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ALIANTAI OKUPAVO CAEN
Išvaikė nacių 14-tą armiją Italijoje

SU PENKTĄJĄ ARMIJA j 
ITALIJOJE, birž. 12.—Są-' 
jungininkų štabo praneši- ( 
mas sakė nacių atsižymėju
si 14-toji armija Italijoje! 
“išsklaidyta keturiais vė
jais.” Aliantų linija, nuo 
Adrijos iki Tirenijos jūros 
krantų, greit varosi pirmyn.

Penktos armijos kariai 
užėmė svarbų centrą prie 
Bolsena ežero vakarinio 
kranto, 71 mylią į šiaurva

karius nuo Romos.
Britų aštuntos armijos 

daliniai varosi pirmvn 
abiem pusėm Tiber upės, ir 
randasi arti Bagno Reggio, 
vakarinėj pusėj, ir'Rieti, ry
tinėj pusėj.

Dabar darosi aišku, kad 
jeigu naciai norės išlaikyti 
šiaurinę Italiją, jie turės 
siųsti Italijon kariuomenės 
iš Prancūzijos, fcur ji ir taip 
reikalinga.

Lėktuvai puola japonų Marianas bazę
WASHINGTON, birž. 12. 

—Amerikos lėktuvai, iš že
mės bazių ir nuo lėktuvne
šių, atakavo svarbiąsias ja
ponų bazes Palau ir Maria
nas salose.

Smulkių žinių apie puoli
mą ant Marianas salų nepa- 
duoti, bet pasakyta, jog 
“stiprus” dalinys atakuoja 
jas, kas duoda suprasti, kad

puolime dalyvauja šimtai 
lėktuvų. V

Adm. Chester Nimitz ir 
Gen. Douglas MacArthur 
siuntė savo komandos lėk
tuvus atakuoti tas priešo 
bazes, o Gen. George Ken- 
nedy siuntė lėktuvas, iš piet
vakarių Pacifiko atakuoti 
Palau, maždaug 500 mylių į 
rytus nuo Philippine salų.

----------------------------]--------------------——
KUR AMERIKIEČIAI KOVOJA EUROPOJE

Bendras vaizdas kranto pozicijos kur norint Normandijoje, kuriame matosi amerikie
čių kariai ir jų į pakalnę vežamos reikmeny s. Virš jų skraido sąjungininkų baliunas, 
kuris stebi priešo spąstus. (Signal Corps nuotrauka. Acme-Draugas Telephoto)

1,000 U.S. lėktuvų puolė Balkanus
RYTINE USSTAF RO

MANIKA Rusijoje, birž. 12.
—Koordinuota jėga iš su
virš 1,000 Amerikos didžių
jų bomberių ir naikintuvų 
iš Rusijos ir Italijos bazių 
vakar atakavo keturis prie
šo lėktuvų ir susisiekimo 
centrus Rumunijoje ir Jugo 
sla vijoje.

Kiti lėktuvai vartoja nau
ją sistemą skridimo iš Itali

jos į Rusiją. Taikiniai buvo 
prie Constanta, Rumunijos 
uosto prie Juodosios jūros; 
Giurgui, į pietus nuo Bu- 
cha ręsto, Bulgarijos pasie
ny; Focsani, 130 mylių į 
šiaurę nuo Rumunijos sos
tinės, ir Smederovo geležin
kelių centrą, į pietryčius nuo 
Belgrado, Jugoslavijoje.

Vienas lėktuvas dingo. 
Grįžę lakūnai sakė bomba- 
vimo rezultatai buvę geri.

Po smarkių mūšių užėmė Carentan;
VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 12. — Štabo pra

nešimas sakė sąjungininkų kariai, kurį laiką gpaudę na
cius Caen mieste, Prancūzijoje, išmušė to miesto nacius 
gynėjus ir miestą okupavo.

Naciai pranešė, kad 
gen. Weygand nušautas

LONDONAS, birž. 12.— 
Naciai pranešė prancūzams 
karininkams, kurie yra įka
linti Koenigsberge (Kara
liaučiuje), kad Gen. Mažime 
Weygand, buvęs Prancūzi
jos kariuomenės viršinin
kas, buvo “nušautas beban- 
dant pabėgti.”

HULL MATĖSI SU 
LENKŲ PREMJERU

WASHINGTON, birž. 12. 
—Valstybės sekr. Hull grį
žo Washingtonan po 10 die
nų poilsio Hershey, Pa. Tarp 
laukiančių darbų buvo pasi
matymas su Lenkijos Prem
jeru Stanislaw Mikolajczyk.

Jugoslavai išdaužė 
vokiečiu tvirtoves

LONDONAS, birž. 12.— 
Jugoslavai partizanai sakė 
jie išmušė nacių tvirtoves 
Tuzla-Zvornik linijoj, 80 
mylių ji pietvakarius nuo 
Belgrado, ir jų batarejos ap
šaudo Koraj ir Celici, 10 
mylių į šiaurę nuo Tuzla.

Anot pranešimo, partiza
nai užėmė priešo tvirtovę 
Majevica kalnuose į šiaur
vakarius nuo Zvimik-Tobut, 
ir suėmė didelius kiekius 
priešo paliktų, karo reikme
nų.

KALENDORIUS
Birželio 13 d.: šv. Anta

nas iš Paduos; senovės: Ku- 
notas ir Minkantė. .

Birželio 14 d.: šv. Bazy- 
lius; senovės: Butrimas ir 
Pomedė.

Atidarė Romos bankus
ROMA, birž. 12.—Sąjun

gininkų militarinę vyriau
sybė išleido įsakymą atida
ryti Romos bankus, kuriuos 
sąjungininkų dekretas sep
tynias dienas atgal uždarė

Amerikos katalikų vyskupai remia 
bendrą Amerikos Lietuvių Fondą

Amerikos Katalikų Vyskupai prisiuntė Bendram Ame
rikos Lietuvių Fondui $5,000 auką ir malonų Laišką, kurį, 
išverstą lietuvių kalbon, čią paduodame:

1944 m. gegužės 13 d. 
Kun. Dr. J. B. Končius, Pirmininkas 
United Lithuanian Relief Fund of America 
312 South Poplar Street
Mount Carmel, Penna. »

Mano mielas Dr. Končius:
Čia pridedu čekį, Amerikos Episkopato auką Bendram 

Lietuvių Šalpos Fondui Amerikoje.
Jungtinių Amerikos Valstybių Katalikų Vyskupai reiš

kiame susirūpinimą dėl kenčiančių Lietuvių žmonių mate- 
rialės ir dvasinės padėties.

Lietuvių tauta daug nukentėjo dėl' dviejų priešų okupa
cijų, ir šiuo laiku vėl išstatyta pavojui—trečiai galingų 
kaimynų ginkluotai invazijai penkių metų bėgyje; dėl 
nuolatinių pasikęsinimu ant jos suverenumo, tauta dvasi
niai prislėgta ir yra užsitarnavus mūsų visų simpatijos ir 
gailestingumą Turime vilties ir meldžiamės, kad Jūsų or
ganizacijai, visose jos girtinose pastangose, pasisektų 
pajudinti Amerikos visuomenės labdaringas organizaci
jas, kad ir jos nuoširdžiai paremtų Lietuvą ir pagerbtų 
garbingos lietuvių tautos tikybinę sąmonę.

Linkėdamas viso geriausio, lieku 
Nuoširdžiai Jūsų,
(pasirašyta) EDWARD MOONEY 
Detroit Arkivyskupas
Episkopato Pašalpos Komisijos Pirmininkas.

šis dienos “Drauge,” editorialų puslapyje, rasite Ben
drojo Amerikos Lietuvių Fondo atsišaukimą į visuomenę.

Rusai puola suomius 
šiauriniam fronte

MASKVA, birž. 12.—Pra
dėdama didelę ofensyvą, ku 
rios tikslas yra išmušti Suo 
miją iš karo ir izoliuoti 
100,000 nacių karių šiauri
nėj to krašto daly, rusų 
kariuomenė varosi pirmyn 
Karelijos sąsiauriu virš Le
ningrado. Rusų pranešimas 
sakė suomių linijos pralauž 
tos 25 mylių pločio frontu.

Anot rusų, jų kariuomenė 
pasivariusi pirmyn nuo 12 
iki 25 mylias, o suomiai tei
gia, kad rusai smarkiai puo
la, bet suomiai juos sulaiko.

Ofensyvai vadovauja Gerv 
Govorovas, kuris pralaužė 
Leningrado puolimą.

Maskvos pranešimas sakė 
rusai užėmė 82 miestelius ir 
kaimus, jų tarpe Terijoki 
geležinkelių centrą, ir šiuo 
laiku varosi vis arčiau Vii- 
puri.

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 12—Amerikiečiai 
kariai Normandijos fronto centre pasistūmėjo 18 mylių 
nuo kranto, užėmė visą Cerisy mišką, ir po aršių mūšių 
nakties metu, okupavo Carentan miestą.

Šis pasistūmėjimas per Cerisy mišką yra iki šiol giliau
sias pralaužimas nacių linijų.

Carentan mieste amerikiečiai kovėsi su naciais iš gat
vės į gatvę iki kol juos visai išvarė iš miesto, ir dabar žy
giuoja į SL Lo, susisiekimų centrą pačiam Normandijos 
vidury, kuris randasi 15 mylių į pietus nuo Carentan.

Štabo pranešimas sakė amerikiečiai randasi 14 mylių 
nuo Cherbourgo iš pietrytinės pusės, ir jau pasivarė per 
daugiau negu pusę to pusiausalio ir žada greitu laiku at
kirsti visą jo galą.

Vokiečių komanda pranešė, kad 60 mylių ilgio fronto 
rytinis galas, Caen, esąs beveik visai apsuptas, ir britai 
kariai randasi tik devynias mylias į rytus nuo to miesto. 
Varosi gilyn į Prancūziją ' auvtąo„io

Iš ankstyvesnių pranešimų, kurie sakė “vokiečiai buvo 
išmušti iš miesto,” daroma išvadų, kad naciai gal bus pa
traukę bent didesnę dalį savo šarvuočius iš Caen miesto. 
Trys nacių kontratakos buvo atmuštos.

Iki šiol Prancūzijoje suimta suvirš 7,000 nacių belais
vių.

Amerikiečiai kariai pražygiavo pro Kontebourgą, kuris 
randasi ant pietrytinio kelio einančio į Cherbourgą, * ir 
skuba į tą didelį uostą.

Berlyno radio pranešė, kad laivai išlipdino aliantų ka
rius prie St. Vaast la Hogue, 15 mylių į rytus nuo Cher
bourgo, ir kad britų jėgos koncentruojamos Balleroy apy
linkėje, 12 mylių nuo kranto, iš kur galės padėti amerikie
čių spaudimui ant St. Lo. ,

Štabas sakė Normandijos frontas dabar yra 60 mylių 
ilgio, ir nacių komanda buvo priversta vartoti visokius 
rezervus, tuo susilpnindama savo planuotą kontrataką.

Amerikos įr Anglijos karo laivai nuolat bombarduoja 
vokiečių linijas. Vokiečių pranešimas tvirtino, jog naciai 
paleido Carentan, kad pasitraukus atgal, kur laivų pat
rankos negalės jų apšaudyti.

Britų Typhoon lėktuvai raketomis apšaudė priešo įren
gimus prie Seino upės žiočių.

Naciai sakė jų bomberiai vakar nuskandino'vieną są
jungininkų karių transporto laivą, o kitą sužalojo.

Vidutinieji bomberiai ir naikintuvai puolė vokiečių ka
rių koncentracijas ir įvairias nacių pozicijas.

Nors naciai sakė jų “E” laivai atakavo aliantų konvo
jų, sąjungininkų štabas sakė priešo laivų veiksmai vakar 
naktį sumažėjo.

Gelbėkime žmones nuo U.S. laivas nuskendo
naciu siutimo—FDR Viduržemio jūroje

ORAS
Ūkanota, šilčiau, 

piais bua lietaus.
Pi otar-

Submarinai nuskandino 
dar 18 japonu laivu

WASHINGTON, birž. 12. 
—Amerikos submarinai Pa
cifike ir rytų vandenyse nu
skandino dar 18 japonų lai
vų.

WASHINGTON, birž. 12. 
—Prez. Rooseveltas pranešė 
Kongresui apie nesenai pa
darytus planus atvežimui 
apie 1,000 pabėgėlių į šį 
kraštą, laikinam apgyvendi
nimui militarinij; stovykloj 
prie Oswego, N.Y. Anot 
Prezidento, tie pabėgėliai, 
daugumoj moterys ir vai
kai, po karo bus grąžinti į 
savo tėviškes.

WASHINGTON, birž. 12. 
—Laivynas pranešė, kad 
gegužės 9 d. Viduržemio jū
roje nuskendo Amerikos 
“subm&rine chaser” laivas 
Nepranešta apie jo įgulos 
likimą.

KARO BIULETENIAI
— Generolai Eisenhower 

ir Marshall ir Admirolas 
King šiandien aplankė są
jungininkų pozicijas Pran
cūzijoje, drauge su1 Ministrų 
Pirmininku Churchill.

—Rusai sako suomių ka
riuomenė greitai traukiasi 
ir nespėja sunaikinti tlRus 
Karelijos sąsiaury.

—Prancūzijoje suimtų be
laisvių tarpe rasta ir japo
nų karių.

—Gerai ginkluoti prancū
zai sukyla prieš nacbw vi
soj Prancūzijoj. Sabotažas 
didėja.

—Suvirš 1,400 lėktuvų 

atakavo nacių p o zt c i j a s 
Prancūzijoje.

Sunaikino tiltus tarp Rouen-Paryžiaus
VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 12.—Lėktuvų ata

kos sunaikino arba sužalojo visus tiltus tarpe Rouen ir 
Paryžiaus, ir vokiečiai dabar turi vartoti laivus persikėli
mui per upes. Britų raketiniai lėktuvai šiandien atakavo 
tuos nacių laivų, du jų nuskandino, ir padegė jų prieplau
kas prie Bierville.

Susijungė du amerikiečių daliniai
DVIDEŠIMTS PIRMOS ARMIJOS ŠTABAS, birž. 12.—

Du dideli amerikiečių daliniai Prancūzijoje susijungė ir 
dabar sudėtinėmis jėgomis puola nacių liniją.

Civilių D-Day! 
geriausias ginklas, 
ekstra Karo Bonas.

NEW YORKAS, birž. 12. 
—Keistasis Tokyo radio va
kar rakė “sąjungininkų jė
gos Prancūzijoje betvarkiai 
traukiasi gilyn.”

Naujos aliantų nusileidimo aikštės
VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 12.—štabas prane

šė, kad sąjungininkai nuolat steigia naujas pakilim<o-nu- 
sileidimo aikštes Prancūzijoje. Anot pranešimo, nemažai 
tų aikščių jau vartojama, o vieną jų gali vartoti net patys 
didžiausieji lėktuvai.
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mūsų gyvenimas ir darbai
PENKTOSIOS KARO PASKOLOS VAJUS JAU 
PRASIDĖJO

ATSIŠAUKIMAS Į NEW YORKO MIESTO IR NEW 
YORKO VALSTIJOS LIETUVIUS
Penktosios Karo Paskolom 

vajus prasidėjo birželio 12 
d. ir tęsis iki liepos 8 die
nai. Kviečiame visus New 
Yorko miesto ir New Yorko 
valstijos lietuvius prie šio 
vajaus kuo geriausiai prisi
dėti, kad galėtume karo bo- 
nais sukelti reikalingą pini
gų sumą nupirkimui Victo
ry Ship, už ką yra (pasisa
kiusios New Yorko ir Bing- 
hamptono lietuvių organiza
cijų konferencijos.

Pirkite kuo daugiausiai 
karo bonų laike šio vajaus 
ir užsirašykite vietiniuose 
Lietuvių Karo Bonų Komi
tetuose, o jei kur tokio ko
miteto nėra — užsirašykite 
pas New Yorko Lietuvių Ka
ro Bonų Komiteto sekreto
rių, J. B. Laučką, 222 So. 
9th St., Brooklyn, N. Y. Už

Per praeitus karo pasko
lų vajus New Yorko mies
to ir valstijos lietuviai pa
sirodė labai gražiai, apie ką 
mums oficialiai praneša iž
dinės departamento (War 
Finance Committee) parei
gūnas, Mr. J. Austin Daly, 
sekamai: laike Pirmosios
Karo Paskolos New Yorko 
lietuviai karo bonų išpirko 
už $1,200,000, laike antro
sios — už $1,412,000, laike 
trečiosios — už $1,047,000 ir 
laike ketvirtosios — už $1,- 
405,000. Viso per keturias 
Karo Paskolas New Yorko 
valstijos lietuviai karo bo- 
,nų išpirko už $5,065,000. Už 
tuos pinigus Dėdės Šamo 
kariuomenei, laivynui ir or- 
laivynui New Yorko valsti
jos lietuvių kreditan nupirk
ta šie svarbūs karo reikme-

DIENRAŠTIS DRAUGASĮ. OHICAGO, ILLINOIS 

VYSTOSI ARtfOS KOVOS PRANCCOJOJ I Gurskis, Joseph Ranieri ir 
kiti, kurių vardų šiuo laiku 
neturiu.

Marianapolis, ištikrųjų, 
gali didžiuotis savo auka Dė
dei Šamui. Joną* A. Stoškus

Jūs padėjote jam gauti 

dar vieną progą - 

Panaudotais Riebalais!

Vaizdai liudija apie vystymąsi aršių kovų Prancūzijoj. Šioj nuotraukoj vienas Nor 
mandijos bažnytkaimis labai nukentėjęs nuo britų puolimo, o vokiečių gynimosi. (Bri
tish War Office photo; Acme-Draugas telephoto)

sirašant, reikia pažymėti sa nys: trys P T. laivukai, ku
rie (pasekmingai veikia Pa
cifike; dvidešimts šeši uJee- 
psai”, trys dideli bomberiai, 
vienas ligoninės lėktuvas ir 
vienas Liberty Ship. Tie vi
si daiktai pavadinti Iist-uviž- 
kais vardais arba atžymėti, 
kad jis nupirkti New Y;rko 
valstijos lietuvių vardu.

vo vardą-pavardę, adresą ir 
kiek jūsų pirktas karo bo
nas vertas. Bonus pirkite 
kur tik ncrite.

EXTRAI EXTRA!

lėtume Dėdės Šamo laivy
nui padovanoti gražų ir nau 
dingą laivą Victory Ship, 
pavadintą Lithuania.

Į darbą, broliai ir seserys! 
New Yorko Lietuvių Karo

Bonų Komitetas:
P. Bajoras, pirm.;
Kun. J. Bal k fina s, v. pirm. 
Adv. K.R.Jurgėla, v. pirm. 
J. B. Laučka, sekr.
A Mikalauskas, iždin.

me'riką ir net įvairiose sveti
mose šalyse.

Prieš šešis mėnesius negu 
prasidėjo karas, savanoris 
čikagietis Benediktas Cesna 
įstojo Dėdės Šamo tarnybon. 
Jisai mirė Panama Canal 
Zone. Auksinė žvaigždė yra 
kolegijos abituriento V. Mi- 
ciūno iš New Britain, Conn.

Marianapolio fakultetas 
tai<p pat ir nepasilikęs. Ka 
rui prasidėjus, kun. Antanas1 
Švedas, MIC., įstojo kapelio
nu. Jį pasekė kunigai: Jona3 
Vosylius, MIC., Mikas Šmi- 
gelskis, MIC., ir kun. dr. 
Thomas Poška.

Pasauliniai profesoriai ir
gi nepasiliko. Karių eilėse 
yra dr. Eugene Andrulionis, 
Joseph Bordeau, Joseph

JO LĖKTUVAS KRITO žemyn liepsnodamas, bet ban
guojantieji kvoldai drūto, patikimo nylono neša jį že
myn saugumon. Jūsų panaudoti, atliekami riebalai yra 
svarbi medžiaga nylono parašiutams dirbti. Taip pat dir
bimui sproginių, vaistų, muilo ir kitų karinių medžiagų.

KOL TIK jūs daugiau teiksite panaudotų riebalų šiem 
karo reikalam, tol mažinate reikalą vartoti tam šviežius 
maJštinLus riebalus... padėkite išlaikyti juos be punk
tų! Taigi, taupykite kiekvieną brangųjį lašą! Kuomet 
blekinė jau pilna, nuneškite ją pas mėsininką ir gaukite 
2 raudonuosius punktus dovanai ir po 4c už kiekvieną 
svarą. Vis taupykite, iki pergalė bus čia!

Užgirta OPA, WFA ir WPB. Apmokėta Pramonės.

Lietuviškas 
N. KANTER 
sav liti nitas. 
ZjJukas —•

REMKJTE 
SENĄ ,

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

PermalnytM 
varuos tr 
adresas.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St,

Phone YARDS 60S4

rx
tt

Ir Marianapolis
Tai dideles ir gražios New j gali pasigirti

Yorko valstijos lietuvių pas 
tangos, prisidedant prie ka
ro laimėjimo! Ačiū visiems 
už tai!

Laike dabar pravedamos 
Penktosios Karo Paskolos 
vajaus mes kviečiame visus 
New Yorko miesto ir valsti
jos lietuvius pasirodyti dar 
geriau, kad už mūsų karo 
bonais sukeltus pinigus ga-

Kasdien laikraščiuose akai 
tome apie mūsų jaunimą sto
jantį į kariuomenę. Bet ne
teko matyti žinių apie Ma
rianapolio auką mūsų šaliai.

Iki šiol surašiau virš dvi
dešimt penkis vardus karan 
pašauktų. Yra virš keturis 
sykius tiek, bet sunku suži
noti jų vardus. Studentai y- 
ra išsisklaidę po plačiąją A-

MIRACLE" sienoms
——M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui šie* 
ninėms popieroms, ma-
liavotoms sienoms ar lu-v
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.

w Ę «.*.’***
’u*e“**
MIRACLE WALL FINISH

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

%

•'Ertas

Budriko Radio Valanti***'
W,H.F.C 1420 Kilocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.7.L., 10 00 Kilocycles —

NedSlloj. »r»0 vaL vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVE

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

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽI ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

KOJOS ;
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVJNE OINTMENT
Nesutepantis — Ncnudažantls

800 N. Clark St, City 
8UPER1OR 1462.

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGEON
tftf a*. Ashland Avemie

02780 VALANDOS: 
SR14h>am6kitvaLwkk

TeL CANaI 6122

- DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAB 

2201 W. Cermak Rd.
1—6 popiet k* T—8 a, v. 
TnaSad. te MtsMs

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Place 

TeL REPibHe 7868

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes Pristat<m>i9i7 g Halsted St. Tele,0"»’Visur CANAL
Pietvakarių Krautuvė -----  3618 West 26th Street

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų miuu- 
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCHMAKKR 

— MUŠIU

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per š{ Pavasarini 81 Metų
IŠPARDAVIMĄ-

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street 

Tel. CALumet 7237

Bes. 6968 Bo. Talmaa Ava.

Km. TeL GKOvehUI 0617 .

Offlee TeL HEMlock 4846

OR, J. J. SIMONAITIS
i GYDYTOJAS Ft CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS
1 Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2428 We»t Marąuette Road

TaL YARda 2246

DR. C. VEZEIIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginla 0086 ' 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
veLl 1—8 te B—Bt86 E. ■. 

Trečladlenlala pagal nutartį

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6652

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Iki 6 vaL vakare.

TeL YARda 8146

DL V. A. SIMKUS

Jf

DABAR

fi

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rfitl* 
Narnų Materijolą Už Dar žemomis Kainomlsl 

Atvykite | mflyą jardą tr spftflrMdte sto
ką Ir ankštą rtš| LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ - 
dėl garažą, porėtą, vilką, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU IfCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAfl, - 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED ST. TEL. VIŲTOBY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietą

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

Utarnikais, Ketvergais ir Suba- 
tomis iki 0:30 vaL vakare.

ITlARClJILf
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO UUKRAATia. JSTEIGTAS BAL. 11. 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — uuo 1 

lld 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 lld 8 v. v.

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aktą vlaam gyveni
mui. Saugokite Jas Įriedami lSeg- 
camtnuotl Jas modarnllklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 
gali eutelktl.

88 METAI PATYRIMO 
pririnkime akintą, kurte prajau

na visų *klą įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
' * OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenne 
<*»•<*•* Kampas ll-toa 
Telefonas i GANAU •&», Chicago
*»• • drįso valaRdosi 
Kasdtsn a. m. lkt 1:10 p. m. 

Trsdlad. Ir BaJtad. 0:10 a m.
V Iki T 00 p. m. 

teat UNuaed 8107.

DR. i J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VU.: 11-12; 2-4; te 6:90-8:66 
PSnnatBeniaia—2-4 te 6:60-6 21 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia
» vaL: nno 1-6; ano 6:66-6:22 į 
756 SSfch Rtree' mis-

na yra toJL 
aava ranko-

LIETUVIAI DAKTARAI

SL

MARGUČIO ofiso
6755 S. VVestern Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 2242
383

G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

SS metų patyrimas
TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dlrbtevš 

ll BO. HALSTED BT. 
Kampas 34 th Street 
oe nuo 10 Iki 4; nuo fl Iki I

A

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS-IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenae
VALANDOS:

nuo 2—4 Ir nuo 7—0 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Oflao TeL .... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae
UOONIUS PRIIMA:

Kasdien no 2:00 M 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik sositarloa

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

<1446 S. 49th Court Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

te Penktadieniais 
VaL* 10-12 ryta, 2-6, 7-0 P. M. 

K147 S. Halsted St, CMea<«

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa labos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: AHDway 2880 

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

DR. EMILY Y. KRUKAS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayatte 6216 
Baa. TaL LAFayette 6004

Jeigu

„ VALANDOS:
Plrnv, Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;

Penktad. 8:30 Dd 9:30 vak. 
šeštad. 6 vaL Bd 2:60 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

z te
nuo 8 £» iki S uJura

Žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiuū.
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D S MCSŲ SLAUGES PRANCŪZIJOJ

[ “DRAUG O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdoiph «M88-»1S»

j HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Oommlsslon rui- 

statjrmai rcikalaujn kad dauiru- 
ma>i darbininko turi įsigyti Pa- 
Uuosavlmo Raštą (statemcnt of 
aval labi lity) nuo dabartines dar
bo fstalvos — ar nuo War Man- 
powcr Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinkit ar Jūs galit gauti 
lr ar Jums reikalinga palluoea- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

MALIAVOTOJŲ IR 
DEKORATORIŲ 

UNION
SAUKIT BAYFORT 2311 
HONNINO A CARLSON 

8251 STONY ISLAND AVE.

REIKIA VYRŲ
Dirbti prie Table saws—Double 
head shaper mašinų — Routers 
lr Router mašinų. Atsišaukit į

FOUR STAR MFG. CO.
1331 S. Michigan

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtsiAauklte 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

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. arba šeštad. 

iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
SPRINGSŲ IŠDIRBEJŲ 

HAND COILERS IR 
SPEED LATHE OPERATORIŲ

Patyrusiu vyru ir mokinių, pui
kios darbo sąlygos, gera mokes
tis, užtenkamai viršlaikio. Augan
ti ištaiga siūlo jums po karo 
progą. Atsišaukit tiktai asmeniš
kai į '’UF

4444 W. CHICAGO AVE.

MAŠINISTŲ
AU around vyrų prie elose toleranee 
darbų. Svarbi pramonė, darbai die
nomis. 48 vai. | savaitę. Po karo 
progos.

AUSTENAL LABORATORIES 
5932 S. Wentworth

SODA WATER BOTTLERS 
LABELERS 

PAGELBININKŲ
MULVIHILL CO. . 

410 N. PAULINA ST.
MONROE 1686

DARBININKU IR DŽENITORIŲ
Gera mokestis — pastovūs darbai 

OHMITE MFG. CO.
4851 W. FLOURNOY ST.

(1 blokas J pietus nuo Harrison) 
Apply 8 ryto iki 4:30 pp. 

Antrad. — 8 ryto Iki 9 vak. 
Sekmad. — 12 pietų Iki 4 pp.

CABINET MAKERS IR 
MEDŽIO IŠDIRBEJŲ

80c iki 90c j vai. 48 vai. j savaitę.
ADLER, JONĖS CO.

521 S. Wabash Ave.

EXTERNAL ir INTERNAL 
GRINDERS (PATYRUSIŲ) 

LATHE OPERATORIŲ 
PRECISION INSPEKTOR.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION
VYRŲ

DIRBTUVES DARBAMS
Pastovūs darbai, gęra mokestis, 

užtenkamai viršlaikio.
S P U D S

715 W. 15th St.

VYRŲ — patyrimo nereikia — am- 
žiaus 16 metų ar uuvh-S. AtalAauklt 
MIDLAND MFG. CO.. 3956 S. Lowe 
Ave.

REIKIA
Acme Gridley Automatic Screw 
Machine Operatorių ir Set-up vyrų.

Naktimis — 64 vai. J savaitę, 
pastovūs darbai.

MALL TOOL CO.
7740 South Chicago Ave.

VYRU
PRIE

Abelnų Dirbtuvės 

Darbu
40 Vai. į Sav.
PASTOVUS DARBAI 

DABAR IR PO 
PERGALES

GOES

LITHOGRAPHING

COMPANY
42 WEST 61st STREET

STOCK VYRŲ
PILNO LAIKO DARBAI 

DEL

VYRŲ
SUTVARKYME 

PREKIŲ 
ATSIŠAUKIT Į 

WAREHOUSĘ

WIEBOLDT’S
1000 N. Ogden Ave.

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithnanian Daily Newspapei
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LTTHUANLAN 

ADVERTISING MEDIUII

*¥¥*¥*¥¥*

VYRŲ!
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTOELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
Dirbti Assembly kambaryje—prie 
mažų žaislų — patogios darbo są
lygos. 40 vai. j sav. Atsišaukit j

FOUR STAR MFG. CO. 
1331 S. Michigan

Štai Ku Jūs Gaunat 
Kada Dirbat Prie

HURLEY '
★ ★ ★

AUKŠTĄ MOKESTI 
DAUG VIRŠLAIKIO 

DYKAI IŠMOKINIMĄ
PUIKŲ VALGĮ 

PILNA LIGONINĖS 
PRIEŽIŪRA

GERA TRANSPORTACIJĄ
IR

10% BONAI DIRBANT 
NUO 4 IKI 12 ŠIFTE

★ ★
Inspektorių

Assemblers
t
Canteen Darbinikų

★ ★
Matyldt Mr. Danicek 

Pasitarimai
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.

8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK "L” IKI DURŲ

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

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui \

Darbo valandos — nno 5:80 

vakare Ud 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 

Amžins 20 Ud 50 metų.
Dianos, vakarais ar

Atsttaaldt

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street fioor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
MERGINŲ - JAUNŲ MOTERŲ 

$36.40 Į SAV.

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

COMPANY 
4334 W. Flfth Ave.

VYRAI DR MOTERYS

Stock Moterų
PILNO LAIKO DARBAI 

MOTERIMS
IŠSKIRSTYTI IR 

TVARKYTI PREKES

KREIPKITftS PERSONNEL 

OFISAN S-člam AUKŠTE

WIEBOLDT'S
MILVVAUKEE AVE. 
KAMPAS ASHLAND

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. 8EN- 
NOTT, telefonas BUCklngham 1272 
d ši pasitarim o.

REIKIA MERGINOS
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS
4425 S. Fairfield LAF 8248

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. Washington Blvd.
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyreshj. 9IT.lt |
Pilnam ar daliniam 
Kralplritas pria Hot

HDOHWATHR BKACH HOTHL

Dėk vlsae pastangas, kad 
Lietuva vėl bfltų nepriklau
soma valstybė.

INVASION
NEfJDS support 

• ON THE
HOME FRONT

We Can Ūse

MEN 8C WOMEN
—ON—

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

LABORERS
MACHINE OPERATORS 

INSPECTORS
EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

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

SUNDAYS

THE CHICAGO SCREW CO.
1026 S. HOMAN AVE.

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

Prie abelnų dirbtuvės darbų 
100% KARO DIRBTUVE

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

★ ★
Taipogi

Vaikinų ir Merginų
16 metų ar suvirš. Dirbkite laike 

vasaros atostogų.
★ ★

Kreipkitės Employment Ofisan

SHERMAN KLOVE 

COMPANY
35IU W. 47th ST.

(Arti Archer Ave.)

VYRŲ REIKIA
40 Vai. j Savaitę.

TAIPGI MERGINŲ REIKIA
Daliniam laikui. Patyrimo nerikia
MISSION ORANGE BOTTLING 

COMPANY
3822 W. LAWBENCE

SUPAŽINDINKITE KITUS 
PIRKITE KASO BONUS

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
bai. Pilno laiko, dienos šiftui. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Ave. Cicero, III.
Imkit Douglau Park “L’’ iki durų.

REAL ESTATĘ FOR SALE

PIRKĖJAMS

ATYDA!
8uta,upyklt sau DAUG laiko Ir pini
gų įsigydami mOsų dldel) dykai su
teiktą sąrašą TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atsllankyklt mfl- 
«ų ofisan kur bus suteikta greitas, 
mandagus lr Inteligentiškas patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avę.
TEL.—CICERO 463 

VADOVAUJAM GREITU 
PARDAVIMU

29 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kurj 
norite ir pajėgsite dirbti.

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų*»
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

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

Imkite Douglas Park “L” iki Durų

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

VAIKINU IR MERGINŲ—1d METŲ AR STVIRA—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIE LENGVU ASSEMBLY DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAGELBfiKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

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

★ ★

ASSEMBLERS
SPRAYERS
PAKUOTOJŲ

ELECTRICAL TESTERS
★

Gera mokesti*. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Atsišaukit

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOIJRN AVE, ar 1850 S. KOSTNER AVE.

_ _ _______ •***♦*'* •’-V’yf*-S'■•ęr-v- --y
Lt. Stella Bernard ir Lt. Mary Jane Brown, abi iš Co- 

lumbus, O., sveikinamos aavo viršininkės Lt. Foster. Jos 
pirmutinės po invazijos nuvyko į Fiau-.ūziją ii gtį c į 
Angliją su pirmuoju sužeistųjų kareivių transportu. (Sig- 
nal Corps Radiotelephoto; Acme Draugas)

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

RaSo DR. RAČKUS 
4204 Archer Avenue, Chicago

SAULĖSMŪGIS
Birželio, liepos ir rugpiū

čio mėnesyse, saulės spin
duliai yra kaitriausi. Tame 
laike yra nesaugu būti lau
ke be skrybėlės. Ypač*ku
rių plaukai yra menki ar 
pakaušis plikas, tai privalo 
dėvėti skrybėlę.

Taipgi reikia žinoti, kad 
vidurvasary tarpe 11 valan
dos rytmečio iki 3 valandos 
po piet dažniausia ištinka 
saulėsmūgis. Taigi tame lai
kotarpyje yra pavojinga sau- 
lintis. Pietinių kraštų gy
ventojai tame laike turi taip 
vadinamą “siestą”, miegą 
perpiečius, silsisi.

Taipgi reikia žinoti, kad 
alkoholis ir saulė nesutinka. 
Alkoholikus saulė greičiau 
užmuša negu blaiviuosius. 
Kas išmeta burnelę-kitą, ver 
čiau tegul slepiasi nuo sau
lės.

Saulėsmūgio simptomai. 
Saulės pritrenktas žmogus 
staiga sukniumba, jo oda 
pasidaro labai karšta, jo pul
sas yra labai greitas, jo kū
no temperatūra yra labai 
aukšta (107 1.—110 1. F. 
laipsnių). Jo veidas labai 
paraudęs, gali būti net pa
mėlynavęs. Šie tai patys 
svarbiausieji simptomai, ku
riuos reikia gerai įsitėmėti.

Gelbėti reikia šitaip: Pa
guldyti į pavėsį, ir nuimti 
skubiai drabužius, ir ant 
galvos dėti ledus, ir ant vi
so kūno dėti šaltas šlapias 
paklodes tol kol kūno tem

VYRAI IR MOTERYS

V-- -nyi-- -----m,--T./Z.
peratūra nukris iki 100 F. 
laipsniųL Nieko nelaukus 
tuoj reikia šaukti daktarą, 
nes po smūgio gali įvykti 
šiokios komplikacijos: pro
to netekimas, cukrinė liga, 
širdies susilpimas, atmin
ties sumenkėjimas ir t.t. ir 
t.t. Daktaro priežiūra tokia
me atsitikime yra didžiai 
svarbu.

Ištiktąjį saulėsmūgio rei
kia skubiai gelbėti. Jei ne
gelbėsi, tai gali numirti. Pa
vėsis ir ledai gali išgelbėti 
žmogaus gyvybę. Ir nepai
syk bobiškų plepalų, kad 
nuo ledų gali “amonija pri
kibti”... ir ne apie pneumo
niją mąstyk, bet tik galvok 
kaip žmogų nuo mirties šią 
minutę išgelbėti!

5 Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas P. A. — Tams
ta gali suardyti savo svei
katą jei nuolatos vartosi 
karčiąją druską savo kūno 
svorio sumažinimui. Ir be 
daktaro priežiūros jokių ki
tokių vaistų “redusinimui” 
nevartok, nes galima suga
dinti širdį.

Atsakymas E. L. — Nėra 
tokių .vaistų kad pašalintų 
raukšles nuo veido. Paten
tuotos mostys, taip vadina
mos “wrinkle eradicators” 
padaro odai daugiau blogo 
nei gero.

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

VYRAI m MOTERYS

VYRŲ ~ MOTERŲ
TAIPGI HIGH SCHCKJ^ERŲĮNŲ IįR VAHŲNŲ ,

DIRBANT: CASPEltS ’tW >I.ATE tfe>MPANLR)f ’ 
~ ATLTKTI gyttfttŲg

^Svarūs^' dJrhtUMš* fl Is^fiii y-fi h ad. Patyrimo
nereikia. Labai gera pradine mokestis su puikiomis darbo

sąlygomis. Dykai apdrauda ir ligoninėje priežiūra. _
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Pirmoji invazijos savaitė
PASISEKIMAI, PASIEKTI SUNKIOSE SĄLYGOSE

Šiandien suėjo savaitė, kai sąjungininkai pradėjo di
dįjį karo žygį — invaziją vokiečių okupuoton Prancū
zų on. Tasai žygis buvo labai drąsus, nes suristas su 
dideliais pavojais. Vokiečiai, kurie žinojo, kad, ar anks
čiau ar vėliau, sąjungininkai siųs savo jėgas prieš juos 
per Anglų Kanalą, visus pakraščius akylai saugojo. Jie 
ten buvo gerai įsistiprinę. Tačiau Amerikos ir Angli
jos sumani karo vadovybė, ilgoką laiką rūpestingai 
rengėsi ir laukė patogaus momento, galutinai pajudi
no sąjungininkų karo jėgas per kanalą, išlaipino ją pa
vojingose Prancūzijos pakrantėse ir šiandien, po sa
vaitės mūšių eu piktu priešu, gana stipriai įkėlė koją 
į Normandiją ir nesulaikomai žygiuoja į priekį.

Jau yra užimta keletas vertingų pozicijų, miestų, 
miestelių ir kaimų. Amerikiečiai varosi, kad užgniauž
ti šerburgo (Cherbourg) pusiausalį, užklupti ten esa
mas nacių jėgas ir paimti patį Cherbpurgo uostą, ku
ris strateginiu atžvilgiu yra labai vertingas. Anglai 
ir kanadiečiai kitas priešo pozicijas daužo.
RŪPESTINGAS IR MOKSLIŠKAS PRISIRENGIMAS

Tik geras, rūpestingas ir moksliškas prisirengimas 
tegalėjo būti sėkmingas, darant pirmuosius invazijos 
žygius. Išlaipinti į krantą gausingus kariuomenės bū
rius, pristatyti karo pabūklus ir amuniciją be bent 
kiek tinkamiau įrengto uosto, tai buvo milžiniško di
dumo problema. Tiesa, čia labai daug patarnavo lėk
tuvai ir sklandytuvai, bet laivai ir visokios rūšies kel
tuvai vis tik svarbiausią vaidmenį suvaidino.

Pastaruoju laiku skubiai ir sėkmingai varomasi Cher- 
fcorurgo link. Kai šis uostas bus paimtas, tuomet sąjun
gininkams žymiai palengvės. Į tą uostą gali įplaukti 
patys didžiausi laivai, kuriais didesniais kiekiais bus 
galima pristatyti ir kariuomenę ir amuniciją. Reikia 
manyti, kad netrukus ir kitas didelis ir svarbus uostas 
— La Havre pavyks paimti. Tuomet jau tiarai plačiu, 
mastu eis invazija ir prieš sąjungininkų jėgas vokie
čiai ir didžiausias pastangas statydami negalės atsi
laikyti.
POŽEMINIO VEIKIMO TALKA

Nereikia užmiršti ir to svarbaus fakto, kad juo giliau 
bus įeita į Prancūziją, juo stipriau ir sėkmingiau veiks 
prancūzų patriotai, kurie veikia slapta ir, kaip prane
šama, yra neblogai susiorganizavę. Sakoma, kad jiem3 
nepritruks nė ginklų ir tuo labiau nepritrūks ryžtin
gumo iš vidaus, sprogdinti vokiečių okupantų tvirtoves, 
susisiekimo priemones, amunicijos sandėlius ir t.t. Kai 
kuriose vietose prancūzai patriotai net į atvirą kovą 
išėjo prieš okupantus.
DRĄSIAI, BET NERIZIKĮNGAI

Tad, iš visko matyti, kad sąjungininkų įsiveržimas 
Prancūzijon nora ir buvo drąsus ir pavojingas, bet jis 
nebuvo rizikingas. Gen. Eisenhoweris, vyriausias inva
zijos vadas, ligšiol tuo atžvilgiu turi puikią reputaciją. 
Jis niekuomet nerizikuoja. Jo visi ligšioliniai karo žy
giai buvo sėkmingi. Jis vadovavo šiaurės Afrikoj, Si
cilijoj ir Italijoj. Visur pasiekta laimėjimų. Kalbant 
apie Italiją, tenka džiaugtis, kad ir ten sąjungininkai 
smarkiai varosi pirmyn. Romą paėmus nesugriautą, na
ciai į šiaurę nuo Amžinojo Miesto, kur manė atsilai
kyti, susilaukė didelių netikėtumų. Jie buvo priversti 
didelėje netvarkoje trauktis atgal,

DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Bendras Lietuvos žmonių šelpimas
Lietuviškajai visuomenei jau žinoma, kad, nugalėjus 

visas kliūtis, jau yra sudarytas Bendras Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondas — United Lithuanian Relief Fund 
of America. Sutrumpintai, lietuviškai bus vadinamas 
“BALF”, o angliškai “ULRA”. Mūsų organizacija yra 
inkorporuota ir užregistruota federalinėj valdžioj — 
President’s War Relief Control Board Registration No. 
578. Labai džiugu priminti, kad į Bendrą šalpos Fou- 
dą įeina visos lietuviškai nusistačiųpios didžiosios gru
pės: katalikai, sandariečiai, socialistai ir tautininkai.

Prieš šį šalpos Fondą stovi sunkaus darbo sritis. Vi
si žinome, kad mūsų tėvų žemę, Liętuvą, dabartinįs ka
ras prislėgė dviguba našta. Ten siaučia Hitlerio oku
pacija, lietuviai-lietuvės išblaškyti po Vokietijios kon
centracijos stovyklas, Sibiro tyrus ir po kitas šalis. 
Kitas šalis ištiko tik viena okupacija, ir tai jos baisiai 
nuteriotos tiek ekonominiu, tiek kultūriniu atžvilgiu, 
tiek žmonių gyvybės aukomis. Lietuvai tos aukos dvi
gubai skaudesnės dėl dviejų okupacijų. Visus šalpos 
ruožus čia sunku suminėti; vieni jų dabar šaukte šau
kiasi tuojau mūsų gelbstinčios rankos, o kiti turėa būti 
atlikti, kada sąlygos leis, bet ir jiems jau šiandien rei
kia padėti tvirtus pamatus, rinkti drabužius ir t.t.

Kalbant apie tuos darbus, kurie jau dabar turi būti 
atlikti, mes atsiminkime ištisąs minias ištremtų brolių, 
seserų, tėvų ir kitų mūsų giminių, bei prietelių, kurie 
su ašaromis akyse, sų skausmu suspausta širdimi ir il
gesiu laukia mūsų pagalbos. Atsiminkime mažus vai
kelius, kurių sveikata diena iš dienos smarkiai nyksta, 
kada jiems reikia augti be tinkamo maisto, be vaistų 
ligoje, be šiltų drabužėlių žiemos speiguose. Atsiminki
me tuos pabėgėlius, kurie, ištrūkę iš žiaurių tironų ver
gijos, iš koncentracijos stovyklų, iš mirties nagų, šau
kiasi pagalbos iš tolimiausių žemės kraštų j mus savo 
akis atkreipę ir trokšdami susilaukti užuojautos iš 
šios Laisvos šalies, Amerikos. Netrukus mūsų brolių ir 
seserų lietuvių, šaukiančių pagalbos, bus dar daugiau, 
nes šiandien jie yra tūkstančiais vežami darbams į Vo
kietiją ir į koncentracijos stovyklas. Plačiojo pasaulio 
kampuose išblaškyti Lietuvos žmonės laukia mūsų pa
ramos. Jau dabar galime ir turime pradėti rinkti dra
bužius.

Štai tik keletas būtinųjų darbų, jau seniai belaukian
čių mūsų ne tik dėmesio, bet ir apčiuopiamų žygių. Mū
sų sąžinė negali būti rami, mūsų gyvenimas negali būti 
patenkintas, kol mūsų ištremtų brolių ir seserų šauki
mas nebus išgirstas, kol jų vargai ir kančios nebus pa
lengvinti. O tai mes galime ir turime padaryti — Ui 
mūsų pareiga mūsų tėvų ir protėvių žemės sūnums ir 
dukterims, kurie tapo Uranijos ir diktatūros aukomis, 
tos Uranijos ir diktatūros, prieš kurias stojo kariauti 
Amerika. ✓

Kai karas baigsis ir lietuvių tauta atgaus savo laisvę 
ir nepriklausomybę, tada šalpos darbas dar labiau tu
rės išsiplėsti. Lietuvos žmonės bus didžiai suvargę, dau
gel kaimų ir miestų išgriauti, daugel sodybų likusių be 
namų, be maisto, be rūbų ir be reikalingiausių įrankių.

Tik visų Amerikos lietuvių bendras šalpos žygįs, ne
nuilstamas triūsas, nuolatinės aukos pinigais, daiktais, 
darbu ir, pagaliau, žmonėmis tegalės realiai padėU to
kiam milžiniškam ir būtinam žygiui, kad iš griūvėsiu 
atstatytume Lietuvos žmonių gyvenimą.

Džiaugiamės, kad į šį darbą stojo visos lietuviškos 
grupės, kurioms yra brangus laisvas ir šviesus lietuvių 
tautos rytojus. Mūsų artimiausias siekimas yra šį šal
pos Fondą kuo greičiausiai išplėsti po visas Jungtines 
Valstybes kur tik yra lietuvių, nuo rytinių pakraščių 
ligi Paęifiko kraštų. Todėl maloniai kviečiame visą lie
tuvių visuomenę sutartinomis jėgomis, kai tik bus kreip
tasi, steigti Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo skyrius 
visur, kur tik yra mūsų tautiečių ir, nieko nelaukiant, 
imtis konkrečių darbų. Iš tų darbų pirmiausias yra su
daryti skyrius, gaunant į juos Lietuvai prijaučiančius 
Amerikos žmones. Prisidėkime prie šios kilnios veik
los darbu ir aukomis. Atsiminkime, kad mūsų parama 
eis tiems broliams ir seserims, kurie šiandieną yra var
ge, kentėjime, bado ir ligų prislėgti, ištrėmimuose ir 
koncentracijos stovyklose, žiauriems vergijos darbams 
ir. lėtai mirčiai pasmerkti, kurių akys, viltys ir troški
mai yra atkreipti į mus, kurie esame laisvėje, geroje 
ir turtingoje šalyje. Tad mūsų yra šventa pareiga iš
girsti kenčiančiųjų Lietuvos žmonių skaudų šauksmą!

Kun. dr. J. B. Končius, pirmininkas
312 Poplar Str., Mt. Carmel, Pa

Adv. Antanas O. OUs, vicepirm., Chicago, III. 
Kun. Ignas Albavičius, vicepirm., Cicero, III. 
Veronika J. KoHčienė, vicepirm., Pittsburgh, Pa. 
Nora M. Gugienft, sekretorė

127 Dearborn Str., Chicago 2, Ui 
Dr. Antanas Zimontas, iždininkas,'Chicago, III.

P. S. BALF statutą ir apie skyrių organizavimą pa
rašysime vėliau. Valdyba

Tad, po savaitės pirmųjų invazijos žygių vaizdas eu- 
sidaro visiškai optimistiškas.Ir.tie reiškiniai turi būti 
geru akstinu mums visiems daugiau dirbti ir aukotis 
didžiosioms karo pastangoms, \

Skysto kuro
vartotojams

Office of Price Adminis- 
tration praneša, kad skysto 
kuro vartotojai gali naudoti 
Pirmojo Periodo (Period 1) 
kuponus 1944-45 šildymo me 
tams, tuojau po to kai gaus 
kuponus iš vietinių War 
Price and Rationing Boards. 
OPA ėmėsi to žygio, kad 
padrąsinus skysto kuro ju
dėjimą iš pardavėjų pirkė
jams gerokai prieš šildymo 
sezonui atėjus.

OPA sako, kad ankstyvi 
skysto kuro pristatymai yra 
didelės svarbos karo Laikui. 
Tai padės pardavėjams iš
vengti darbo jėgos ir trans- 
portacijos trūkumus, išskirs 
tant pristatymus per ilges
nį laikotarpį. Be to, anks
tyvus vartotojų tankų pri
pildymai padidins sandėlių 
talpą visose 33-j ose racio- 
nuotose valstijose.

OPA pridėjo, kad varto
tojams kooperuojant ir.su
grąžinant į dietines raciona
vimo įstaigas jų skystam 
kurui gauti racionavimo ap
likacijas tuoj po to kai jas 
gaus, kai kuriose vietose tos 
įstaigos galės išduoti racio
navimo kuponus gerokai 
prieš, 1 liepos dieną, nuo ku
rios kaip anksčiau buvo 
skelbiama, prasideda Perio
das 1.

-

Birželio kvota 
automobiliams

Keleiviniams automobi
liams turima kvota birželio 
mėnesiui rodo mažiausius iš-y
teklius nuo pat karo pra
džios.

Birželiui pasiirta 9,000 
automobilių, su 2,350 rezer
ve papildomai apylinkėms, ir 
1,200 kaipo tautiniai rezer
vai.

šitie rezervai yra nusta
tyti patenkinti ypatingai 
svarbius reikalavimus, kuo
met kvota bus išnaudota. 
Pavyzdžiui, jeigu kvota iš
sisėmė, gi kuriam nors dak
tarui būtinai prireikė auto
mobilio, kadangi zkitaip jis 
negali pasiekti savo klijen- 
tų, tai jis galį gauti auto
mobilį iš likusių rezervų.

Daugiau nauj elek
trišku lygintuvu

Čia turime kiek linksmų 
žinių šeimininkėms, kurios 
nekantraudamos laukė elek
triškų lygintupų: War Pro
duction Board praneša, kad 
paskirta kvota 421,500 elek
triškų lygintuvų gamybai 
Ontario, Calif., gamintojui. 
Kas sudaro WPB bendrą 
leidimą 1944 metams gamin
ti 2,000,000 lygintuvus, kas 
yra didikas kiekis.

Nors Ontario, Calif., yra 
darbo apylinkės II grupėje, 
kurioje atakuojama darbo 
jėgos, vietinės vyriausybės 
agentūros nemano, kad ly
gintuvų gamyba Californi
jos fabrike bet kuriuo būdu 
trukdytų karo gamybai, kaip 
pareiškė WPB. Ontario, Ca
lif., fabrikas yra 28-tąsi s 
fabrikas, kuriam WPB su
teikė kvotą elektriškų lygin
tuvu gamybai.

. tAntradienis, birž. 13 d., 1944

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
Ii Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
—Atsimeni, prieš trejus 

metus, ant Luaros kranto..., 
tu man pasakei, kad nuplė
šiant lapelius ant paskuti
nio galima gauti atsakymą 
į klausimą, -kurį širdis sta
to. Aš gerai atsimenu. Ir 
kada išvažiavau į Neversą, 
aš dažnai klausiau ramunę, 
ar mano brolis manęs neuž
miršo!

—Ir ką ji atsakydavo ?
—Ji man visuomet atsa

kydavo, kad- tu mane myli 
labai.

—O šiandien?
—Pradedu: jis mane my

li... truputį..., labai... viduti
niškai... visai ne..., jis mane 
myli... truputį... labai... tru
putį..., visai ne..., jis mane 
myli!...

Teresės veide pasirodė 
liūdesys.

—Ak, Danieliau!... tu ma
ne tik myli... jiau nebėra.... 
dabai!

—Terese, saugok lapelį..., 
saugok jj, aš tave prašau... 
tu įrašysi ant jo dieną... 
Mat, kada tu klausdavai ra
munę apie savo vyresnįjį 
brolį, ji tau pasakydavo, kad 
jis labai myli. Bet yra dar 
kita, daug gilesnė prasmė!

Ir, imdamas jos rankas, 
tarė:

to
—Terese, žiūrėk į mane...
Ir Teresė, pasinerdama

Danieliaus žvilgsnyje, iš
skaitė paslaptį, kurią paža
dino vargšas ramunės lape
lis. Ji iš naujo priglaudė 
galvą į Danieliaus petį.

—Ar tai dėl to aš jaučiau 
tave tokį atsargų?

—O tu, mano mažoji Te
rese ?...

—Ak, Danieliau, leisk ma 
ne, aš niekuomet netyriau 
savo širdies!

—Ar tu nori, kad aš pa- 
skęsčiau į tavo širdies gilu
mą pažiūrėti, ar ir tu galėsi 
vieną dieną sustoti prie pir-. 
mojo ramunės lapelio?

—Bet kaip tai padarysi?
—Klausyk! Jei tu kuomet 

įsivaizduotumei, kad Danie
lius, tavo didelis Danielius, 
galėtų vestis..,

Teresė staiga atsistojo.
—Ak, Danieliau, su tavim 

vestis!... Ne... ne... aš neno
riu....

—Bet... kodėl?
Ji vėl atsisėdo ir šitą kar

tą padėjo galvą ant savo 
didžiojo Danieliaus širdies:

—Kodėl?... kodėl?... Aš 
manau, kad aš daug kentė
siu...

(Daugiau bus)

Priežodžiai
Baimė ir meilė drauge ne

vaikščioja.
Balsas iš burnos išėjęs ne

besugrįžta.
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CHICAGO IR APYLINKtSE
Iš Keistučio klubo 
veiklos

Keistučio klubo užsibrėž
ti tikslai: savišalpa, kultū
ra, lietuvybė — neatskiria
mi vienas nuo kito. Kad iš
laikyti klubą ir užsibrėžtus 
tikslus, jis turi eiti į plates
nį darbą, rengdamas koncer
tus, piknikus ir t.t. Tuo klu
bas stiprinamas moraliai ir 
materialiai. Ačiū tam, šian
dien Keistučio klūbas gali 
pasididžiuoti, kad išaugo į 
didelę lietuvių organizaciją.

Bet, deja, mes jau* nebe
same tokiais jaunuoliais, 
jaunuolėmis, kokiais buvo-

■ W" ■ 1 ' ■ ' —■ ■1 ■
Gėlės nuo invazijos

prieplaukų
Galbūt toms pačioms va

landoms kada Chicagos sū
nai ir vyrai žygiavo į kovą 
Normandy pakrantėse, mo
tinos ir žmonos dauguma tų 
tik tada gavo ir gauna gė
les kurios turėjo būti pri
statytos Motinos dienoje —

me prieš 20 metų. Mes esa
me užimti visokiais rūpes
čiais, asmens reikalais-reika- 
lėliais. Dažnai išsireiškiamą, 
kad Ona ar Jonas lai atlie
ka šiokj-tokį klubo darbą, 
mes neturime laiko. Tai klai
dinga. Mūsų visų nusistaty
mas turi būti toks: kada y- 
na svarbus reikalas, turim 
padėti visus asmenius dar
bus į šalį ir dalyvauti klubo 
susirinkimuose ir parengi-

Susirinkimai
Federacijos Chicago aps

krities susirinkimas įjvyksta 
birželio 15 d., 8 vai. vakare, 
Aušros Vartų par. mokyk
los kambary. Susirinkimas 
svarbus, bus keletas svarbių 
raportų iš einamųjų ir nu
matomų darbų. Mokytoja 
Juozelėnaitė padarys prane
šimą iš Spaudos Sekcijos nu
veiktų darbų. Visi Federa
cijos skyrių ir draugijų at
stovai būtinai turi dalyvau-

miuose. Tada jausimės atlikę ti susirinkime. Taip pat apau 
savo, kaipo nario, pareigas, dos sekcijos apskrities na

P rime n am visiems lietu
viams, ypač klūbo nariams, 
kad klūbo piknikas, įvyks 
sekmadienį, birželio 18 d., 
Liberty Grove. Bus filmuo
jami visi pikniko dalyviai. 
Dainuos Keistučio klūbo cho 
ras. Šokiams grieš Ed. Dans 
orkestras Kefetoutietis

Puikų sumanymų 
įvykdė

Harvey, III., miestelio po
licijos stotis, kaip laikraš
čiai praneša, per dešimtį va
sarų buvo atviras namas

praeitą gegužės 14 a. Inva- musėms, uodams ir kitiems 
zijos žinios išaiškina sutruk- panašiems sutvėrimams. Sa- 
dymą tų užsakymų per paš- korųa, būdavo matydavai,
tą, nes buvo sulaikyta Ar
my Exchange Service pos
tuose Anglijoje. Gėlių užsa
kymai Motinos dienai dar 
vis ateis per kiek dienų.— 
anot pareiškimo Allied Flo- 
rists’ Associacijos ir jos bus 
pristatomos motinoms taip 
greitai kaip tie užsakymai 
čionais ateis. Skelb.

kaip viduj policininkai ko
vodavo su vabzdžių invazi
ja.

Šįmet, sakoma, policijos 
viršininkas įsakė įdėti į sto
ties langus sietelius ir da
bar visi džiaugiasi esama 
viduje ramybe.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJA. PLA8TI0 MA. 
IMKIOUI NATCRAL*. OBM . 
SFALVOO OANTV

MACJO8
kvšiks Velvalone,

$12.50
IKI $39.50 1)2 KIEKVIENA

Naataidųoda. R* *k«al«. Natūrai** *pal- 
▼•*. Nablznka. VI**J šaly linomo* dantų 
*l*ltea Permatoma* eryatal ol*ar plalt**.

Plook.no* aonkiim*, mnltarš*. Pašm- 
Uolma* Kanuitu*ta*. Mnterteia* lakai pa
našu | gamtini. Vl«n*» dlaaa* taiayaų 

AgakalštertauM raitai.

Darome pleltM Jspanata* Ir 
gauta* tik ii la Liniuotu dentlatų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

11M e, Akhland ted FL Mon. MSI

Atdara Boa • IU t. šrštad. n. I Ik š 
KALBAM* I IKTI VlftHAI

1945 W. Mth St. 2nd Fl. La«. 2008 
>0 N. Dearbora Km. 808, 8la 084* 
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go Lietuvių Auditorijoj. Vi- raudžių sultims, orandžių- 
si nariai kviečiami dalyvau- grąpefruitų sultims ir grape- 
ti, nes bus reikalinga darbi- fruitų sultims. Vynuogių 
ninku piknikui birželio 18 sultims taškų vertė pakelta 
d., Leppa’s darže. 4-riais taškais už vienos pa-

riai, skyrių valdybos ir vei
kėjai prašome atvykti. Nors 
vasaros vakarai ir vilioja 
pavėsy pasėdėti, bet reikia 
nepamiršti, kad turime dar
bų, kurių negalime atidėti. 
Tad būkime visi. Valdyba

Neteko žiedo
Miss Dorothy Lowe, 30 

metų, 6459 So. Rockwell st., 
turėjo deimantinį žiedą, už 
$900 vertės, savo kišenėje, 
kad apsisaugojus nuo vagių. 
Ji pranešė policijai, manan
ti žiedą pametus eidama 
53-čia gatve ir Kimbark av. 
Tai įvyko praeito penkta
dienio vakare.

&į vakarą 7:30 valandą
antradienį, birž. 13-tą dieną, 
Vargdienių Seserų Gildos 
nariai iš visų kolonijų ren
kasi į svarbų susirinkimą 
Aušros Vartų parap. mokyk
los salėje. Prašoma kuo 
skaitlingiausiai suvažiuoti.

Valdyba

Lucille S. Dagis, rašt.

Tiktai šeši pakeitiinai
Office of Price Adminis- 

tration paskelbė, kad tiktai 
šeši pakeitimai buvo pada
ryti taškų vertėse perdirb
tam maistui birželio mėn. 
racianavimo periodui. Nau
joji taškų vertė galios nuo 
birželio 4 d. (sekmadienio) 
iki liepos 1 d.

Visai numušta taškų ver
tė skardinėse morkoms,, o-

KLINIŠKAS 
IŠTYRINSIMAS 

PILNAS UŽ $3

intės skardinę, kas sudaro 
10 taškų už paintę. Pine- 
iappPe sultims taškų vertė 
pakelta nuo 12 iki 15 taškų 
už No. 2 skardinę.

Šitie pakeitimai yra vie

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

PIRKITE KARO BONUS!

ninteliai maisto racionavi- 
me. Taškų vertė skardinėse 
vaisiams, specialiems pro
duktams ir kitam perdirb
tam maistui lieka nepasikei
tusi.

Dvi yra dorybės, kurias 
reikia pildyti, bet niekados, 
jei galima, neįvardinti. Tai 
— nusižeminimas ir skais
tybė. (Šv. Pranciškus)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.
įPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Cicero. — Cicero lietuvių 
taksų mokėtojų, tai yra Im- 
(provement klūbo susirinki
mas įvyks birželio 13 d., 3 
vai. vakare, Liuosybės sve
tainėj. Šiame susirinkime 
bus daug pranešimų ir klau
simų kas liečia miestelio šva
rą, išmatų dėžes ir kiti. Vi
si nariai prašomi atsilanky
ti, taipgi atsivesti savo kai
mynus. Klūbietis

Chicago skyriaus Ameri
kos L. Tarybos mitingas į- 
vyks birželio 14 d., 8 v. v.. 
Sandaros svetainėj, 840 W. 
33rd St. E. Mikužis

Palaimintos Lietuvos drau 
gijos mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, birž. 
14 d., 7:30 vai. vak., Chica-

FIZIŠKAS IK FLCOKOSCOPIO
X—-RAY—

KRAUJO IK UB1NALO
TIRIN ĖJIMAS—V laka* už
Pąpraytąi ųpkninavlma* tokio lėtlrlnš- 
Jimo yra >10, Ir m*» gvarantuojame 
Junii patenkinimo arba Jūs mum* nieko 
namolei ta.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

RUONIŠKOS LIGOS 
PASEKMINGAI GVIM1MOS 

VARICOSJO GYSLOS, kojų ronoa. Ir 
panašiai kojų Ištinimai. Rheumatlania. 
SKILVIO SKAUSMAI. nevirškinimas, 
degančio* pilvinė* šalzdo* ar uškletš-
Jlniaa
KRAUJO LIOO8. ellpno, nuvargusio, 
anenila Ir krau’o ušnuodljlmu* Iš prl*- 
šaatlea kronlškų Ilgų. Aukšto kraujo 
spaudimą*.
ODOS LIGOS, nleišJlma*. degančio* 
exzenta. paorlasis ar spuogų. 
URINAL1NIAI SKAUSMAI. prostatl- 
tla, skaudėtos Ir n«*magumo KRONtt- 
KO8 LIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis?
• NUOLATINES PASEKMES „
S Tuojau pulengvinlmuMZ Lttiko neDrurazdiiDHM
• lenta kaina, Lengvom!* Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAGO MBDICAL INSTITUTE 

ŽM SOUTH STATE STREET 
Kampa* Adam* 8*Hnpi Aukšte
VAL.: • ryto liti S tek. Sekmad. 10-1.

DOMINIKĄS SHURKUS
Gyv.: 6601 S. Minerva Avė.
Mirė birželio 11d., 1944m.,

3:45 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ 
Mažeikių apskr., AkmenSa pa
rapijos, Kanteikių kaimo. A- 
merikoje išgyveno 34 metuu.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Palonę (po tėvais Stan- 
devičlutė); broli Povilų, ir dar 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
brolius — Vincentų ir Juoza
pų ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie S.L.A. 
kuopos Ir prie Chicagou Lie
tuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioj, o812 So. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., birželio lbd. Iš ko
plyčiom 9 vai. ryto bus atlydė
tas J Gimimo Šv. Panelės Ma
rijos parapijos bažnyčių, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų buo 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamuu 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Brolis ir 
visos kitos Giminės.

Laid. direkt. — Antanas B. 
Petkus, tel. GROvehill 0142.

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriaasio Materioio ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientam* pilną patepkinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų. *
DIDYSIS Oflaae ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

NULIŪDIMO i VALANDOJE

Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKCJLMŲ!

Panaudokite Progų Dabartinėms žemoms 
Nuošimčio Ratoms.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIdŲ!

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. JOsų indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi >5,000.00 ap
drausti per Kadarai Savlng* aod Loan In- 
nnrance Corporation. Jūsų pinigai btia greitėti 
Išmokami Jum. ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINaNSINfi IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS 
TEL: CALUMET 4118

AND LOAN 
Jo*. M. Mozeris, Sec’y.

ASSOCIATION 
8226 S». UALSILP SJ.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

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

“MALDŲ ŠALTINIS” .....................................:......... $2.50
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

“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”.......................10
(Atspausdinta iš “Ramybė Jums”)

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė. Chicago 8* III.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JC8Ų PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagiu Ir 
ifisų finansiškam stovini prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SENIAUSIOS IR NODERNISKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nnktf

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ BR SUNAI
P 2314 WEST 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN AVĖ.
Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5760 
PULLMAN 1270

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicągos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

4330-34 S* California 
Avenue 

Lafayette 0727

L. BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M* PHILLIPS
6307 LITUANICA ĄVE__________ Phone YARD8 4008

J. UULEVICIUS
4348 80. CALIFOBNIA A VE.______ Phone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
8864 Ba HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ Teiephone YARDS 1410_______________

L I. ZOLP
1646 VVEST 46th BT. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8810 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188-^M

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

i
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Didelių iškilmių proga

Kryžius prieš komunistų raudoną
vėliavą ir nacių svastiką!

•
KATALIKAI TURI RODYTI DIDESNĮ VEIKLUMĄ IR 

SĄMONINGUMĄ VISAME GYVENIME. — YRA 
SVARBI VALANDA — PARODYKIME SAVO JĖ
GĄ. — VISI DALYVAUSIME ŠVENTOJE VALAN
DOJE. SOLDIER FIELD, BIRŽELIO 18 D.

Jo Ekscelencija Chicagos kymų prieš bet kokias de-
ark. Samuel Stritch paskel
bė raštą, kuriuo kviečiama 
visi tikintieji, vyrai ir mo
terys, jaunuoliai ir mergai
tės, berniukai ir mergytės 
dalyvauti didingoje ir reikš
mingoje šventoje Valandoje, 
kuri įvyks Soldier Field, 
ateinantį sekmadienį, birže
lio 18 dieną, 7 vai. vakare. 
Tai bus vieša katalikų ma
nifestacija, bus viešai pa
reikšta Jėzui Kristui pagar
ba ir meilė. Toje didingoje 
valandoje bus meldžiamasi 
už Jungtinių Amerikos Val
stybių karius; bus prašoma 
Jėzaus širdies, kad Ji pasi
gailėtų vargstančio pasau
lio, kad žmonės labiau su
prastų Jėzaus Kristaus pa
skelbtą mokslą ir kad pagal 
tą mokslą gyventų.

Katalikai turi parodyti jė
gą. Kuris žmogus savo min
tyse ir idėjose yra kietas 
kaip uola, įsitikinęs ir aklai 
tiki tam, ką skelbia, ta3 vi
suomet žmonėms imponuoja. 
Šiandien pasaulyje yra daug 
netvarkos ir anarchijos. 
Prieš anarchijos ir netvar
kos fanatizmą yra tik vie
nintelė jėga pasaulyje — 
Katalikybė. Bet sąmoninga, 
širdinga, karšta ir gryna ka
talikybė.

Mūsų yra daug. Mes gali
me parodyti didelę jėgą! 

.Mes turime didelę statisti
ką, parodykim jos dinami
ką!

Ugnis prieš ugnį! Vėliava 
prieš vėliavą! Atkaklumas 
prieš atkaklumą! Stiprus 
katalikiškumas prieš svyruo
jančias idėjas! 10 Dievo įsa-

rybas su pagunda! Kryžius 
prieš bolševikų raudoną vė
liavą. Kryžius prieš nacišką 
svastiką!

Ypač šiais laikais reikia 
katalikams daugiau veiklu
mo, nes jų veiklumas ir 
krikščioniškas gyvenimas 
gali pasaulį išgelbėti nuo 
baisios katastrofos.

Dalyvaudami šventoje Va
landoje viešai parodysime, 
kad mes už viską labiausiai 
branginame Jėzaus Kris
taus mokslą ir visiems pasa
kysime, kad Jėzaus Kristaus 
mokslas yra geriausi vaistai 
pagydyti sergantį pasaulį iš 
puikybės, keršto ir neapy
kantos ligos, ir ypač iš ne
tikėjimo ir apsileidimų li
gos. ' i - *

šventoji Valanda, kuri 
įvyks birželio 18 dieną, te
būnie mums akstinu dides
niam veiklumui sukrikščio
ninti visą gyvenimą.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

W()LK STUDIO
I945 VVe-.t 35" Si-pf»

MOht.RN

iompi.ktk

ADV \\« u, PHOTOGKAPRI 

POSSIBLE PKK Ks
PPnSF I VFAYUTTE 2«lt

SUSIŽEIDĖ ŠAUDANT 
ŽIURKĘ

Sam Bataglia, 35 metų, 
812 Taylor st., šovė į žiurkę, 
kulka atšoko nuo sienos ir 
palietė jam ranką.

* • «
PAVOGĖ LAIKRODŽIUS

John Maritote, 7244 
Prairie ave., pranešė polici
jai, kad vagys paėmė tris 
laikrodžius už $240 vertės,
iš jo namo.

♦ • ♦
SUŽEIDĖ POLICININKĄ •

Trafiko policininkas Vic
tor Mandy, 2134 N. Lawler 
ave., buvo lengvai sužeistas 
Yellow cab, State ir Monroe 
sts. Cab šoferis buvo sulai
kytas už nerūpestingą va
žiavimą. Nelaimė įvyko 
penktadienį.

« ą •

STIKLAS ATNEŠE MIRTĮ
Mrs. Josephine Cummuta, 

51 metų, 4928 Armitage av., 
šiomis dienomis susižeidė 
rankas stiklu. Nuo susižei- 
dimo kraujas užsinuodijo. 
Minima moteris mirė ligo
ninėje praeitą šeštadienį.

♦ ♦ •
KETURIOS VAGYSTES

Keturios degtinės vagys
tės, dvi tame pačiame bloke, 
buvo praneštos policijai pra-

LAIMINA KORESPONDENTUS IR KARIUS

Sąjungininkams paėmus Romą, šv. Tėvas Pijus XII 
priėmė aadiencijon karo korespondentus ir Amerikos bei 
britų karius. Visiems teikė palaiminimą ir audiencijos 
atminčiai įteikė po rožančių. (U. S. Navy photo; Acme- 
Draugas telephoto)

Nepaprastas įvykis padangėse

Moteris lakūnė iššoko iš lėktuvo, kai 
liepsnos puolė veidan

Diplomų iškilmės
Praeitą sekmadienį kai 

kuriose Chicagos liettuvių 
pradžios mokyklose buvo 
įteikti vaikams mokyklos eitą sekmadienį? Dvi vagys

tės įvyko W. Van Buren 
gatvėje, trečia 69-toje gat
vėje ir ketvirta Šo. Central 
ave.

SUTRENKĖ GATVEKARĮ
Septyni asmenys buvo su

žeisti aukšti praeitą sekma
dienį, kai automobilis per
važiavo raudoną šviesą ir 
sudavė į Halsted gatvėkarį, 
111-toje gatvėje ir Western 
ave.

baigimo diplomai.
Kiek teko patirti praeitą 

sekmadienį diplomų įteiki
mo iškilmės įvyko šiose lie
tuvių pradžios mokyklose: 
Šv. Antano lietuvių pradžios 
mokykloje, Cicero, III.; Auš- 
ris Vartų mokykloje, Šv. 
Kryžiaus mokykloje, Visų 
Šventųjų mokykloje.

Melskitės, kad Lietuva vėl 
atgautų nepriklausomybę.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ’ 
DUOKITE JJ KITIEMS

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 471 h St.
Tel. YARDS 1866.

TĖVO DIENA
Kitą sekmadienį bus Tė

vo Diena. Visi tėvai prašo
mi ta proga aukoti savo 
kraują per Raudonąjį Kry
žių sužeistiems kariams.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgicių

UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Prašo padėti
Chicagos arkivyskupas 

Samuel Stritch prašo teisė
jų ir advokatų, kad jie pa
dėtų Bažnyčiai kovoti su be
siplečiančiais divorsais.

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTTN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

........-i , i—= sa

NORWALK, Conn.— Miss 
Elizabeth Hooker, 27 metų 
amžiaus, pilotė, pakilo į pa
danges išbandyti Navy Hell- 
cat kovos lėktuvą. Ji pradė
jo lakūnės gyvenimą nuo to 
laiko, kai turėjo 15 metų 
amžiaus.
Kai Miss Elizabeth Hooker 

pakilo į orą su lėktuvu ir 
buvo 8,000 pėdų aukštumo
je, lėktuvo ’ inžinas staiga 
ėmė dūmus leisti ir pasiro
dė liepsnos, birželio 9 dieną.

j.
Lakūnė pergyveno savo gy
venimo krizį.pi

Miss Hooker nenustojo sa

vo galvos. Ji pasuko lėktuvą 
Long Island Sound, tikėda
mosi, — ji pareiškė valsti
jos policijai vėliau, — nusi
leisti į vandenį, kad išven
gus bet kokio kito pavojaus. 
Bet kai liepsnos šoko į jos 
veidą, nudegino jos akių 
blakstienas, Miss Hooker ta
da nustojo kovoti. Esant 
1,600 pėdų aukštumoje, ji 
pašaukė savo namų bazės 
kontrolės bokštą, pranešė 
apie ugnį ir iššoko iš lėktu
vo. Ji nusileido žemėn nesu
žeista, netoli Norwalk, 
Conn., ir lėktuvas įkrito į 
balą (pelkes).

Padėkos pamaldos Romoje

10,000 karių dalyvavo šv. mišiose
ROMA. — Birželio 11 die

nos ryte buvo atlaikytos Ro
moje, šv. Panelės Marijos 
Angelų bažnyčioje, padėkos 
šv. mišios už Romos išlais
vinimą. Pamaldose dalyva
vo beveik 10,000 amerikie
čių, prancūzų ir britų ka
reivių, kurie klūpojo prieš 
altorių, kuris buvo gėlėmis 
papuoštas.

Lt. gen. Mark W. Clark, 
jo štabo nariai, pergalės 
korpusų vadai dalyvavo pa
maldose. Taip pat dalyvavo 
pamaldose diplomatinio kor
puso nariai, kurie yra akre-

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

"

Pažvelgus j 
gyvenimą

CHEYENNE, Wyo.— Do
nald Paulin, 12 metų, išėjo 
paplaukioti ežere ir jo lai
velis apsivertė. Keturiasde
šimt vyrų ieškojo šešių pė
dų ežero gilumoje jauno vy
ruko lavono, kai buvo pra
nešta, kad mažas vyrukas 
plaukė ir jo laivelis apsiver
tė. Po dviejų valandų ieško
jimo vyrai sužinojo, kad 
jaunuolis išplaukė ant kran
to ir grįžo į namus. Tai įvy
ko šiomis dienomis.

7 kiniečiai katalikai 
gavo diplomus

Vienintelėje kiniečių kata
likų mokykloje Vidurvaka- 
riuose, Šv. Teresės pradžios 
mokykloje, 2302 Wentworth 
ave., praeitą sekmadienį po 
pietų septyni kiniečiai vai
kai gavo pradžios mokyklos 
baigimo diplomus. Diplomus 
įteikė Chicagos arkivysku
pijos general vikaras mgs. 
George Casey.

Sužeisti kariai kovos ’
laukuose

Karo departamentas bir
želio 10 dieną pranešė 1,144 
Jungtinių Amerikos* Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio ir pietvaakrių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Karo frontuose sužeistų
jų karių skaičiuje 67 vyrai) 
yra iš Illinois valstijos, 
įskaitant 33 chicagiečius.

/ mus

dituoti prie Vatikano.
Pamokslą pasakė kunigas 

Michael I. English, buvęs 
Loyola universitete, Chica
go. 9-tos evakuavimo ligo
ninės kapelionas. Sanctua- 
riume buvo kardinolas Eu
gene Tisserant, prefektas 
Šventos Kongregacijos Ry
tų Bažnyčiai.

Šv. mišias laikė pulk. 
Patrick J. Ryaan, St. Paul, 
Minn., 5-tos armijos kape
lionas.

Kai kurie kareiviai tik ką 
grįžę iš fronto dalyvavo pa
maldose. Visi meldės ir dė
kojo Dievui už pasisekimą.

Aname kare
Pirmame pasauliniame ka

re torpedos nuskandino virš 
1,381 britų prekinį laivą.

Atpažino užpuolikus
Policija praeitą sekmadie

nį areštavo du vyrus Chica
goje, kurie bandė užpulti 
moterį, kuri turi 40 metų 
amžiaus. Moteris ėmė šauk
ti, kai vyrai sučiupo ją ir 
vedė į gatvelę. Žmonės buvo 
pažadinti iš miego ir išpylė 
vandens ant vyrų, jie pabė
go į taverną. Moteris atpa
žino vyrus, kurie ją norėjo 
nuskriausti. Iš moters vyrai 
pagrobė $15.

Mirė traukinyje
Mrs. Emma Carr, 79 me

tų amžiaus, iš Los Angeles, 
važiavo traukiniu. ' Ją tarp 
Joliet ir Chicago ištiko šir
dies ataka, praeitą sekma
dienį, ji mirė traukinyje. 
Moteris važiavo į Cleveland, 
Ohio. Jog žentas buvo nuė
jęs sutikti ją stotyje.

“Jei ne popiežiai, Europa 
būtų virtusi mongolų dyku-

PIRKITE KARO BONUS ma", -- pasakė Herder.

------------------------
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefonas — PORTSMOUTH 9022

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........jg gg
STOKER COAL, Ankitos rflile*. $7*45 

2 nyk plauto*. Chemlikal prirengto*
BLACK BAND LUMP...................$11.25
PETROLEUM COKE (Course). • j J2 50 
PETROLEUM COKE (PHe Run)
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X Šiandie šv. Antano — 

vardinės visų Antanų: kle
bonų — Briškos, Martin- 
kaus, vikarų — Zakarausko, 
Bendžiūno, Deksnio (dėdės), 
komp. A. Pociaus, dr. ir mu
ziko Stulgos, veikėjų Valo
mo, Bacevičiaus, Petrulio, 
laid. direktoriaus Petkaus ir 
šimtų kitų “Draugo” bičiu- 
lių-rėmėjų. Visus redakcija
sveikina.•

X Tėvų Marijonų tarpe 
Antanų, artimai susirišusių 
su mūs spauda ir veikimu 
yra net keturi: “Laivo” red. 
ir “Vyties” Lituanistikos 
vedėjas kun. A. Sandys, Mar 
ąuette universitetą šįmet 
baigęs kun. Miciūnas, para
pijiečių labai mylimi klebo
nai — kun. Mažukna — Mil- 
waukėj ir kun. Ignotas — 
Racine. Kupiniems energijos 
spaudos ir lietuvybės dirvo
nuose — Ad Multios Annos!

X Kun. dr. Ant Deksniui, 
sumaniam ir energingam E. 
St. Louis, III., lietuvių para
pijos klebonui redakcija ir 
adminištracija, vardadienio 
proga, siunčia nuoširdžius 
sveikinimus. Šia proga rei
kia pažymėti, kad varduv- 
nihko parapijoj, imant lietu
vių skaičių, yra daugiausiai 
į'Draugo” skaitytojų. Vis 
tai nuopelnas kun. Deksnio.

X Liilian Briedelis, 7025 
S. Artesian Ave., šįmet baig 
dama Šv. Kazimiero akade
miją laimėjo stipendiją į 
Mundelein kolegiją. Stipen
diją ji laimėjo bendram 
mokslui, o ne muzikai, kaip 
buvo per įdaidą “Drauge” 
anksčiau pranešta.

X Vladė Daukšaitė pui
kiai pavaduoja savo sergan
tį tėvą, žinomą muziką Vla
dą Daukšą, vargonininko pa 
reigose šv. Kryžiaus bažny
čioje. Iš profesijos ji yra 
slaugė, o dabar lanko uni
versitetą medicinos daktaro 
laipsniui.

X K. Zaromskis, žinomas 
jaunimo veikėjas, veteranas 
Liet. Vyčių organizacijos, 
kiek teko girdėti, jau parda
vė dvidešimts knygučių L 
Vyčių Chicago apskr. pik
niko, kuris bus liepos 4 d. 
Vytauto parke.

X Liet. Vyčių 36 kp. dra
mos sekcija praeitą sekma
dienį namuose adresu 4435 
S. Washtenaw Ave., turėjo 
savybės vakarėlį. Tai buvo 
pagerbimas “Katriutės” vai 
dintojų.

X Loretta B ražai t ytė, dūk 
tė Aušros Vartų parapijos 
varg. J. Brazaičio, parapi
jos mokykloje laimėjo sti
pendiją į Šv. Kazimiero aka
demiją.

X Darius-Girėnas Amer. 
Legiono pradžios mokyklas 
baigusiems dovanas meda
lius Aušros Vartų parapijos 
mokykloj laimėjo Drukteny- 
tė, duktė žymių parapijos 
veikėjų, ir Kraujalis.

Pirkite Karo Bonus
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