di
džioji Britanija, Norvegija, 
Danija, Prancūzija ir Švedi
ja turėjo plaukiojimo kade
tų ir jūreivių mokyklas ir 
laivus, kuriuose paruošdavo 
jaunuolius jūrų karjerai ir 
tuo aprūpindavo tuos kraš
tus gerai apmokytu ir išla
vintu plaukiojimo personalu.
VISUOMENEI BUS RO
DOMOS TRYS NAUJOS 
KOVOS FILMOS

Trys Karo Departamento 
16 mm. kovos filmos, dar 
iki šiol nerodytos visuome
nei, dabar, pradedant nuo 
birželio 1 d., bus prieinamos

WASHINGTON, birž. 10. 
— Valstybės Departamen
tas šiandien pareiškė, kad 
Suomijos vyriausybė paro
džiusi’ “pro-vokišką simpa
tiją.” Tas įįareiškimas iš
šauktas suomių įsakymu, 
kuris draudė švedų laikraš
čio skleidimą dėlto, kad jis 
buvęs simpatiškas są-kams.

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusią — arba mes Išmokinsim jos. 

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

Imkite Doaglas Park “L” Iki Durų

VYRŲ-
VAIKINŲ

MOTERŲ
-MERGINŲ

VAIKOiV m MERGINU—IA METŲ AR SI VIRA-DIRHTT LAIKE 
VASAROK PRIE LENGVU ASSEMBLY DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAGELBftKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers_ •

Mums Reikia
MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHER8

★ ★

ASSEMBLERS
SPRAYERS
PAKUOTOJŲ

ELECTRICAL TESTERS
. ★

Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar lr po karo. Atsišauklt

SOLA ELECTRIC COMPANY
, 2526 CLYBOURN AVĖ. ar 1860 S. KOSTNER AVĖ.

ga praneša, kad šių filmų ’ 
rodymui parengimai buvo 
padaryti Karo Departamen
to ir Valstybė® Iždo k ©ope
ra vi mu. Prašant pagalbos ro 
dyti šias filmas ir reikalin
gus į/taisymus, suinteresuo
tos vietinės grupės turi kreip 
tis į artimiausią 16 mm. fil
mų biblioteką ar į vietinį 
U. S. Valstybes Iždo Karo 
Finansų Komitetą (War Fi- 
nance Committee of the U.
S. Treasury). Laike 5-tojo ’ 
Karo Bonų Vajaus filmos 
bus duodamos veltui.

B-2 IR C-2 GAZOLINO 
RACIONAVIMO KUPO
NAI NUO BIRŽELIO 
1 D. NEBEGALIOJA

Kainų Administracijos Į- 
staiga praneša, kad B-2 ir 
C-2 gazolino racionavimo ku 
ponai, t. y. senojo-tipo B. ir 
C racionavimo kuponai be 
serijos numerių, nustos ga
lioję nuo birželio 1 dienos. 
Papildomi racionavimo ku
ponai atnaujinti nuo kovo 1 
d. buvo, išleisti serijomis — 
numeruotiems B-3 ir C-3 ku
ponams. B-2 ir C-2 nesu- 
vartoti kuponai gali būti 
atnaujinti.

Tokių kuponų savininkas 
gali juos atnešti į vietinę 
Karo Kainų ir Racionavimo 
Įstaigą iškeitimui. Įstaiga 
arba iškeis tuos kuponus ga
liojančiais, arba pervertina 
mylių skaičių ir išduos pa
pildomai naujųjų kuponų, ta
čiau nedaugiau pateiktųjų 
senų kuponų.

Gazolino stotys, kurios 
gavo B-2 ir C-2 kuponus 
prieš birželio 1 d. turi juos 
įteikei savo gazolino pre
kiautojams arba iškeisti 
juos atitinkamose jų įstaigo
se į inventorių kuponus prieš 
birželio 10 d. Distributoriai 
privalo deponuoti šiuos ku-

bendruomenei bei organiza- P°nus racionavimo ban- 
cij, naudojimui, auintere- k« Madose P"e« birželio 
ffuotų rodyti jas per Penk
tąjį Karo Bonų vajų, birže
lio 12 — liepos 8 d. laikotar
pyje. Filmos yra: “Report 
from the Beachbead”, atpa
sakojimas Anzio invazijos 
Italijoje; “Report from the 
Army Air Forces”, rodanti 
8-tąją Oro Pajėgą didžiulė
se oro atakose virš okupuo
tosios Prancūzijos ir Vokie
tijos ir 5-tąją Oro Pajėgą 
kovoje virš Port Moresby,
New Guinea; ir “What 
Makes a Battle’’, rodanti pa
siruošimus ir išpildymus in
vazijos į Marshall salas, su
jungtomis žemės, jūros ir 
oro jėgomis.

Karo Informacijos Įstai

20 d.
Atėmimas galiojimo B-2 

ir C-2 kuponams, palieka a- 
pyvartoje tiktai serijomis 
numeruotus B ir C kuponus. 
Tačiau OPA pabrėžia, kad 
serijos numeriai kuponams 
toli gražu nepaliuosuoja au
tomobilistus nuo pareigos 
pasirašyti kiekvieną kupo
ną. Užrašymas valstybė® ir 
Ųcenso numerio ant kiek
vieno kupono ir toliau pa
silieka vienintelis būdas kon 
traliuoti nelegalų gazolino 
kuponų naudojimą.

Buddhos stovyla Pekine, 
Kinijoj, yra 66 pėdų aukš- 

j čio ir padaryta iš viena me-

VYRAI IR MOTERYS REAL ESTATE POR SALE

VYRO AR MOTERS prie ižvalymo 
ofisų. Vienų dienų | savaite. 36.#0 už 
6 vai. IVESTERN SHEET STEEL 
OO., 4800 W. l«th St. Cicero.

VYRŲ REIKIA
40 Vai. 1 Savaitę. 

TAIPGI MERGINŲ REIKIA 
Daliniam laikui. Patyrimo nerikla 
MISSION ORANGE BOTTLING

COMPANY
3822 W. LAWRENCE

Paragink savo pažįsta
mus, kad Jie užsisakytų 
“Draugą'*.

PIRKĖJAMS

ATYDA!
Sutaupyklt sau DAUG laiko Ir plnl- 
«tų (atrydami mūaų dldelj dykai au. 
telktų aųraflų TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atallankyklt md- 
aų oflaan kur bua autelkta greltaa, 
manda<ua Ir IntelIg-entlftkaa patar
navimas.

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

VADOVAUJA M GREITU 
PARDAVIMU

19 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

SKELBKITĖS “DRAUGE"
Kiekvienas padorus žmo

gus myli savo tėvų kraštą.
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DRAUGAS
••T* THE LITHUANIAN DAILY EBIEND

2854 Soath Oakley Avė. Chicago, UtitteU
Published Daily, except Sundays,

... . by the
r LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 

A member of the Catholic Press Association
96.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cieero—pasta:
Metams ......................................... $7 00
Pusei metų ...................................................... 4.00
Trims mėnesiams .......................................................... *2.00
Dviem mėnesiams . .............................................................. 150

| Vienam mėnesiui .............................................................................. 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams .......................................................................................... |6D0
Pusei metų ......................................................................  3.50
Trims mėnesiams ..................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams ........................................   L8&
Vienam mėnesiui ................................................    .75

Uisieniuose:
Metams ................................................................................... 18.00
Pusei metų ......................................................... •................... 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, 
me tai padaryti lr neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinu visus prisiųstus raitus lr ypsEč 
korespondencijas aullgr'savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai lr aiškiai (jei salima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumu. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

. Entered as aecond-Class Matter March 11, 1916 at Chicago, SI. 
Under the Act of March 3, 1879.
fi •

Didįjį bonų vaju pradedant
SVARBUS REIKALAS

Šiandien prasideda didysis penktosios Jungtinių Val
stybių karo paskolos bonų pardavinėjimo vajus. Iki 
liepos 8 dienos turėsime išpirkti šios pšskoios už ke- 
lioliką bilijonų dolerių. ♦*

Tai yra milžiniško didumo pinigui suma. Bet ji Ame
rikos žmonių nebaugina. Nebaugina todėl, kad penkto
sios karo paskolos reikalas ir tikslas, kuriam toji pa
skola yra užtraukiama, yra neįkainuojamos svarbos. 
LAISVĖ UŽ VISKĄ BRANGESNĖ

Žmogaus laisvė yra labai brangus dalykas. Ameriko
je gyveną žmonės turi laisvę. Jie netrukdomai gali Die
vą garbinti, rašyti, kalbėti, rinktis ir veikti. Čia turi
me ir vuokiausių progų gerinti savo medžiaginį būvį. 
Bet, štai, tą mūsų didįjį turtą — laisvę Europos dik
tatūros ir Japonijos militarizmas bei imperializmas kė
sinosi atimti. Norėdami apginti savo kraštą ir savo 
demokratinę santvarką, turėjome sumobilizuoti gausin
gą kariuomenę, ją išmokslinti ir karo pabūklais aprū
pinti.

Vieningos akcijos dėka, ypač dėka eumanios karo va
dovybės ir narsios kariuomenės pasiekta nemaži lai
mėjimai visuose karo frontuose. Bet karo galo dar ne
simato. Šiomis dienomis padaryta invazija į kontinenti
nę Europą. Tai žygis prie galutino užsimojimo priešą 
sutriuškinti, pavergtas tautas išlaisvinti ir užtikrinti, 
kad nei Amerikai nei kitoms tautoms pavojų daugiau 
nebekils, kad pasaulyje bus atstatyta pastovi ir tei
singa taika.
MUSŲ PAREIGOS

Tas didysis žygis stato mums visiems didelius reika
lavimus. Visi mes turime būti jo dalyviai. Ne tik mūsų 
vyrai fronte, bet kiekvienas šio krašto gyventojas, ar 
jis bus vienokio ar kitokio luomo, ar jaunas ar senas, 
turi nešti atsakomybę už invazijos pasisekimą.

Dėdė Šamas, šiandien pradėdamas pardavinėti penk
tosios karo paskolos bonus, į visus kreipiasi pirkti bo
nų tiek, kiek tik išgalės išneša. Išs ik aibinė j imu būti 
negali. Pagaliau, juk tai nėra auka. Me3 savo uždarbį 
tik skoliname savo krašto valdžiai, kad ji galėtų grei
čiau ir sėkmingiau priešus nugalėti ir mūsų mylimą 
kraštą apginti. Ir tasai mūsų investmentas yra sau
giausias pasaulyje.

Daugelyje lietuvių kolonijų yra susidarę specialūs 
komitetai penktosios U. S. karo paskolos bonams par
davinėti. Būtų labai gera, naudinga ir tikslu, jei lietu
viai pirktų bonus tuose komitetuose ar šiaip jau lietu
vių įstaigose, autorizuotose tas pareigas eiti.

Kur tokių specialių komitetų dar nėra, vis tik būtų 
gera, jei tuoj jie susidarytų. Kai būsime stipriau or
ganizuoti daugiau nuveiksime ir stipriau prisidėsime 
prie pergalės laimėjimo.

★
Naujos vokiečių užmačios"
Tokia antrašte slaptas Lietuvos laikraštis “Laisvės 

Kovotojas” parašė straipsnį, kuriame išdėstė piktas vo
kiečių užmačias Lietuvoje.

Gen. komisaras įsakęs savivaldos organams parūpin
ti iki i. m. liepos mėn. 1 d. išvežimui į Vokietiją dar
bams IOOjOOO žmonių. Tuo reikalu per pirmąjį gen. ta

rėja ir fociąlinių bęi darbo reikalų #eo. tarėją bųrpaist- 
rajns įr apskričių viršininkams yra duotos griežtos 
instrukcijos ir nustatyti kontingentai. Už reikalaujamų 
kontingentų pristatymą atsakingais daromi seniūnai, 
viršaičiai, apskričių viršininkai ir burmistrai bei kai 
kurių kitų įstaigų įr profesijų atstovai, kurie bus pa
skirti į t. v. kontingentų surinkimo komisijas. Už “silp
nas” pastangas šių komisijų nariai bus baudžiami dar
bo stovykla ir panašiai. Kontingento surinkimui talki
ninkauti turės vietinė policija, o jei “prireiktų”, tai ir 
vokiškų civilinių arba karinių įstaigų pajėgos.... 
LIETUVIŲ ŽODIS

“Laisvės Kovotojas” į naujas vokiečių užmačias taip 
atsako:

“Mes teigiame, kad Lietuvoje įvyko keletas mitingų, 
kuriuose tikrai pasireiškė visa lietuvių tautos neapy
kanta bolševizmui ir pasiryžimas, kilus reikalui, sų juo 
kovoti. Tačiau lietuvių tauta visuomet rezervuoja tik 
sau teisę spręsti, kada bus reikiamas momentas akty
viai kovai au bolševizmu. Ne general komisaras nei ki
ti rudieji pareigūnai ar Gestapo lietuvių tautai to ne
nurodys. Lietuvių tauta yra įsitikinusi, kad kovai su 
bolševizmu ji geriausiai pasirengs būdama tėvynėje. 
Vokiečiai neleido lietuviams susikurti grynai lietuviš
kos kariuomenės, lietuvių tautos interesams, todėl lie
tuvių tauta priversta ruoštis ir organizuotis pilnu tem
pu pogrindyje. Mes nemanome, kad lietuviai pasitarnaus . 
Lietuvai žudami nuo anglų bombų Vokietijoje arba 
Rytų fronte, kur vokiečiai kiša svetimtaučius į sun
kiausias vietas arba įsako pasitraukimą dengti iki pas
kutinio vyro. (Taip neseniai atsitiko su estų Narvos 
batalijom!, kuris beveik visas žuvo Dniepro kilpoje, tuo 
tarpu kai vokiečiai estų visuomenei skelbė, kad jis ran
dasi netoli Estijos sienos prie Ilmenio ežero).
KOVOJA DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS

‘‘Mes tvirtiname, kad lietuvių tautą įpareigoja tik-x 
tai joe ateitis, glūdinti Lietuvos Nepriklausomybėje ir 
visų kitų tautų laisvės gerbime bęi supratime. Žygia
vimui į taip suprantamą lietuvių tautos ateitį, mes va
dovausimės tik šaltu protu įr Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, galvojančio^tik apie tikruosius lietu
vių tautos interesus, nurodymais.

^šiandien, mūsų Nepriklausomybės šventės proga 
kviečiame visus tautiečius giliai pagalvoti dėl savo, 
kaip lietuvių, pareigų. Mūsų tautos ateitis įpareigoja 
mus niekur nevykti iš tėvynės ir neprisidėti prie kitų 
mūsų tautiečių išvežimo. Primename, kad tą, kuris šiuo 
momentu apleis tėvynę, lydės amžina, ir nenuplaunama 
gėda, o tą, kuris talkininkaus okupantams, likimo va
lia žmonių rankomis anksčiau ar vėliau suras ir pa
sieks.”

"Ar jos turi teisę gyventi" i
Šitokia antrašte išleistoji Švedijoje knyga apie Lie

tuvą ir kitas Baltijos valstybes turi didelį pasisekimą. 
Ji yra 345 puslapių. Joje yra 14 rašinių, sukurtų žymių 
rašytojų švedų, estų, latvių, lietuvių. Pirmas rašinys 
yra buv. Estijos prezidento A. Rei, Jame dokumentuo
tai įrodoma, kaip bolševikų okupacijos metu Baltijos 
tautos, net kulkosvaidžiais ir revolveriais grąsinant, bu
vo priverstos išrinkti bolševikiškus parlamentus ir pri
sijungti prie Sovietų. Po to seka faktiškais daviniais 
pagrįstas A. Scbucko aprašymas :

“Pabaltijis po kūju ir svastika”, kuriame plačiai na
grinėjama rusų įr vokiečių prievartos rėžimai Baltijos 
kraštuose. Taipgi įdomus yra docento Elis Hastado 
straipsnis apie konstitucinę-politinę raidą Pabaltijoj. 
Autorius įrodo, kad šioms tautoms demokratinė mintis 
visados buvo artima. Po to seka trys švedų straips
niai apie įspūdžius besilankant Baltijos kraštuose jų 
laisvės metu ir kiti trys straipsniai duoda švedų pub
likai vaizdą apie Baltijos tautų istoriją iki pat 1939 
m. Galop eilė straipsnių apie kultūrinius ryšius tarp 
dvedijos ir Pabaltijo — iš tautotyros, senovės, meno 
istorijos ir švedų didybės laikotarpio (jų karai Balti
jos kraštuose), čia bendradarbiauja prof ūsoriai Sigurd 
EriKon, Birger Narman, Sten Karling ir Johan Berg- 
man. Yra taip pat dar vienas doe. A. Scbucko straips
nis apie švedų-baltų kultūrinį bendravimą nau jausmo j u 
laikotarpiu. Vienas iš autorių — Nilą Bohman — mirė 
ir jo straipsnis toje knygoje bene bus jo paskutinis 
spaudoje pasirodęs kūrinys. Jis rašė Urna: “Nuo Klai
pėdos iki Kauno“, švedų spauda jo straipsnį apibudino 
taip: “...asgajėjo geriau aprašyti ...Lietuvos besijuo
kiantį landšaftą, kaimų plytines bažnyčias, kriokian
čius kiaulių būrius, kurie per daugelį metų aprūpin
davo anglų priešpięčio stalą bekonu, — sostinės papras
tą, bet intelektualiniu atžvilgiu aukštaklasį kavinių gy
venimą ir — pirm viaa ko — savaime aiškų patrijo-
tizmą tautojet kuri nenori mirti.”

DŽIAUGSMU SUTINKA IŠLAISVINTOJUS

Prancūzijos pakraštyje normandietės moterys džiaugsmu pasitinka Kanados karei- 
vius-parašutninkus, kurie išvijo nacius, engusius, išnaudotojus ir terorizavusius gyven
tojus. (Canadian official phnto; Acme-Draugas telephoto)

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

/Iš Prancūzų Kalbos Išvertč 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
—Danieliau, aš tave pra

šau, atsimink mūsų Tracy 
kleboną, kuris mums buvo 
tėvu... Jei ponas Enguer- 
randas nori išplėšti tau tikė
jimą, tai geriau yra pabėg
ti!... Ginkis, broli, aš tave 
maldauju! Ar nebijai, kad 
mūsų gerasis klebonas išei
tų iš kapo prikaišioti tau už 
svyrąvįmusT

—Palik, mane, mano ma
žoji Terese! Yra tokių va
landų, kaip tu matai, kada 
išblaškyta dvasia nežino, 
kur įsikabinti. Man atrodo, 
kad į mane leidžiasi naktis.

—Oi! Danieliau..., jei tu 
netikėtume! į Dievą, man 
rodos, kad aš tavęs daugiau 
nemylėčiau!

—Terese, nesakyk taip! 
Priešingai, reikėtų mane la
biau mylėti. Tu gerai žinai, 
mano mažoji Terese, kad tu 
esi mano antrasis tikėjimas. 
Pasitraukdamas Dievas ir 
tave atims... Geriau aš no
rėčiau tuojau čia mirti prie 
tavo kojų... Tu būsi pasku
tinis mano ramstis, kuri3 
sulaikys mane krentantį į 
bedugnę..., nes, mano Tere- 
syte, aš... aš tave myliu... 
tu matai, aš tave labai my
liu!...

—Tad kodėl dabar neva
dini manęs daugiau “mano 
sesute,” kaip pirmiau? Bu
vo taip gružu!

Danielius nuleido galvą:
—Aš nežinau, kodėl!
—Tačiau, kol aš tave su

tikau, tu man dar rašyda
vai: mano mažoji sesute!

Ir atidarydama savo ran
kinuką:

—Štai, žiūrėk, tavo pas
kutinis la iškas.

—Taip, tai tiesa.,. Bet ka
da aš Lijono stotyje tave 
pamačiau prieš save, neži
nau, kas atsitiko..., mano se
sutė dingo...

Ji paliko švelni, kaip ki- 
tuomst, ir, atremdama galvą 
į petį to, kurį vadino broliu, 
tarė:

—Vadinas, Danieliau... tu 
'manęs daugiau nemyli?...

—Ak, mano mažoji Tere

se! Kaip tu gali taip galvo
ti?... kad aš tau visai prie
šingai pasakiau!...

Ji pakėlė galvą.
—Tad aš nieko nesupran

tu.

II

Ir jos aiškus žvilgsnis pa
skendo į Danieliaus akis.

Įsiviešpatavo keista tyla, 
tyla, kurioje dvasia plasno
ja, kaip karvelis, vydamasis 
pluoštą spindulių.

Paskui Teresė, ištiesusi 
ranką, nuskynė vieną iš di
delių ramunių, kurios linga
vo pievos pakraštyje, ir su 
vaikišku šypsniu tarė:

—Gerai, pažiūrėsime!...
Nenusakomas jausmas nu

dažė Danieliui skruostus.»
(Daugiau bus)

MIRACLE" sienoms
i -i ■»——M 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 į vieną valandą.
4. Maišosi su vandeniu.
5. Neturi “Maliavos” kvap

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

MKACLE WAU FINISH

rvoAUOMrASTttMM

BERLAND'S
PAINT STORE 

Mes _Pri»Uton,1917 g. Halsted St.
Visur 

Pietvakarių Krautuvė

Telefonas 
CANAL 1684 

3618 West 26th Street

V

*
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Bprt menini nl 
Matrassl

Mūaų pačių padirbti gražūs - 
PARLOR SETAI — au 

apringaaia,
arba jūaų 

aena8 setas 

ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 

kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 

per VASARIO ir KOVO mča

>

Studlo Oouch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

WE8T ROOSEVELT ROAD . *
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CHICAGO tfi APYLINKĖSE
Lietuvaitė laimėjo 
stipendija

Carol Jean Kubaitis 
Carol Jean Kubaitytė, jau

Kaip nuvažiuoti į 
Bergman's Grove, 
kur bus "Draugo 
piknikas j
, Gatvftkartete: Iš pietinės 
miesto dalies reikia važiuo
ti bet kokiu gatvėkariu iki 
Cermak Rd. (22nd St.). Per- 
sėdus Cermak Rd. gatvėkarį 
važiuoti iki Cicero Avė. Čia 
reikia persėsti į-La G range 
gatvėkarį, kuris priveža prie 
daržo (Despaines Avė.).

Eleveiteriu: Reikia imti 
Douglas Park eleveiterį ir 
važiuoti iki Cicero Avė. Čia 
persėsti į La Grange gatvė- 
karį.

Automobiliais: Važiuoti

rr

niausią duktė Vincento iri bet kuriuo keliu iki Harlem 
Onos K ubą i čių, Willow Avė. Paskui šia gatve iki
Springs, šiomis dienomis lai 
mėjo stipendiją į Sr.. Fran
cis College, Joliet, III. C. J. 
Kubaitytė birželio 7 d. sėk
mingai baigė Šv. Pranciš
kaus mergaičių akademiją, 
Joliete. Dėl jos pasižymėji
mą moksle ir studentų vei
kime, akademijos vadovybė 
skiria jai pilną keturių me
tų kolegijos stipendiją, di 
taipgi savo klasės išrinkta 
“Valedictorian” — pasaky
ti atsisveikinimo kalbą.

C. J. Kubaitytė gimus No. 
Chicago, III., 1926 m. ir pra
dinį mokslą ėjo Dundee ir 
Huntley, III., baigdama Šv. 
Alfonso parapijinėje mokyk
loje, Lemont, III.

Nuo pą,t n^žens, būdama 
vos 7 metų amžiaus, Č. J. 
Kubaitytė pamilo muziką ir 
dabar, po 10 metų piano 
mokslo, yra išaugusi į ne
paprastais gabumais apdo 
vanota piano artiste. Ji pla
nuoja tęsti ir piano mokslą 
kolegijoje ir sieks bakalau- 
reato laipsnio muzikoje. C. 
J. Kubaitytė yra visados ak
tyvi katalikiško jaunimo vei 
kime, * Cisca, CYO, Sodalici- 
joje, parapijos, akademijos 
chore ir t.t.

Vincentas ir Ona Kubai- 
Čiai džiaugiasi savo dukters 
laimėjimais ir didžiuojasi 
jos gražiu, katalikišku iš
auklėjimu. Sveikiname juos 
ir linkime jų gabiai dukte
riai pasisekimo kolegijos 
moksle ir kad sulauktų nau
jų laurų moksle ir muziko
je! X. X.

Cermak Rd. Čia reikia pa
sukti į vakarus ir važiuoti 
iki Desplaines Avė. Pasukus 
šia gatve į pietus ir priva
žiavus 24-fą gatvę, priva
žiuoji daržo vartus.

SCATTfMD 
$H0WERS, 
w,n FRESH
w..,U.r ,. May h.Ri. ... .... 
...8 f.H.

Pranešama, kad Indijoje 
tarp neturtingųjų .gyvento
jų komunizmas turi :pasise- 
kimą.

Iš sgjungiečiu 
veikimo .I

Bridgeport. — Moterų Są
jungos 49 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvykęs birže 
lio 6 d., buvo gana skaltlin-^ 
gas.

Pirmiausia visos džiaugė
si sulaukusios nutarimų raš
tininkės Zofijos žičkieuės, 
kuri (buvo sunkiai susirgus 
ir negalėjo atsilankyti į su
sirinkimus. Dabar vėl dar
buojasi su mumis.

Ji padėkojo už lankymą 
ir dovanas.

Vėliau išklausyta raportai 
iš lietuvių konferencijos, iš 
ARD seimo ir iš dvasinės 
puotos Motinos Dieną, >Cioe- 
roj.

Kadangi tą dieną .įfvyku 
alij.antų invazija Europoj ir 
daug sūnų, giminių ir pa
žįstamų dalyvauja kovose, 
pirm. Mazeliauskienei vado
vaujant sukalbėta poteriai 
už Amerikos pasisekimą. 
Tuo momentu visų akyse pa
sirodė ašaros.

Nutarta liepos mėnesį su
sirinkimą neturėt iš priežas
ties šventės (4 d. liepos). 
Dabar susirinksim rugpiūčio 
mėnesį.

Susirinkimas baigtas mal
da.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. ................TaL CANaI 8887 Į

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

Iš Romos
Iš Romos naciai ištrėmė 

2,000 žydų. Prieš žydų per
sekiojimą Vatikanas smar
kiai protestavo.

Šauniai jusidachavo
Town of Lake. — .Labda

rių Sąjungos 1 "kuopos narė 
P. Turskienė kadmių dienoj 
aukų rinkime sumušė rekor
dą :• surinko $80.98.

Piknike prie “Čhuok of 
Luck” pasidarbavo šv. Var
do draugijos vyrai: Peter 
Kilmitzs, W. Serauskas, Fe d. 
Kouffmann ir Juška. Jie pa
darė pelno $305.45.

•Prie “<Hat Dogs’’ pasidar
bavo pirm. Elena Gedvilienė, 
(U. ^Panavienė, V. Mąslaus 
kienė, A. Snarekienė, S. Bart1 
kienė, J. Ragauskienė, J. Ke- 
daitė, B. Cicienienė. Daug 
nariui ir nenarių įprieidėjo 
aukomis. Pelno padaryta 
$216.90.

Kuopa dėkoja visiems už 
aukas ir pasidarbavimą.

Labdarys

Šiltų kraštų gyventojai 
.greit “pagauna šaltįf’ tpate- 
kę į šaltų kraštų sritį, o šdl- 
itų kraštų gyventojai, pavyz
džiui, eskimosai persišaldo 
patekę į šiltus kraštus.

PATARNAVIMAI

TAISOME'
Skalbiamas Mašinas, Rcfri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS
1649 West 47th SL

Tel. YABDS 1866.
Jr

Susirinkimai
Cicero. — Draugystės Vi

sų Šventųjų pusmetinis su
sirinkimas įvyks birželio 12 
d. 8 vai. vak.

Rašt E. W Mikutis

Vargdienių Sesarų Giidos 
susirinkimas įvyks aniradie-

A.
KOTRINA fUSCIENC

(po tėvais Bapklūtė)
Mtr6 birž. 8 «1., mt4 m., 8 

vai. ryte, sulaukus puses amž.
Glruė Lietuvoje. Kilo IS Tau- 

ragės apukr., Batakių parap., 
Pažemio kaimo.

Paliko daleliame nulUldime 
vyrą. Antaną, 2 dukteris Flo- 
reaee .Ir Evelyn, minų Edu
ardą, tetą Oną VencKicuę ir 
dėdę A a taną Venckų, puaoro- 
llus Juozapą Ir Vladisuovą, 

. puH.ueraa Seserį M. Bernar
dą (Sv. Kazimiero Akad. mu
zikos mokytoja) Ir Oną Pra- 
har, dfedę Julių Norvilą Ir 
Atimą, gimines Zaaalčlus, Jua- 
čių Šeimos Joną Ir jo mote
rį, Izidorių ir aunu Stanislovą, 
Povilą Jonaitį ir Seimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. .Lietuvoje paliko tė
velį Juosapą ir motinėlę ir 7 
seseris.

Kūnas paftarvetas namuose, 
7140 S. MapLvvood Avė. w

Laidotuvės Įvykę antradieni, 
birž. 13 d. iŠ namų 8:30 vai. 
ryto bue atlydėta į Gimimo 
švč. Pan. Marijos parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bue nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laldotuvčae.

Nuliūdę: Vyras. Dukterys,
Aunas, Teta, Dėdės, l-us broliai, 
Pusseserės Ir Giminės.

Laidotuvių Dirketorlus An
tanas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA! >1
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

“DIDYSIS RAMYBfiS ŠALTINIS’’ ... .......... .... $3.50
‘Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS’’ ............................................
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

$2.50

nį> birželio 13 d., Aušros 
Vartų parap. mokyklos sa
lėj 7:30 vai. vak. Kolonijų 
nariai ir šiaip geros valios 
prieteliai, malonėkite kuo 
skaitlingiausiai suvažiuoti, 
nes turime svarbių reikalų 
aptarti. Valdyba

Lietuvoje vieni gražiausių 
kapų yna Sintautų kapai. 
Juose taip pat yra pastaty
tas brangiausias visoj Lie
tuvoj paminklas, pastatytas 
brolių Vailokaičių ant jų tė
vų kapo.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias pntamavinuMi Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 UIT ROOSEVELT STREET

Štai vienas iš mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDY8H Ofisas V Dirbtuvė: 627 N. WR8TRRN AVĖ.
(Netoli Gmad Are.)

PHONE: SEELEY 8103

KREIPKITĖS PRIE MUh 
TIESIOG IR 8UTAUPY
KIT AGENTŲ KOMISĄ. •
SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKDfUL

Geriausio Materiolo tr Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
kttmlMM pilnų jątnaklnlmą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuyė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

NULIŪDIMO VALANDOJE

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

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

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI”.......................... JLO
(Atspausdinta iš “Ramybė Jums”)

Užsakymas šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"

2334 ;S. Oakley Avė. Ghicago8, III.
——------------------------ --------------------------------------- v

/

SENIAUSIOS IR M0DERNISKIAU5I0S
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John f, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!A
Statybai, i Remeaševfaml.- H ti Haaaaevl—I 
ANT UKNOVV MMF.Sl.lll, UJIMfiJIMŲ!

Panmiriokltn Progą Dabartinėms lemoms
Nuošimčio lutoms.

KEIST U T O SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jotu M. Moteris, Sec’y.

i * nr~' *

TA PK 1TE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU r

TAIKYKITE m41*u Kalgnjc. JONI) IniMttal 
rūpestingai globojami Ir Ilgi •5,000 00 ap-> ■ 1 
<lrau«ti per Karietai Savings anri latan toi- 
snranee Corposattoti. Jūsų pinigai bus greitai' 
Išmokant Jums ant pareikalavimo.

8I .MA18IA IK ŽYMIAUSIA UETI VU 
FIMANSIMC tOTAIOA.

— 47 Matai Sekmtago Patarnavimo! —

A S S O C I A T J O N 
3228 SO. HALSTED ST.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčias VELTUI Vbose 
Chicagos Dalyse

Radio Pmgmin&i WGHS 
(1390 k.)

Pirmadieniata Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Kreipkitės į-

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

to

M
'7^

b
F

X

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir NaktĮ

Mes Tarime 
Koplyčias

Dalyse

MAŽEIKA
$319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—38

LACHAWICZ m SUNAI
2314 iWBST 23rd PLACE 
10766 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2516 
OOMMODORE 5766 

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phane PULLMAN 6661

ANTANAS M. PHILLIPS
1807 LITUANICA AVĖ.________ Phane YARDS 4906

J. UULEVICIUS
4848 80. CALIFORNIA AVĘ. Phoae LAF. 3672

P. J. RIDIKAS
8864 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

_________ Tttlsphou* YARDS 1419___________

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

9
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Chicagos čekai pagerbė Lidice 
skerdynių aukas

Keli šimtai Chicagos čekų 
praeitą šeštadienį specialiu 
traukiniu buvo nuvykę į Li
dice vardu pavadintą mies
telį Illinojuje, kad dviejų 
metų sukakties proga pa
gerbus Lidice miestelio, Če
koslovakijoj, nazių skerdy
nių aukas.

Birželio 10, 1942 metais, 
pulkas nazių sargybos, ku
rių kepurės buvo pažymėtos 
mirties ženklais, visus Li
dice miestelio gyevntojus 
suvarė į vieną aikštę, atsky
rė vyrus, ir moterų bei vai
kų akyvaizdoje čia pat su

Keista, keista •••

Nemokamas show teisme
Apygardos teismo teisėjo 

Julius H. Miner kameroje 
buvo toksai nemokamas te
atras.

Ellwood M. Davis pateko 
į bėdą už tai, kad nebaigė 
atsiskyrusiai savo pačiai 
mokėti alimonijos. Iš $1,080 
buvo kaltas $300, kuriuos, 
matyt, norėjo nutrinti. Bet 
moteris, vis moteris. Pa
traukė į teismą.

Teisėjui įsakius atmokėti 
buvusiai pačiai kas priklau
so, Davis sumanė tokį daly
ki. Jis turėjo surinkęs mai
šą centų, nikelių ir kitų 
smulkių pinigų $300 sumoj. 
Pašaukė Brinks Express ap
ginkluotą troką, kuris paė
mė maišą, sveriantį 145 sva
rus, ir atgabeno į teismą.

—Štai, teisėjau, mano pa

PRIŽIflRftKIT ELEKTROS &RENGIMUS ATSARGIAI... JŲ MAŽAI KARES LAIKE

Ai iitarpinu šaldytuvą reguliariai, taip 
kaip išdirbėjai man pataria. Storas el- 
do apdengimas mažina veiksmo nau
dingumą. Kada ledas ištirpsta, aš ati
mu vandeni tuo jaus. Jei taip nedary
čiau, tuojaus nauji ledai atsirastų pra
dėjus šaldytuvui veikti.

Tollaua, aR IRplaunu vidų, 
Rupledas tr ledo dėžutės au 
baklng soda Ir vandeniu. 
Nuplaunu ringuotus vamz
džius, kur maisto kvapai 
susirenka. Ir gurno juos
tas aplink duris AS g»ral 
IRdžIovinu juostas, apibar
stau talcum pudra, kad du
rys naprlklbtų. Ir IRdžIo
vinu Raldymo vieta »lr dė
žutės, kad dežutRs būtų 
vainos. Nk>ka<1aa neatlluo- 
sluoju dėžutės su aRtriu 
metaliniu įrankiu.

Kad palaikius Šaldytuvą 
skaistų, tuojaus apvalau 
maisto padėjimus. Mažuo
ju kabinetą Rlltu muiluotu 
vandeniu Ir nuplaunu Ir 
laikau prižiūrint, kad Šal
dytuvas būtų nors porą co- 
lAdžtovtnu su mlnkRtu sku
duru. Oro cirkuliaciją pa
lių nuo sienos, Ir palie
kant atdara duris kamba
rio (arba closet), kuriame
randasi pastatytas Raldytu- 
vas.

Rervlce vyras peržiūri ma
no Šaldytuvą reguliariai. 
Prie mano Ir Jūsų Šaldy
tuvo yra prilipdytas para- 
Sas nurodant kur Saukti 
d« pataisymo. Jei mano 
Šaldytuvas yra senesnio ti
po, kurio mekanlcmaa nC- 
ra nuolatal uždarytas alie
juje, aS prižiūriu kad ma
šinerija būtų išvaloma Ir 
ISalIejuota du kartus Į me
tilą kad užlalkus JI ge
rame veikimo stovyje^

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Karo dirbtuvėms reikia elektros — Vartokite ftąmonlngal

šaudė. Paskui motinas at
skyrė nuo vaikų ir išgabeno 
į koncentracijos stovyklas, 
o vaikus išgabeno į Vokie
tiją, kad padaryti juos na
ziais. Gi visą miestelį su jo 
inventorium aplaistė gazo
linu ir padegė. Šiandien, 
vietoj Lidice, riogso tiktai 
krūvos akmenų.

Vokiečiai Lidice gyvento
jams suruošė tokias skerdy
nes už nužudymą žiauraus 
gestapo viršininko, kuris 
paprastai buvo vadinamas 
koriku (hangman), Heinrich 
Heydrich.

l , .-IJ

skutinė alimonijos mokestis, 
— pareiškė Davis.

—Suskaityk! — tarė tei
sėjas. — Jei suma bus pilna, 
tuomet paliuosuosiu.

Davis’ą išpylė šaltas pra
kaitas, bet nebuvo kas da
ryti. Maišą centų ir nikelių 
papylė ant didelio stalo ir 
vargšas pradėjo skaityti. 
Skaitė, skaitė ir neteko kon- 
trybės. Supykęs vėl pinigė
lius supylė į maišą ir Brinks 
Express trokas nuvežė at
gal, iš kur buvo paėmęs. Su
prantama, Davis likusią da
lį alimonijos turėjo sumo
kėti stambesniais.

Buvusieji teisme tuo metu 
turėjo “free show” ir stebė
josi teisėjo sumanymu.

PIRKITE KARO BONUS

Kalbės

Pirmadienis, birž. 12 d., 1944

Arkivyskupas Samuel A 
Stritch kalbės per radijo 
stotį WGN penktadienį, bir
želio 16 d., 9 vai. po pietų, 
ryšiumi su įvykstančia 
Šventa Valanda, sekmadie
nio vakare, birželio 18 d., 
Solder Field. Arkivyskupas 
kviečia visus dalyvauti 
šventoje valandoje.

Pamaldos
Arkivyskupas Samuel A. 

Stritch išleido laišką, raštą, 
kuriame raginama, kad vi
sose Chicagos arkivyskupi
jos bažnyčiose ir koplyčiose 
būtų atlikta trijų dienų pa
maldos ryšiumi su artėjan
čia šventa valanda, kuri 
įvyks birželio 18 dienos va
kare, Soldier Field. Trijų 
dienų pamaldos prasidės 
trečikdienį, birželio 14 d., ir 
baigsis penktadienį, birže
lio 16 dieną.

Rastas kaltu
Hans Max Haupt rastas 

kaltu išdavystės byloje. Jis 
buvo rastas kaltas, kad tei
kė pagalbą savo sūnui Her
bert Hans Haupt, jaunam 
nacių šnipui, kuris buvo at
vykęs submarinu į Ameri
ką sabotažo veiksmams. Jo 
sūnus buvo nuelektrintas kė
dėje prieš du metus.

Hans Max Haupt byla bu
vo antro kartii žvai'stoma. 
Pirmuoju atveju jis buvo 
nuteistas mirties bausme.

VOKIEČIŲ BELAISVIAI ANGLIJOJ

Iš Prancūzijos pargabenti Anglijon pirm ieji vokiečių karo belaisviai maršuoja į kon
centracijos stovyklą, (Signal Corps radiote lephoto; (cme-Draugas)

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=T=v= už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Marianapolio auklėtinis laivyne

ANTANAS KIRMILAS
Antanas Kirmilas gimė 

Indiana Harbor, Ind. Atvy-. 
ko į Worceąter, Mass., kai 
buvo dviejų metų amžiaus. 
Čia baigė pradžios mokyklą 
ir tarnavo septynis metus 
šv. mišioms, Aušros Vartų 
parapijoje.

Pabaigęs pradžios mo
kyklą, Antanas visą vasa
rą praleido Marianapolyje, 
Thompson, Conn. Jam ten 
labai patiko. Parvažiavęs jis 
lankė Trade school kelias 
savaites. Bet malonūs Ma
rianapolio prisiminimai jį 
šaukė. Ir apsisukęs jis grįžo 
ten mokytis.

Per keturis metus jis bu
vo energingas ir veiklus stu
dentas, rašė į “Studentų Žo
dį” ir “Darbininką” apie 
Marianapolio sportą, lošė 
football ir basketball. Anta
nas buvo klasės pirmininku 
kelis metus. Jis baigė Ma
rianapolio kolegiją su savo 
draugu Milton Stark, “Lith. 
Fight ofr Freedom” straips

Katalikų ligoninė gavo valdžios 
paramą

Federalė valdžia patenki
no prašymą Chicago katali
kų ligoninės vardu Little 
Company of Mary, kuri ran
dasi Evergreen Park apylin
kėje, ir paskyrė $102,920 pa
statymui rūmų ligoninės 
slaugėms. Apie tai pranešė 
Majoras Philip B. Fleming, 
federalių darbų administra
torius Washingtone. Naujų 
rūmų pastatymas kainuos 
$205,840. Dabar ligoninės 
vadovybė pradėjo vajų su
kėlimui $200,000.

nio autoriumi. Mėnesiui pra
slinkus jis įstojo į Seabees. 
Jis dabar jau daugiau kaip 
aštuonis mėnesius ištarnavo 
ir yra third class petty 
officer.

Los Angelieči airis buvo 
malonu turėti savo tarpe 
Antaną Kirmilą, atvykusį 
aplankyti savo klasės drau
go, taip pat laivyne, Miltoną 
Starkų. Dar maloniau vi
siems buvo išgirsti juos abu 
gražiai giedant šv. mišias 
mūsų mažoje bažnytėlėje.

Sužeisti kareiviai ! 
kovos lauke

Karo departamentas pra
eitą penktadienį pranešė 
400 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
džių, kurie buvo sužeisti 
Azijos, Europos, Vidurže
mio ir Vidurio Rytų, Pietų 
Pacifiko ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron
tuose.

Karo frontuose sužeistų
jų karių skaičiuje 30 vyrų 
yra iš Illinois valstijos, iš 
kurių 14 yra chicagiečių; 7 
iš Indiana valstijos, 7 iš Mi
chigan ir 4 iš Wisconsin.

Prasideda
Šiandien Chicagoje prasi

deda penktasis karo pasko
los bonų vajus.

Melskitės, kad Lietuva vėl 

atgautų nepriklausomybę.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti............<g gg
STOKER COAL, Ankfttoft rflftieH, J745
2 syk plauto*. CheraMkal prirengtos
BLACK, BAND LUMP...................... Į 25
PETROLEUM COKE (Course). .*1 n lfl 
PETROLEUM COKE (Pfle Ran) 5ĮQ*95

Pažvelgus i 
gyvenimą

Vėliavos Dienos 
iškilmės

Lincoln parke vakar buvo 
spalvingos Vėliavos Dienos 
iškilmės, kurios buvo su
jungtos su bendra malda 
prašant Visagalio pagalbos 
invazijai Europoje, kad 
greit sutriuškinus bendrąjį 
žmonių priešą. Išiklmes su
ruošė Office of Civilian De
fense Cook apskrities.

Dėkui virvelei drabu-
va i'Vai g aziams džiauti

Trečiam aukšte namo ad
resu 1046 Wrighwood avė., 
keturių metų vaikutis Ray 
Davis, Jr., persivėręs per 
porčių atramą krito Ir būtų 
užsimušęs. Krisdamas pa
taikė ant pirmojo aukšto 
virvės drabužiams džiauti 
ir, laimei, išliko net nesu
žeistas.

Karaliaus marškiniai 
parduoti už $3,780
LONDON. — Karaliaus 

Karoli aus II naktiniai marš
kiniai, turį karališką herbą, 
ir turį datą 1664 metų, buvo 
parduoti iš varžytinių už 
$3,780. Varžytinės įvyko 
birželio 9 dieną, Horsemon- 
don, Kent

Su Kristumi .
Daugiau kaip 1,000 Chi

cagos policininkų praeitą 
sekmadienį dalyvavo šv. mi
šiose ir priėmė šv. komuni
ją St. Jude šventovėje, 3208 
E. 91st St.

Pasiruošę
Kai tik bus galima, 100 

katalikų kunigų yra pasi
ruošę vykti misijų darbams 
į Rusiją. K

A

X lst Class Pvt. Raymond 
Backus iš Peoria, III., yra 
vienas iš 30 Illinois karei
vių, kurie nuskendo su A- 
merikos transportu Vidurže
mio jūroje. Jo žmona gyve
na adresu 305 Kettele.

X Gilbertas Mickeliūnas, 
sūnus žinomų Chicago vei- * 
kėjų Mickeliūnų, 6747 S. Ar- 
tesian Avė., šįmet baigęs St. 
Rita High School taukštais 
požymiais, laimėjo stipendi
ją į Chicago universitetą.

X Petras FabiJonaitis, bu 
vęs vestaaidietis, žinomas 
Labdarių Sąjungos veikėjas, 4 
prieš pora metų išvykęs į 
saulėtą Kaliforniją, šiomis • 
dienomis parvyko į Chicago 
atostogų. Už mėnesio žada 
vėl grįžti Kalifornijon.

X G. Giedraitytė, žino
mos dainininkės G. Giedrai
tienės duktė, praeitą sekma
dienį per komp. A. Pociui 4 
pagerbti vakarą, scenoj pa
sirodė, kaipo jauna daininin
kė ir šokėja. Linkime jai to
se meno srityse pasiekti pa
čių aukštumų.

X Pirmas lietuvis Mary- 
knoll misijonierius birželio 
11 d. bus įšvęstas kunigu 
ir pasiųstas misijoms į Pe- 
ru valstybę, Pietų Ameri
koj. Tai kun. Kaz. Girnius

KUN. KAZ. GIRNIUS 
iš Maspeth, L. I., N. Y. Ma- s 
ryknoll misijonieriai yra 
pasklidę po visą pasaulį Die
vo žodžiui skelbti tarp stab
meldžių.

X Moterų Sąjungos 21 kp 
iš Town of Lake choras pa
sižadėjo dalyvauti L. VJčių 
dienoje, liepos 4, Vytauto 

,parke. Veik visos tos kuo
pos sąjungietės-choristės y- 
ra buvusios vytės-choristės. 
Chorą veda muzikė O. Met- 
ricks.

X P. ir A. Snarskiai, Sa 
Chicago veikėjai, savo na
muose, 610 E. 88 St., birže
lio 17 d. ruošia pramogą 
kl. S. Saplio, kurs kitą mė
nesį bus įšvęstas kunigu, 
naudai. Dovanų bus labai 
daug ir įvairių. Geradaris 
Klimas paaukojo labai gra- 
žų burštininį rožančių, ku
ris teks vienam laimingųjų. 
Pramogos pradžia 8 vai. va
kare.

X J- Januškevičius iŠ 
Kankakee, UI., susirgo ir 
išvežtas į ligoninę. Gydyto
jai tikrina, kad už savaitės, 
kitos galės grįžti namo.
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