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../'and that govemment of 

the people, by the people, for 

the people, shall not periah 
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IZOLIAVO CHERBOURGO PUSIAUSALI
' Prancūzai kariai okupavo Elba salą

ROMA, birž. 18. — Pran
cūzai kariai, kurie 1943 m. 
pabėgo nuo vokiečių ir pri
sidėjo prie Gen. De Gaulle 
jėgų, okupavo istorišką El
ba salą, aštuonias mylias 
nuo Italijos, kur Napoleo
nas vienu kartu praleido 
10 mėnesių ištrėmime.

Alžyro radio pranešimas 
sakė prancūzai taipgi oku
pavo Pianosa salą, aštuo
nias mylias nuo E’ba salos 
vakarinio kranto. Radio 
France sakė ten suimta na- 
cių belaisvių.

Nacių DNB agentūros 
pranešimu, britų ir ameri
kiečių tankai smarkiai kau- 
jasi su nacių garnizonu El
ba saloje.

Sąjungininkų lėktuvai 
padėjo tankams ir pėstinin
kams, kurie, anot priešo,

Prancūzai patriotai 
sabofažuoja nacius

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 17. — Gen. Ei- 
senhower išleido specialų 
komunikatą, kuriame sako 
Prancūzijos požemio armi
ja, nuo pat invazijos pra
džios pravedu kuodidžiau- 
sią sabotažą.

Patriotai sabotažavo po
žeminius elektros ir telefo
nų kabelius, kurie jungė 
sostinę; su Prancūzija.

Jlnot Eisenhower, sabota
žas koncentruojamas ant 
priešo susisiekimo linijų. 
Nuo invazijos pradžios, pat
riotai kasdien sunaikino 
bent septynis traukinius. 
Jie taipgi atakuoja nacių į- 
rengimus kanaluose.

Rusijai pasiųsta daug 
visokių karo reikmenų

WASHINGTON, birž. 17. 
— Užsienių ekonomijos ad
ministratorius Leo T. Crow- 
ley pranešė, kad per kovo 
ir balandžio mėnesius, apart 
daug reikmenų pasiųstų 
Anglijai, vien Rusijai pa
siųsta 1,200 lėktuvų.

Nuo 1941 m. spalių mė
nesio iki šių metų gegužės 
1, Crowley sakė išsiųsta 
10,000 lėktuvų, 5,600 tan
kų ir tanko naikintuvų, 
210,000 sunkvežimių, 40,000 
jeep’sų, ir suvirš 30,000 ki
tokių vežimų, bei nesuskai
tomi tūkstančiai kitokių da
lykų.

KALENDORIUS
Birželio 19 d.: šv. Flo- 

renrflna ir Šv. Julijona; se
novės: Andagls.

Birželio 20 d.: Šv. Silve- 
rijua, popiežius; senovės: 
Genulis ir žinuolė.

ORAS
Dalinai ūkanota. Vėsiau
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išlipo keliose vietose. Są
jungininkai nepasakė, kur 
išlipdųiimai jyyko.

Pačioj Italijoj, sąjungi
ninkų kariuomenės tebežy- 
giuoja tolyn į šiaurę nuo 
Romos iš okupuoto Gorsse- 
to miesto ir jo aerodromų 
tinklo, ir užėmė Spoleto, 
Foligno, Orvieto ir kelis, 
kitus miestus ir kaimus.

* Penktos armijos kariai 
pasivarė už Groeseto ir ran
dasi suvirš 100 mylių į šiau
rę nuo Romos. Jie užėmė 
San Catarina, Centena ir 
Triana kaimus, rasdami 
stiprią opoziciją ipastarą- 
jam. Kiti penktos armijos 
daliniai užėmė Monte Civi- 
tella.'

Aštuntos armijos kariai, 
šarvuočių padedami, pasi
varė į šiaurę nuo užimto 
Terni.

Amerikos naikintuvas 
nuskandino 5 laivus

PEARL HARBOR, birž.18 
— .Pirmojo pasaulinio karo 
naikintuvas, perdirbtas į 
karių transportą, ketvirta
dieny sugavo penkis japo
nų prekybinius laivus prie 
Saipan kranto ir visus nus
kandino.

Ddidešimts devyni japo
nai buvo išgelbėti ir suimti 
belaisvėm Nuo Saipan inva
zijos pradžios iš viso nus
kandinta 21 japonų laivas, 
ir suimta 201 japonas be
laisvis.

KINIEČIAI UŽĖMĖ 
KAMAING BAZE

KANDY, Ceylon, birž. 17. 
— Gen. Stil.well kiniečiai 
kariai, žygiuodami per dide
lį lietų, užėmė Kam&ing, 
svarbiausią japonų bazę 
Mogaung Klony. Manoma 
toje bazėje randasi didžiau
sia koncentracija japonų 
karių šiaurinėje Burmoje.

Anot raportd, kiniečiai 
baigia išmušti japonų 18-tos 
divizijos likučius tame se
nai apsuptame centre.

Tas laimėjimas yra svar
biausias šį pavasarį Bur- 
mos kampanijoj, kadangi 
Kamaing yra centras Myit- 
kyina - Kamaing - Mogaung 
trikampio, kuris saugojo 
vakarinįi priėjimą prieBur- 
mos kelio. Sąjungininkai da
bar galės žygiuoti pietry- 
tuosna pagal didįjį kelią į 
Mogaungą, 20 mylių žemiau, 
kuriam kiti kiniečių daliniai 
jau gręsia.

KARO BIULETENIAI 
~ Sąjungininkų lėktuvai

atakavo Hamburgą, tris ae
rodromus šiaurvakarinėj 
Vokietijoj, ir aliejaus vary
klas šiaurinėj Vokietijoj.

BRITAI VfiL KASASI; U GRIUVĖSIU

Gelbėtojai ieško britų šeimos narių namo griuvėsiuose pietinėj Anglijoj. Manoma, kad tą na
mą išgriovė vienas iš naujųjų nacių ne vairuojamų lėktuvų, kuris iš tikro yra tik skrendanti 
bomba. (Signal Corps Telephoto. Acme-Draugas)

Amerikiečiai veržiasi pirmyn Saipane
PEARL HARBOR, birž.

18 d. — Nežiūrint didelės 
japonų opozicijos, Amerikos 
marinai ir kariai praplečia 
savo poziciją pietinėj Sai
pan salos daly. Amerikiečių 
pozicija yra arti šešių my
lių ilgumu ir suvirš dvi my
lias platumu.

Apie tai pranešta tuoj* po 
pranešimo, ktad Amerikos 
karo laivai pirmą kartą 
bomhardavo Guam salą, ku
rią japonai atėmė iš ameri

Lakūnai sunaikino 
50 japonų lėktuvų

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
birž. 18. — Gen. MncAr- 
thur pranešė, kad Mitchell 
bomberiai ir P—38 naikin
tuvai, penktadieny atakuo
dami Sorong bazę, šiaurva
kariniam olandų Naujos 
Gvinėjos gale, sunaikino 
bent 50 japonų.

MacArthur komunikatas 
pavadino Sorong “paskuti
nę efektyvę priešo bazę 
Naujoj Gvinėjoj.”

Daugiau negu 50 Mitchell 
bomberių dalyvavo atakoje. 
Manoma, kad greitieji Ligh- 
tning naikintuvai gal paki
lo iš Mokmer aerodromo 
Biak saloje.

Lėktuvai sunaikino 
5 vokiečių laivus

LONDONAS, birž. 17. — 
Britų Beaufighter lėktuvai 
atakavo tris nacių laivus 
prie Olandijos kranto. Du 
jų paliko bedegant, o trečią 
sužalojo. Berlyno radio sa
kė bomberiai atakavo vo
kiečių konvojų prie šiauri
nės Norvegijos, ir vieną 
laivą nuskandino, o kitą su
žalojo.

kiečių 1941 m. gruodžio mė
nesyje.

Adm. Nimitz komunikatas 
taipgi pranešė apie eilę lėk
tuvų atakų ant japonų Ku- 
rile salų, šiaurėje.

Japonų lėktuvai trečiadie
ny bandė atakuoti lėktuv
nešius, kurie padeda inva
zijos jėgoms, bet buvo pa
varyti neataiekę tikslo. 
Penktadienio ryte maždaug 
30,000 japonų kontratakavo 
amerikiečius, bet buvo at
mušti.

Sulaiko japonus 
prie paf Changsha

CHUNGKING, birž. 18.— 
Kiniečių komanda vakar 
pranešė, kad aršios kovos 
vyksta pietrytiniuose ir 
šiaurvakariniuose Changsha 
priemiesčiuose, ir kiniečių 
garnizonas atmuša japonų 
bandymus įsiveržti į tą 
miestą.

Aršios kovos taipgi vyk
sta į šiaurę ir pietus nuo 
tos Hunan provincijos tvir
tovės, ir abi pusės nukenčia 
didelius nuostolius.

Pranešimas sakė japonai 
prasiskverbė iki rytinio 
Siang upės kranto, skers 
nuo Siangtan, 19 mylių į 
pietus nuo Changsha, bet 
buvo ten sulaikyti.

Generolas Alexander 
tarėsi su Popiežium
ROMA, birž. 17. — šv. 

Tėvas šiandien priėmė Gen. 
Sir Harold Alexander, są
jungininkų komandierių Ita
lijoje. Manoma, kad jie ta
rėsi apie skaičių sąjungi
ninkų karių atvykstančių 
Romon, ir maisto prospek
tus Romos miestui.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE J| KITIEMS

Prancūzijoje žuvo 
3,238 amerikiečiai

SU AMERIKOS KARIUO
MENE Prancūzijoje, birž.
17. — Gen. Omar Bradley kiečiai, 
praneš^ kfcd amerikiečių 
nuostoliai, apturėti įstei
giant pozicijas Normandijo
je, buvo 15,883 kariai, ku
rių 3,283 žuvo ir 12,600 bu
vo sužeisti.

Iš amerikiečių pozicijų 
jau evakuota suvirš 8,500 
nacių belaisvių.

Gen. Bradley gyrė karo 
laivus, kurių patrankos iš
mušė vokiečių pozicijas, ir 
lėktuvus, kurie nedavė prie
šui sustiprinti savo pozici
jas pirm negu įvyko inva
zija. Anot Generolo, ameri
kiečiai dabar tvirtai įsistei
gę Prancūzijoje, ir naciai 
nieku būdu jų negalės iš
mušti.

Slavai sako naciai 
stiprina Bosniją

LONDONAS, birž. 18. — 
Maršalo Joslp Broz komuni
katas sakė vokiečiai siun
čia rezervus j vakarinę Bos
niją, kur dabar vyksta 
smarkios kautynės.

Anot pranešimo, kauty
nės taipgi vyksta Serbijoje 
ir rytinėj Bosnijoj, o Slo
vėnijoj partizanai sunaiki
no svarbųjį Italijos-Jugos- 
lavijos geležinkelio tiltą ne
toli nuo Rakek.

Sako suomiai evakuos Viipuri uostą
LONDONAS, birž. 18. — 

Maskvos pranešimu, rusų 
kariuomenė užėmė Perkjar- 
vi ir Kuolemajarvi geležin
kelių centrus, Karelijos są
siaury, ir prisiartino iki 22 
mylia* nuo Viipuri.

Rusų pranešimas sakė at
rodo, jog Viipuri evakuoja-

Kitas rusų dalinys, žy
giuodamas rytiniu sąsiaurio

Dasivarė iki vakarinio kranto; 
sugavo kelis tūkstančius nacių

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 18. — Dvi ame
rikiečių divizijos pasiekė Cherbourg pusiauaalio vakarinį 
krantą, visiškai izoliavo pusiausalio galą ir sugavo ten 
esančius nacius.

Vienas dalinys, žygiuodamas į pietvakarius nuo St. 
Sauveur, prisiartino prie pat St. Lo — d’Oourville, va
karinio kranto kelio, kuris yra paskutinis nacių pabėgi
mo kelias iŠ Cherbourgo.

Kitas vienetas, šiaurvakariuose nuo St. Sauveur, už
ėmė St. Jacųues de Nehou, septynias mylias nuo kranto. 
Į šiaurę nuo St. Sauveur, amerikiečiai persikėlė per Dou- 
ve upę, nepilai 18 mylių nuo Cherbourgo uosto. 

Amerikiečių artilerija la-
bai daug padeda kariams, 
ir efektyviai perkirto kelią 
prie vakarinio kranto.

Padėtis kituose Norman
dijos frontuose maždaug to
kia:

MONTEBOURG: Penkto
je dienoje smarkių mūšių, 
raportas iš Gen. Montgome- 
ry sakė vokiečiai dar ne vi
sai išmušti iš Montebourgo. 

QUINEVILLE: Ameri- 
curie atakuoją į

šiaurę nuo Quineville, pasi
varė pirmyn apie 14 mylių 
nuo Cherbcurg.

TROARN: (Britų sekto
rius) Aršios kovos vyksta 
į šiaurę nuo Troarn, ir bri
tai veržiasi pirmyn. Dvi na
cių atakos prie Breville ir 
Escovillė bdvo atmuštos.B
Šie kaimai yra dvi mylios 
į rytus huo Orne upės, ir 
try8-keturios mylios į šiau
rvakarius nuo Troarn.

CAEN: Naciai yra įsika
sę puaiauraty apie 2y2 iki 
4 mylias nuo Caen. Britų 
laivas RamilLies bombar
duoja apylinkę. Du kaimai 
į pietus nuo Caen buvo bri

Adm. Halsey vadovaus 
naujam daliniui

WASHINGTON, birž. 17. 
— Adm. Halsey, kuris ank
sčiau vadovavo Amerikos 
laivynui pietų Pacifike, pas
kirtas vadovauti naujam 
daliniui, kuris hus žinomas 
kaipo trečias Pacifiko lai
vynas.

Adm. Halsey 1942 m. bu
vo paskirtas sąjungininkų 
viršininku pietų Pacifike, ir 
vadovavo Guadalcanal ir 
Solomon salų kampanijoms.

krantu, užėmė Raasuli, kas 
nurodo, kad Suomijos fron
tas praplėstas iki 65 my
lias.

Japonai aišiknasi: 
tik 'deginę pelus'

NEW YORKAS, birž. 18. 
— Japonų radio, aiškinda
mas didžiuosius gaisrus, ku-

Rusai sakė jų žygiavimas I riuos sukėlė Amerikos mil- 
buvo toks greitas, kad vie- žiniškų lėktuvų ataka ant 
noj vietoj suomiai nespėjo
nei išsprogdinti tilto, kuris 
jau buvo užtaisytas sprogs
tančia medžiaga. Rusai sa
kosi suduoda suomiams di
delius smūgius.

Yawata plieno centro, sakė 
gaisrai buvo tik “pelų de
ginimas,” ir kad ataka pa
dariusi tik mažus nuosto
lius, palyginus su praras
tais Amerikos lėktuvais.

tų ir kanadiečių užimti. 
TILLY-SUR SEULLES:

čia tebevyksta didelės tan
kų kovos.

CAUMONT: Sakoma bri
tai kariai užėmė tam tik
rus objektus šioje apylin
kėje.

ST. LO: Amerikiečiai dar 
apie šešios mylios nuo St. 
Lo. Naujam pasistūmėjime 
į šiaurę nuo St. Lo, ameri
kiečiai pasiekė Virė ir Tau
te Upių suėjimą prie-SL Je- 
an-de-Daye, šešias mylias į 
pietus nuo Isigny ir aštuo
nias mylias į šiaurę nuo St. 
Lo.

Nacių pranešimas sakė 
“stiprios priešo jėgos va
kar atakavo abiejose pusė
se kelio iš Bayeux ji St. Lo. 
Mūšiai tebevyksta.

“J pietvakarius nuo Ca- 
rentan atmuštos stiprios 
atakos.

“Vien tik Ste. Mere Egli- 
se sektory tepasisekė prie
šui pasivaryti vakaruosna 
iki St. Sauveur le Vicomte, 
kur aršios kovos tebevyks
ta.”

Britai Hsilygino, 
atakavo Berlyną

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 18. — Britų Mos- 
ąuito bomberiai vakar nak
tį atakavo Berlyną, o kiti 
lėktuvų daliniai puolė neiš
vardintus taikinius priešo 
okupuotoj teritorijoj.

Dienos metu vakar sąjun
gininkų lėktuvai išnešė eilę 
atakų ant Prancūzijos Pas 
de Calais krauto, iš kur na
ciai siunčia savo nevairuo
jamus lėktuvus, arba “skrai
dančias bombas.”
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHIIA., PA. 1 to mokėsi ir kompozicijos, žinėdamas populiarino lietu-

Mažeika. Baigusiems mokyk 
lą išdalinti diplomai ir do
vanos už aukščiausį laipsnį 

Birželio 4 d. įvyko Sv. An- mk ,, e už neapleidim» 
drtejaus lietuvių parapijos mokslo dienų jr wtu8 atsi. 
mokykloj mokslo metų už- žymžjimu8. Dovanas $5, $3, 
baigimo turininga progra-1 ir $2 uJ aukščiausias pasi- 
ma. Mokyklos mokinių buvo iymžjimU8 moksie padova-

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

atvaidintaa veikalas “Nesi
juokianti Karalaitė”. Vaidi
no šie: Karalaitės — Onutė 
Mozdzer, Dzingulio — Rai
mundas Urbonas, Karaliaus 
— Andriejus Urbonas, Ka
ralienės —. Darata Staniš- 
kiūtė, Garsintojo — Juoza
pas Strogas, Orlando — Wal 
teris Mitchell, Puikuolės — 
Florencija Pūkas, Onutės — 
Stanislova Venckiūtė, Jonu
ko — Edvardas Jančius, Či
gonės — Genovaitė Adlytė.

nojo jaunas šioje kolonijoje 
profesijonalas C. J. Roman 
(Rimanauskas); prie to, vi 
siems dabar baigusiems 
mokslą jis dovanojo po dė
žę saldainių. Dovanas išda
lino kun. J. Čepukaitis, dė
kodamas C. J. Roman už 
dovanas baigusiems ir pri
minė, kad ir kiti parapijo
nai pasektų jo pavyzdžiu. 
Tas vaikus paskatintų la
biau imtis mokslo.

Mokyklą baigė: Darata

SVEIKI IŠLAISVINTOJAI
Baigęs, konservatoriją dat 
1925-1926 m. tobulinosi pas 
prof. E. Petri, Berlyne. Nuo 
1926 metų buvo profesoriu
mi Kauno muzikos mokyklo
je, vėliau virtusioje konser
vatorija. 1934 m. Austrijoje 
tobulinosi diriguoti pas prof. 
Br. Valterį, nuo 1936 m. Lie
tuvos valstybinio radijofono 
dirigentas. Su koncertais va-

I

DR. VAITUSH, OPT.
MSTUVIS

šokių programoj buvo iš-j staniškiūtė, Genovaitė Ad
įšildyta: 1. Darželis, 2. Spor
tininkai, 3. Minuet, 4. Pete
liškės, 5. Minuet in G, 6. 
Creepers, 7. Kareiviai, 8. 
Čigonai, 9. Accordian solo, 
10. Spring dance, 11. Toy 
Brigade, 12. Elsiukės.

Kalbėjo kleb. kun. J. Ce- 
pukaitis ir vikaras kun. S.

lyte, Jurgis Michaels, Juo
zapas Strogas, Simonas Jan
kauskas ir Stanislovas Lu
kas.

Lietuviškos publikos pri
ėjo pilna svetainė ir visi 
gėrėjosi programa.

Parapijomis

Carentan, Prancūzijos, miesto gyventojai sveikina Amerikos kariuomenę, išlaisvinu
sią juos iš naci-ų okupacijos, žiaurios vergijos. (Signal Corps radiotelephotq; Acme- 
Draugas) , , , • -

Trumpai iš 
Binghamton, N. Y.

Leitenantas Antanas Va
liulis parvažiavo iš Angli- 1°> kilęs iš Blykiškio kaimo 
jos poilsiui. Jis 27 kartus Bandelio valse.
skrido į Vokietiją bombar
duoti, o iš tų 4 kartus Ber-

vių autorių kūrinius ne tik 
Lietuvoje, bet ir Paryžiuje, 
Maskvoje, Leningrade, Stok
holme, Berlyne, Rygoje ir 
kt. Parašė baletą “Piršly
bos”.

PIRKITE EKSTRA BONĄ 
PENKTO VAJAUS METU.

PATARNAVIMAI

riaus, prieš karą gyvenęs, o 
gal ir tebegyvenąs New Yor
ke.

Ieškomieji arba juos ži
nantieji prašomi atsiliepti:

Consutate General of 
Lith:*jania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Kompozitoriaus Dva
riono sukaktis

Mum M metą praktikavtaMui hMM garantavimas 
Opteanetrieally Akią SpeeiaUataa

Palengvina akių įtempimų, kuria 
sėti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tnaao, skaudamą akių karitį, atitai
sė trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

1 buvo Liepojaūs katalikų 1 VALANDOs: nuo io ryto fld t v.
Seredomis nuo pietų, a No- 

dėlioj pagal sutartį.
atsitikimų akys atttaiae-

Lietuvos generalis 
konsulatas ieško

Gleražos (Gemža?) Povi- # e8anti ir ko verta- Kalbo- 
j e yra išdėta visa tautos pn-

Kalboje tauta pasako, kas

Kiaro Juozo, kilęs iš Lep
šių kaimo ir gyvenęs Wau-

gimtis, istorija, būdo ypa
tybės, siela, dvasia. (Jab
lonskis)

lyno. Vieną kartą net Prū- kegan, Ilk (834 Adams St.)
sijoj buvo nuskridęs išbom- 
barduoti slaptas dirbtuves. 
Sako, ėmė net 14 valandų

Kenžergos Petro, gyvenęs 
ir gal tebegyvenąs Chicagoj.

Narankevičienės Anieios,
nuskristi ir grįžti atgal. Bet Prieš karą gyvenusi Pater-
pasisekė. son’ N. J.

Ružialos (Rutela?) Prano, 
Tėvai, broliai ir pažįsta-1 8Ūr/J8 PetK,/gyvenęs New

mi labai džiaugiasi Antano 
pasisekimais. Pasilsėjęs tris 
savaites grįš į kempę mo
kyti kitus.

Vladas Petrikonis, ‘‘Dr.’’ 
skaitytojas, pirko nuosavą 
namą ir jau persikėlė gy
venti po No. 23 Juten St. 
Džiaugiasi, kad galės dabar 
pasilsėti. Tikrai ten rami 
vieta.

Yorke prieš žį karą. 
Svirnelienės Gel t r ū sė s,

prieš karą gyvenusi Harri
son, N. J.

Žemaičio Jono, aviato-

Bmlriko Radio Valan<loc-t 
VV.H.F.C 1420 Kilocycles —

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

Nedalioj, 1:10 vai. vakare.

bažnyčios vargonininku, 
drauge- ir lietuvių jaunuo
menės choro vedėju. 1920 
m. stojo į Leipcigo konser
vatoriją, prof. Teichmuelle- 
rio for*. epijono klasėn. Šalia

(LKFSB) Vienas iš ga
besniųjų lietuvių pianistų, 
dirigentų ir kompozitorių —
Balys Dvarionas — yra gi-'
męs 1904 m. birželio 19 •
Liepojuje, taigi šiemet jam 
sueina 40 m. amžiaus. For
tepijonu skambinti jis jau 
pradėjo nuo 4 metų amž., 
iš klausos; o jau nuo 6i me
tų amžiaus pradėjo imti mu
zikos pamokas. 1916-1918 m.

MIRACLE"
........M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotoms sienoms ar Ur
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.

V*0 

MIMCLE WALL FINISH

Buvęs varg. Emilius Šla
pelis paliko savo profesiją 
ir dirba karo pramonėj. Sa
ko, esąs daug ramesnis ir 
patenkintas. Vargonininkau
ti jau nusibodę.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes Pristatoml917 g Halsted St „ Te,efonas Visur mi. CANAL 1684
Pietvakarių Krautuvė -----  3618 West 26th Street

P

Prašo už 2 sūrų nu- 
skendima $20,000

Mrs. Evelyn Jackson, 
8306 Mansfield avė.. Stick- 
ney, praeitą penktadienį iš
kėlė Superior teisme bylą 
prieš Clearing Industrial 
District, Ine., Stickney mies
te, ir Frederick H. Bart- 
lett’ą, padalinto ją (subdi- 
vider) ui dviejų sūnų pa
skendimų duobėje. Minima 
moteris užvedė bylą ir nori 
gauti už dviejų sūnų pa
skendimą $20,000. Jos sū
nūs. Robert, 12 metų. ir Da
niel, 9 metų, paskendo lie
pos 3 d., 1943 m., vandens , 
duobėje, 77-toje gatvėje ir 
Mason avė., Stickney.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per š| Pavasarln) 81 Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. HatstcA Street

Tel. CALumet 7237

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

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

TAISOME .
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th SL
Tel. VAROS 1866.

EXTRAI EXTRA1

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS! ,„ r-rt jo IH

4712 South Ashland At.
Pkama TAKOS 137J

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas- ' 
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kieipkitėa prie manęs. 
Apsiimu išgydyti. |

I.letuv Iškas 
N. KANTER

Žydukas —

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
vantai, ir 
adresas.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone 'JARDS 6064

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHT8K2AN AND SURGEON 
IMS 8a. AsMaad Ai

OFTSO VALANDOS: 
tas 2 Sd 4 b* nw> 6 Sd g vaL

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

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

JOHN A. KASS
JEVVELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

TaL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

2201 Cermak Rd.

_ 6908 80. Taimaa Are.
Rre. TaL GROvehill 0817 
Offlrn TeL HEMUek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

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

K YARda 2241

M C. VEZHIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

YaL: nuo 9 vaL ryto Ori 8 vaL vak.
Trečiadienį pagal sutartį. z

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

oflre vaLi i—8 k s-MtatVa. 

TreOadlanUi pagal sutartį

1241 Weet 66th Plaee 
TeL REPubile 7868 /

TaL CANaI 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artealaa Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki Spjt

6 Ud 9 vaL

TeL YARda 8148

DR. Y. A MUS

YkL: 11-12; 2-4; k 8:208:80 
PlrmadlenlaJa—2-4 h* 0:208JI 

Šventadieniais—11-12.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti........... jg gQ
STOKER COAL, Aukštos rOšiee, 57*45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................$11.25
PETROLEUM COKE (Course) . ,<Į2 50 
PETROLEUM COKE (Pils Run) {ĮQ*g5

DARGUTl/
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflUS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 1L

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik vt.na pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami tSeg- 
aamlnuotl jaa modetnllktausla 
metodą, kurių regSjlmo mokalaa 
gali sutelkti.

S« METAI r A TYRIMO 
pririnkime akinių, kuria prašali

na visų aklų įtempimų.

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

OPTOMETRMTAI 
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas ll-toa
Telefonas 1 OANAL 053S, Chicago

OFISO VALANDOSi 
Kaadien »:«• a. m. Iki t:SO p. aa. 
..Trečiad. Ir Šeštad. »:lt a. m. UU T;M p. m.

M, YAKde 8921
Bret KENtreed 8117.

DR. A. J. BERTASH
•ybytojas ir chirurgai 

Oflre vaL: aw 1-8; ano 4:808:21 
766 VVest S5th Street

Skaniausia 
kurią 
mis.

yra

LIETUVIAI DAKTARAI

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — mai 

Ud 2 vaL popiet.
KITOMIS DIENOMIS — aoe 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais mo 7 Ud 8 e. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem A ve., Chicago, I1L
į. Telefonas — GROvehill 2242
Įgg--- B

DR.* G. SERNER *
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

20 metą patyrimas *<'$£» 
TeL: Yards 1829

Pritaiko A kinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso lr Akinlų Dlrbtuvš 

01 80? HALSTED ST, 

Kampas 34th Street 
dos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki I

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne 
VALANDO8:

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

Ofleo TeL ... VIRginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
6JOONIUS PRIIMA:
\ Bjasdlea ano 2:00 M 8:00 vaL 

Trefiad. Ir Sekm. tik susitariu*

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Be* TeL: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayette S21t , 
Re* TaL LAFayette 0094

į DANTISTAS
446 S. 49th Conrt Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

h Penktadieniais 
▼aL? 10-12 ryt* 28, T-8 P. M. 

6147 8. Halsted St, Chteage

YaU nuo 8 IU 8 ukari

w VALANDOS:
Pire*. Antr., Ketvir. 0 Od 9 vak.; 
-/Panktad. 8:30 iki 9:30 vak.

šeštad. 6 vaL Od 0 :80 vak. 
flakmsdtenlate pagal resitarimą.

žmogaus charakteris 
kiaušiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

i, W. Goethe

L
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CLASSIFIED AND "H ELP W A N T E D" ADS

[ “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbarn Street 
Tel. RANdolph MM MM

J HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS

VYRŲ
Dirbti prie kepimo ir 
room didelėje kepykloje, 
vai. Pastovumu, malonios darbo
sąlygos. ____

WONDER BREAD CO.
3015 W. Lake St.

shipping 
9. 81c J

W*r Manpower Oomnitelon no- 
sUtjnuU reikalauju kad dalini
mas darbininkų turi įsigyti Pa* 
lluonarlmo RaAt* (statėmcnt ot 
a vai labi lity) nuo dabartines dar
bo įstaigon — ar nuo War Msa- 
power Commfcstdon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinki! ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluoša- 
vimo raitau. Jus sutaupysit san 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

HOU9EMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsitauklte 
Apply Employment Office 

Et>QEWATER BEACH HOTEL 
6367 Sheridan Road

Svarbiai Pramonei
> REIKIA VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE
Dirbti prie aluminum castings. 
Mes mokam laike mokinimo.

100% KARO DARBAI 
Ataiiaukit darbo dienomis nuo 8

lyto iki 5 pp. arba Seštad. 
iki 12 pietų.

2742 W. 86th PLACE

r VYRŲ
Dirbtuvės darbininkų. 

Patyrimo nereikia.
Išmokinsim.

4638 W. HURON

MAŠINOMS

OPERATORIŲ
PUNCH PRESS 
DRILL PRESS 

WELDERIŲ
DALIŲ VALYTOJŲ

Visiems Šiitams. Patyrimo 
Nereikia

OUALITY
Hardware and Maehine

6823 N. BANEN8VVOOD
TOOL ROOM MAŠINISTŲ 
TOOL IR DIE MAKERS 

MAINTENANCE ELEKTRIŠINŲ 
Puiki mokestis, nepaprastai geros 
po karo progos. Pasitarimui pa
šaukit Mr. Klug.

PORTSMOUTH 9440

VYRŲ — VAIKINŲ
Patyrusių ar nepatyrusių prie tire 
vuieanizing ir recapping. Svarbi 

pramonė. Atsišaukit j 
FOSTER TIRE A RUBBER CO. 

3759 Ogden Avė.

Pirmos Rūšies 

MAŠINISTŲ 

TOOL MAKERS 

LATHE VYRŲ 

Combination Welderių
TAIPGI

Mach. Shop Formano
Puiki po karo proga 

Gera mokestis

STUDEBAKER 
MACHINE CO.
1221 SOUTH 9th AVENUE 

MAYWOOD. ILL.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare Ud 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama; 

Valgis dykai.
Amžiai 20 Dd 50

Dienos, vakarais ar 
valandomis

VYRŲ
REIKIA

★ ★ ★
PRECISION INSPEKTOR. 

BENCH LATHE
OPERATORIŲ 

TURRET LATHE
OPERATORIŲ

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION

REIKIA
FREIGHT HANDLERS

Pastovūs darbai dieniniam ar nak
tiniam šifte. Užtenkamai viršlai
kio.
COOPER JARRETT, INC. 

3315 S. Parnell Avė.

SVARBIEMS KARO DARBAMS 
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
REIKIA

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. VVashington Blvd.

STOCK VYRŲ
PILNO LAIKO

DEL
DARBAI

DARBININKŲ IR DŽENITORIŲ 
Gera mokestis — pastovūs darbai 

OHMITE MFG. CO.
48$1 W. FLOURNOY ST.

(1 blokas į pletue nuo Harrison) 
Apply 8 ryto Iki 4:30 pp. 

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

MAM5OMK OPERATORIŲ Ir OR
DERIU PAKUOTOJŲ. Pastovūs dar
bai. GRINNELL OO., 4425 S. Weet- 
era Avenue.

Matyklt Mr. Abnęt.

VYRŲ
SUTVARKYME 

PREKIŲ 
ATSIŠAUKIT I 

WAREHOUSE

VVIEBOLDT’S
> • . •> ... ;**- •' •

1000 N. Ogden Avė.

Svarbūs Darbai

Plieno Warehouse
PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ 

PATYRIMO NEREIKIA 
Atsišaukit Employment Dept

A. M. CASTLE & CO. 
1182 W. Blaokhawk St.

(2 blokai j šiaurę nuo Division)

HELP WANTED — MOTERY8

REIKIA MERGINOS 
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS 
4425 S. Fairfield LAF 8248

REAL ĖST ATE FOR SALE

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

Darbai pastovūs 
$45 ir suvirš pradedant 

6788 SOUTH CHICAGO AVĖ.

Lathe Hand
TURI BŪT PATYRĘS

Skaityt blueprints ir sustatyt savo 
darbus. Pastovus darbas. 

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

būt drafto paliuosuotas.

WHEELCO INSTRUMENTS 
COMPANY 

847 W. Herrisoa St

★ ★
Vyrų

Reikia
VIDUJ PIENINĖJE 

DARBAMS 

Atsišaukit į

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

7524 CENTRAL AVĖ.
(River Forest)

GERA MOKESTIS 
SU ATOSTOGOMS

PARDAVIMUI
PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKf 
bu modemiškai įrengtu 6 kambarių 
namu., aunparlor, vana, baaementa. 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinga mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties, ltt mylių nuo Mlclh- 
gan- ežero Ir puoSnlų rezortų.
JI. P. VARKALA aav., Chicagoje, 
4I4S Archer Avė. Ph. Virginia 21141

DRILL PRESS 
PUNCH PRESS HANDS 

ASSEMBLERS 
75e I VALANDĄ 

Pastovūs darbai. Sviesi, švari 
dirbtuvė.

Pašaukit KEDrie 2048
McINTOSH ELECTRIC CORP. 

12S-2SS N. CALIFORNIA

VYRŲ!
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTOELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

PADĖKIT
DŽIUGINTI

MUS
KARO ŽINIOMIS

DARBU
KARO

PRAMONĖJE
★ ★ ★• •

ASSEMBLERS NAKTIMIS 
INSPEKTORIŲ NAKTIMIS 
MAŠINOMS OPERATORIŲ

★ ★ ★
Matyklt Mr. Dsnlcek 

Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.
I RYTO IKI 4:10 PP.

DOUGLAS PK “L" IKI DUBŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 8. 64th AVĖ. CICERO

VALYMUI MOTERIS
4 valandas ar daugiau kaa vaka
ras nuo 6 vai. vak. ir pabaigos.

FINE ARTS BLDG.
410 S. Michigan Avė.

Room SSS HARrisou 7401

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.60 į minėsi 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL 
8267 Sheridan Road

Platink “Draugą”.

INVASION
NEEDS SUPPORT 

ON THE
HOME FRONT

We Can Ūse
MEN te 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. Roman avė.

NEPILNAMEČIAI SUDARO NACIŲ KARIUOMENĘ

PIRKĖJAMS 

ATYDA!
Sutaupyk lt sau DAUG laiko Ir pini
gų įsigydami mūsų dldel) dykai su
telktų sųražų TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuokit, rašykit ar Itstlankyklt mū
sų ofisan kur bus sutelkta greitas, 
mandagus Ir lntelig<entltkas patar
navimas.

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

•VADOVAUJA!! GREITU 
PARDAVIMU

29 METAI KAIP REAL E8TATE 
BIZNYJE.

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 transportacija, puikios 
darbo sąlygos.

★ ★
Taipogi

Vaikinų ir Merginų
16 metų ar suvirš. Dirbkite laike 

vasaros atostogų.
★ ★

Kreipkitės Employment Ofisan

SHERMAN KLOVE 

COMPANY
3531 W. 47th ST.

sa

VYRAI DR MOTERYS

Dženitorių

Ir Dženitorkų
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ
PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJA
CHICAGO

TITLE & TBUST CO.
69 W. VVASHINGTON

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

¥ ¥ *¥ *****

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes Išmokinsim jus. 

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

Imldto Douglas Park “L” ild Durų

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ
-MERGINŲ

VAIKINŲ TR MERGINŲ—14 METŲ AR SVVIRA—DIRBTI LATKE 
VASAROS PRIE LENGVI! ASSEMRIiY DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRU8IŲ. PAGELBRKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE 8VARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes ISDHUJAM Radio — Radar Transformers

, Mums Reikia
MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ ASSEMBLERS
PUNCH PRESS OPERATORIŲ SPRAYERS
MULTIPLE OOIL WINDERS PAKUOTOJŲ
OOIL FINISHERS ELECTRICAL TESTERS

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

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

Iš 10,000 vokiečių karo belaisvių, kuriuos sąjungininkai 
paėmė Prancūzijoj, daugelis atrodo 14-15 mėtų jaunuo
liai, kurie tačiau tikrina, esą aštuoniolikos metų amžiaus. 
(Acme-Draugas telephoto)

Kaip siusti tremtiniamssiuntinius į Sibirą
(LKFSB) Susisiekimas aut 

ištremtaisiais į Sibirą labai'
apsunkintas. Nusiųsti trem
tiniams siuntini, į SSSR yra 
daugiau sunkumui, negu nu
siųsti per Raudonąjį Kry
žių siuntinius belaisviams į 
Vokietiją ir Japoniją, nes 
muitas ir persiuntimas į Ru
siją yra brangus: kaštuoja 
dvigubai tiek, kaip patys 
daiktai. Pvz., siunčiant j Ru
siją už drabužius muito rei
kia mokėti 100 nuoš. nuo 
kainos, taigi tiek, kiek dra
bužius perkant užmokama, 
už autuvą muito imama 75 
nuoš. nuo kainos, už koji
nes — 75 nuoš. kainos, lovų 
užtiesalai ir staltiesės — 75 
nuoš., patentuotieji vaistai
— 25 nuoš., įrankiai mez
giniams — 30 nuoš., balti
niai — 75 nuoš., laikrodžiai
— 100 nuoš. Už maistą yra 
nustatytos piniginės muito 
normos: už saldainius — 
muito už svarą 55 ct., už 
svarą sūrio muito 25 ct., už 
svarą riebalų muito 27 ct., 
už svarą tualetinio muilo 
muito 58 ct., už svarą skal
bimui muilo — 6 ct. Galima 
siųsti pakeliais, nedidesniais 
kaip 11 svarų. Praktiškai 
siuntimas t taip atliekamas: 
(negalima siųsti senų, var
totų daiktų, bei šilko me
džiagų). Reikia nueiti į bet 
kokią didesnę krautuvę, iš
sirinkti norimus siųsti daly
kus ir paprašyti, kad sura
šytų visus dalykus pažy
mint jų kainas. Visus nu 
pirktuosius dalykus supa
kuoti ir pasiųsti adresu: 
World Touriats, Ine., 1123 
Broadway, New York 10, N 
Y. Ant siunčiamo pakelio 
pažymėti ir savo adresą. [

Žiūrėti, kad pakelis nebūtų 
sunkesnis, kaip 11 svarų. 
Atskirame laiške pridėti iš 
parduotuvės gautąjį sąrašą 
su kainomis, be to parašyti 
laiškelį, kur pažymėti, kad 
išsiuntėte jų vardu siunti
nį, kurį prašote persiųsti 
tokiam tai žmogui į Sibirą, 
ar kitas Rusijos dalis (pri
dėti aiškiai parašytą adre
są, kam siunčiate). New Yor 
ke siuntinį perpakuoja, pa- 
ruošdami tolimesniam siun
timui ir užrašo reikiamą ad
resą. Be to laiškely reikia 
paprašyti, kad atsiųstų sąs
kaitą — kiek turėsite mo
kėti muito ir persiuntimo 
išlaidui. Siuntinis išsiunčia
ma tik tada, kai visos išlai
dos iš anksto apmokėtos. 
Paprastai siuntinys eina ke
letą mėnesių, paskiau kita 
tiek laiko ima, kol gauni 
atvirlaiškį su parašu as
mens, kuriam siuntei, pra
nešančiu, kad siuntinį gavo. 
Galima iš anksto gauti smul 
kesnių nurodymų apie siun
timo išlaidas ir t.t. aukš
čiau nurodytu adresu pa
siuntus atvirlaiškį ir papra
šius informacijų. Siuntinius 
į SSSR imasi persiųsti ne 
vien aukščiau minėtoji fir
ma, bet ir Kousmichoff PM 
and Sons, 252 W. 55 Str., 
New York, N. Y.

Kaip praktikoje viskas at
rodo galima spręsti iš šio 
pavyzdžio: vienas kunigas 
neseniai iš Chicagos pasiun
tė savo tremtinei motinai į 
Sibirą siuntinį, kuriame bu
vo keletas skepetaičių, suk
nelių,- kojinių, baltinių — 
viso už 15 dol. 46c. Muito ir 
persiuntimo išlaidų teko už- 

(Nukelta į 5 pusi.)

VYRAI IR MOTERYS , VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ — MOTERŲ
TAIPGI HIGH SCHOOL MERGINŲ IR VAIKINŲ

(VanartM AtoMneų Laiko Darham*)

DIRBANT: CASPERS TIN PLATE KOMPANIJOJ 
ATLIKTI SVARBIUS DARBUS

švarūs dirbtuvės darbai. Dieną ar naktį Siftai. Patyrimo 
nereikia. Labai gera pradinė mokestis su puikiomis darbo 

sąlygomis. Dykai apdrauda ir ligoninėje priežiūra.

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place
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Uolaus kunigo sukaktiss
Mūsų bendradarbis K. J-tis prisiuntė straipsnį apie 

Lowell, Mass., lietuvių parapijos kleboną, kun, Praną V. 
Strakauską, kuris šiomis dienomis mini dvidešimties 
metų kunigystės sukaktu šiuo straipsniu pasinaudoda
mi, mes duosime vieną kitą bruožą iš tikrai gražaus ir 
vaisingo gerb. Sukaktuvininko veikimo.

Tai yra vienas pirmųjų Amerikoje gimusių-augusių 
lietuvi^ priėmusių kunigystės sakramentą, ir visą lai
ką dirbęs lietuviams. Jis yra didelių nuopelnų kunigas 
ir ištikimas lietuvių kultūros darbuotojas, kurio gyve
nimo veikla yra įdomi bei masinanti. Gimimu jis yra 
amerikietis, savo įsitikinim»oee jis yra amerikietis pat
ri jotas, tačiau jią brangina lietuvių kultūrą, didžiuo
jasi savo lietuviškąja kilme, namuose ir kitur kur ga
lima kalba vien lietuviškai.
SĄMONINGAS LIETUVIS PATRIOTAS

Nors Lietuvos dar jis nėra matęs, tačiau Lietuvos 
teises bei lietuvių tautos reikalus karštai gina kaip ir 
savo gimtinio krašto. Jo aiškiai palankiam lietuvybei 
nusistatymui, be abejonės, daug gelbėjo jojo tėveliai, 
kuriuodu abudu buvo tvirti lietuviai iš Zanavykijos. 
Jųjų šeimos namų kalba, ir tarp tėvų ir su vaikais, 
visuomet buvo tik lietuviška.

Kun. Strakauskas neturėjo progas išeiti lietuvių mo
kyklos, nes tokios visoje Massachusetts valstybėje ne
buvo. Lietuvių kalbos jis gražiai išmoko nuo savo tė
velių, kuriuodu abudu kalbėjo literatine lietuvių kalba; 
paaugęs jis, lietuvių kalbos gramatikos privačiomis stu
dijomis, pagilina savo žinias tiek, kad gali lengvai kal
bėti ir rašyti lietuvių kalboje, kaip ir kad angliškai. 
Klieriku būdamas jau rašinėjo į moksleivių mėnesinį 
lietuvišką žurnalą, į ‘‘Darbininką” ir blaivininkų “Tau
tas Rytą”; tapęs kunigu dažnai turėjo “Darbininke” 
jaunimui skyrių, kurį pats vienas užpildydavo. 
STUDIJOS IR PIRMIEJI KUNIGYSTES METAI

Pradžios mokyklos studijas jis atliko So. Bostono 
miesto mokyklose, aukštesniuosius mokslus įgijo jėzui
tų “Boston College”, gi filosofijos-teologijos kursus iš
ėjo Šv. Jono seminarijoje Brighton, Mass.

Jo primicijos atlaikytos (25 gegužės, 1924) jo gim
tinėje lietuvių Šv. Petro bažnyčioje So. Boston, Mass. 
Jo pirmas paskyrimas kunigo darbui buvo prie tos pa
čios Šv. Petro bažnyčios Bostone, kame jis išvikaravo 
penketą ihetų.

Kunigo S. darbuotė Bostone ar tik nebus patys reikš
mingiausi, atminimais brangiausi jojo kunigavimo lai
kai. Mat, tai buvo tvirto, nuovargio nepripažįstančio, 
jauno kunigo pasiryžėlio plačios darbuotės laikai... Di
džiausiojo pasisekimo jis turi darbuotėje su jaunuo
li lis, kuriuos jaunas kunigas, lyg elektros srovė, visus 
apglobė ir į lietuvišką-katalikišką veiklą įtraukė.
L0WELLI0 KLEBONAS* «

Kardinolas, vertindamas jauno kunigo uolumą, pake
lia kun. Praną Strakauską Lowell, Mase., lietuvių par. 
klebonu.

Kun. S. tą visą Lowellio keliolikos metų darbuotės 
biką dirba su visos savo gražios širdies atsidavimu, 
tačiau kad tas neapsėjo be stambios jo aukos iš savęs, 
tai parado jo išvargęs veidas, jo išnykęs akyse entu- 
zijazmas, jo pakirsti nervai, jo pabalę, lyg senelio, plau
kaiBet jo neišgirsi skundžiantis. Jis moka darbą

rasti, dirba daug, kad daug atsiekti ir užgulusius ant 
širdies sunkumus išblaškyti.

Jo Laimėjimai Lowellyje nėra maži. Visų pirma, ma
žutėlė, skurstanti lietuvių parapijėlė ne tik kad išlai
kyta, bet visos rastos Skolos, išmokėtos ligi centui.

Parapijos trofoėsiai — bažnyčia bei klebonija — tiek 
tapo pagerinti, kad senovės liko tik rėmai, nes ir iš vi
daus, ir iš lauko tiek pagerinimų bei pristatymų pada
ryta, kad į senuosius nei nepanašūs.

Visi trys bažnyčios altoriai yra nauji, artistiniai.
Į bažnyčios langus sudėti imponuojanti vitražai, vaiz

duojanti 'bažnytėlės globėjo — šv. Juozapo gyvenimo 
istoriją. 1

Prie bažnyčios galo pristatytos didelės zokristijos, su 
tvarkingais rakandais daugybei naujų brangių bažny
tinių rūbų.

Bažnyčios apačioje įrengta janki saliukė draugijų 
susirinkimams ir mažesniems parengimams.

Tai vis materialiai laimėjimai. Dvasinė gi veikla, 
pastoracija, nemažiau džiuginančių vaisių išdava. Dide
liu reiškiniu yra tas, kad žmonių lankančių bažnyčią 
skaičius, ne tik šventadieniais, bet ir šiokiomis dieno
mis, žymiai padidėjo.
JAUNIMO APAŠTALAS

Nors jaunuolių Lo.wellyje kun. S. rado nedaug, bet 
tai jo mėgiamoji darbuotės dirva,, ir tam darbui jis lai
ko nešykšti. Jis juos susiranda, asmeniškai su jais su
sipažįsta, teikia jų luomui reikalingų instrukcijų, trau
kia į parapijinę veiklą, organizuoja. Išvysto Sodaliečių 
draugiją, altoriaus puošimo, choro, vakarėlių rengimo.

Daug kun. S. pastangų deda, kad vietos jaunimas eitų 
aukštesnį mokslą, įgytų profesijas, išmoktų įvairių a- 
matų. Skatina juos vykti į Tėvų Marijonų lietuvių ko
legiją, ar šv. Kazimiero Seserų akadėmiją, kad sustip
rėtų religiniuose bei tautiniuose įsitikinimuose ir atei
tyje būtų savo tautai atspara.
KNYGOS MYLĖTOJAS

Tenka prjpažinti, kad kun. S. daug laimėjo, jog už
baigęs mokyklas neužmetė knygų, ir kad mokėjo pri
siversti surasti laiko pagilinimui mokslo, metu įgytų 
žinių, skaitymu rimtų knygų, bei kunigams skiriamų 
periodinių raštų.

Kiekvieno kunigo dvasiškojo ganytojavimo — pasto
racijos darbo pasisekimo laipsnis priklauso nuo jo pa
ties dvasinio būvio aukštumos, kuri yra palaikoma gy
vu pamaldumu ir asketinių knygų skaitymu. Tiktai gi
liai religingi kunigai pajėgia, patraukti žmonių širdis 
prie Dievo. Sukaktuvininko kiekvienos dienos darbą 
lydi gilus kunigo pareigų supratimas, religingumas.

Gerb. Sukaktuvininkui linkime sveikatoe ir ištver
mės ir ateityje tokiu pat uolumu ir pasiaukojimu dar
buotis Dievui ir Tėvynei.

AP2VALGA
- ' • .... ■■.....s I

"Roma — amžina"
Anglų kalbi leidžiamas katalikų žurnalas “America”♦

tokia antrašte parašė editorialą. Jis pažymimas fak
tais, kad Roma paimta nesugriauta. Tai yra didis šių 
dienų stebuklas. Visai dar neseniai buvo daug baimės, 
kad Amžinasis Miestas bus baisių mūšių lauku, kad jis 
bus sugriautas, sunaikintas. Bet įvyko priešingai. Ame
rikos 5-toji armija taip sugabiai miestą apsupo, kad 
priešai nespėjo jį sunaikinti.

Roma yra senas miestas. Savo istorijoj jis daug kar
tų buvo okupuotas ir išlaisvintas. Bet jis niekuomet 
nebuvo išlaisvintas taip vikriai ir, galima sakyti, švel
niai.

Kai modemiškoji Amerikos kariuomenė artinosi prie 
Romos, katalikiškasis pasaulis skendo maldose, kad 
greičiau šis miestas būtų paimtas, kad tik mažiau jis 
būtų paliestas. Ir kai Romos gatvėmis jau maršavo 
mūsų armijos, kai amžinasis miestas buvo išlaisvintas, 
krikščionys pasinėrė dėkingumo maldose. Reikia ži
noti, kad išlaisvinus Romą, išlaisvintas Vatikanas, iš
laisvintas Šventasis Tėvas, kuris didelius pavojus per
gyveno. , ‘

Rašinys taip yra baigiamas: “Ar mes galime šiame 
reiškinyje matyti viltį tokiam pasauliui, kurio nuo se
niai siekiame? šiame ir visuotinoj maldoj, kylančioj 
pasaulyje, kuomet didžioji invazijos banga siaučia Eu
ropoj?

“Pasaulis meldžiasi. Pasaulis viešai pKpažįsta, kad 

jam yra reikalingas Dievas. Savo kentėjimų valandoje 
pasaulis užtikrina pirmenybę dvasinėms brangeny
bėms”.

“Moderniškasis pasaulis turi vilčių.”
* <* • '
Piknikų laikas. Ar nevertėtų juos panaudoti ir rim

tesniems tikslams — U. S. karo bonų pardavinėjimui 
ir Lietuvos įiisvinimo sąjūdžiui didinti. ___ , J,

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
•ROMANAS

U Prancūzę Kalbos ISvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
Ir šitoji be sąžinės siela 

ėmė geisti, kad vieną dieną 
Danielių išvytų iš namų. 
Apsukriai dirbant, tur būt, 
jam galės pagelbėti patys 
įvykiai.

* * *
Danielius, kuris jautė, kad 

jo mažosios Teresės aistrin
gai geidžia tas mažasis aki
plėša, vos-ne-vos besusilai- 
kydavo, nežiūrint savo su
žadėtinės maldavimui Jis 
geriau buvo pasiryžęs išei
ti; bet nėra laisvės betei
siams vaikams. Jų baisioji 
globėja taip lengvai nesusi
jaudina. Reikia jai rimtų 
įvykių; ne galimų pavojų, 
bet tikrų. Argi visos jaunos 
mergaitės, be gerų protek
cijų, nėra, deja, išstatytos 
didžiausiems išnaudojimams 
kai kurių jų viršininkų? 
Gyvenimas yra kova, kova 
labai sunki, kurioje kiekvie
nas daro viską, kad kuo ge
riausiai apgintų savo garbę.

Nei Danielius, nei Teresė 
nebuvo pilnamečiai, tad tu
rėjo kantriai laukti.

Bet Danielius vis labiau 
ir labiau erzinosi. Ir vieną 
dieną Enguerrandas jautė 
reikalą padaryti jam naujų 
pastabų. Danielius nieko ne
atsakė, jis paslėpė savo šir
dyje šitą naują žaizdą.

* * ♦
Naujas įvykis. Maksas po 

kiek laiko atrodė daug pap
rastesnis, daugiau gerbiąs 
savo tėvą. Jis atrodė noriau 
klausąs jo patarimų ir se
kąs jo idėjomis. Enguerran
das džiaugėsi ir gyrėsi Lo
rdui :

—Žiūrėk, mano drauge, 
argi aš ne gerai padariau, 
duodamas Maksui visišką 
laisvę. Štai jis pamažu atei
na į tą pusiausvyrą, kurios 
aš visuomet jam linkėjau, ir 
kuri iš jo padarys žmogų su 
patyrimu.

Lorotas purtina galvą:
—Būk išmintingas, mano 

mielasis drauge, būk išmin
tingas. Aš linkiu iš visos 
širdies, kad Maksas taptų 
tauriu jaunuoliu, praktikuo
jančiu tas dorybes, kurio
mis aš stebiuosi tavyje, bet 
ar bus jam jėgų ištverti!

Jis buvo pasiruošęs jam 
pasakyti:

—Patark jam pirmiausia 
nelošti.

Jis vakar buvo sužinojęs 
iš vieno savo draugo, Eng- 
heino klubo inspektoriaus, 
kad šis d&žnai rasdavęs Em- 
guerrando sūnų kortų loši
mo salėje. Bet jis to nepa
sakojo ir nukreipė kalbą į 
šalį:

—Ir kaip tavo auginti
niai, ką tu tuo reikalu da
rai?

—Mergaitė gerai laikosi. 
Aš galvoju, kad iš šitos pu
sės neteks nusiminti, bet 
Danielius neduoda man ra
mybės. Šis berniukas paro
dė vertingų pastangų save 
valdyti, išeidamas iš kalėji*

mo. Jis buvo malonus, pas
lankus. Bet po kurio laiko 
jas gerokai pasikeitė. Jo štai 
gus būdas, kuris jį iš tikrų
jų ir atvedė į kalėjimą, ro
dos, vėl atsigauna. Aš jį ste
biu iš arti, jam nė nejau
čiant. Tikrai aš save klau
siu, ar pagarsėjusis Baurat- 
nas, kurį jis sužeidė, neturė
jo truputį teisės, jį kaltinti. 
Mes žinome tik klebono pa
sakojimą, o klebonui tas yra 
geras ar blogas, kas eina į 
mišias ar ne.

(Daugiau bus)

PASAKOJA APIE 
NUOSTOLIUS

Lt. Robert W inters, iš 
Wichita, Kansas, dalyvavęs 
pastarojoj misijoj naujais 
Amerikos lėktuvais Japoni
jai bombarduoti, pasakoja, 
kad taikiniuose paleistos 
bombos atrodė lyg tikrą pra
garą būtų išmušusios iš jo 
vietos. (Air Corps photo; 
Acme-Draugas)

t

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERV1SION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND '
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

3$

A t

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-k&rę Padirbtų Daiktų!

Bprtagatnlal 
Matrosai 

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir
padarytas 
kaip naujas.

Studio Oouch

Ant visko sutaupysite 25% 

per VASARIO Ir KOVO mėn

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

J»19 WEST ROOSEVELT ROAD * J -ii

DABAR Yra Geriausias Ijtlkas Pirkti Pirmos RūSles 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis 1 

Atvyldte | mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir ankfttą rflAĮ LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vlftkų, aklepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaulink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTWINAfl, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

i&l



Pirmadienis, birž. 19, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Žymus
CHICAGO IR APYLINKĖSE

cicerretis
Jonas Mikolainis, 1531 S. 

50 Avė., Cicero, prisimena 
savo gyvenimo veikimą. Ki
lęs iš buv. Suvalkų gub., 
Vištyčio parapijos, augęs 
Čižikų kaime, 1905 m. atvy
ko į Ameriką ir pradėjo dirb 
ti Wisconsino giriose.

1907 m. atvyko į Chicagą 
ir Šv. Jurgio parap. bažny
čioj susituokė su Elzbieta 
Mileriūte, kilusią iš Lietu- 

. vos tos pačios parapijos.

JONAS MIKOLAINIS

tą gražių namų Ciceroj ir 
kitur; gražiai atnaujina ir 
savo namus, kurių vienam 
gyvena sūnus, o kitam jis 
pats.

Per daugelį metų Jonas 
buvo parapijos komiteto na
riu ir dabar tebėra. Taipgi 
yra Šv. Antano dr-jos ilga
metis maršalka.

Mikolainis “Draugo” pik
nikuose yra uoliai pasidar
bavęs.

Šįmet, balandžio 1 d., ren
kant balsus “Draugui” pla
tinti po Cicero, Jonas Miko
lai nis atsistojo pirmoj vie- 

1 toj. Dabar kasdieną gauna 
pagyrimų, kad anksti atne
ša “Draugą” skaitytojams.

Rap.

AMERIKOS RANGER’IŲ GROBIS chnical Advisory Conferen
ce).

Kariniai reikalavimai su
darė rimtą puspadžių odos 
situaciją, pareiškė WPB, ir 
savanori programa puspa
džių apdirbimui daug padės, 
kad prailginus batų gyveni- 
ro pastangoms. WPB nuro-

t

mą ir tuo bus sutaupoma 
medžiaga ir darbo jėga ka- 
do, kad bandymai davė ge
rų rezultatų ir batų gyve
nimas tuo mažiausia bus 
prailgintas 25 nuoš.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Sulaukę šeimynos Mikolai 
niai persikėlė į Šv. Antano 
parapiją, Cicero, ir čia iš
gyveno 33 metus; užaugino 
sūnų Joną, kurs yra vedęs 
iš Rožių Žemės Marijoną 
Stakuliūtę ir jau augina sū
nų Ričardą.

Mikolainis su savo žmona 
sutarė Šv. Kazimiero kapuo
se pasistatyt paminklą kad 
įamžinus savo poilsio vietą.

Palaidojęs savo žmoną ge 
gūžės 25 d., 1942, Jonas pa
sižadėjo našliu baigti savo 
žemišką gyvenimą.

Jonas Mikolainis yra ge
ras meistras; pastatęs kele- j ti sunku.

DEL SIUNTINIŲ
I SIBIRĄ

(Atkelta iš 3 pusi.)
mokėti 30 dol. 58 ct. Smul
kiau tos išlaidos taip atro
do: muitas Rusijai 14 dol. 
64ci., firmai už patarnavi
mą — 2 dol. 9 ct., SSSR In
surance — 32ct., už siunti
nio inspekciją — 1 dol. 65c., 
leidimus išsiųsti — 1 doi. 
50ct., įpakavimas — 1 dol. 
50ct., pervežimas laivu 2 dol. 
23ct., prekių in&urance per
vežant vandenimis — 6 dol. 
65ct., taiąi viso — muito ir 
persiuntimo išlaidų už'ketu- 
rių| svarų siuntinį į SSSR 
reikėjo užmokėti 30 dol. 58c. 
Nors tai nežmoniškai daug, 
bet siunčiant pinigus trem
tiniams išmokama ne dole
riais, o rubliais, kainos gi 
rubliais Rusijoje yra nepa
prastai aukštos, kad trem
tiniai už tokią pat pasiųstą 
pinigų sumą mažai ką gali 
nusipirkti, ypač, kad ir gau-

Amerikos pėstininkų kariuomenėj yra vienetas, vadinamas rangers. Kaip jūrinin
kuose marinai visuomet būna pirmieji pulti priešą, taip sausžemio kariuomenėj rang
ers. Šioje nuotraukoj rangeriai Prancūzijoj suėmę į nelaisvę 800 vokiečių. (Acme-Drau- ' 
gas telephoto)

Nėra geresnės pasiuntiny
bės už katalikiškos spaudos 
darbuotojų misiją. (Pijus 
XI)

Importuotos prekės
Office of Price Adminis 

tration pareigūnai, norėda 
mi sustabdyti vengimą mak 
simalių kainų reguliacijų im 
portuotoms prekėms, primi 
nė importeriams, kad im 
portuotų prekių, esančių U 
S. “in bond” pardavimo me 
tu, turi būti po kainų kont 
role.

OPA pareiškė, kad mak- 
simum kainos turi būti nu
statytos pardavimui prekių 
“in bond” Jungtinėse Val
stybėse, nežiūrint to, kad 
pardavėjo biznio vieta yra 
svetimoje valstybėje.

Toliau OPA pažymi, kad 
tiek prekės muitinės sandė
liuose, tiek bendruose san
dėliuose ar svetimos preky
bos zonoje, yra įtraukiamos 
į “importuotųjų” definiciją 
‘ *Maximum Import Price 
RSgulation” ir turi būti po 

reguliacijomis.

Bando prailginti batą gyvenimą
War Production Board 

praneša, kad batų ir odos 
pramonės savanori progra
ma apdirbti puspadžių odą 
taip, kad prailginti civilių

batų nešiojimą, buvo sutik
ta su dideliu pritarimu pra
monės narių, susirinkusių 
pirmajai Puspadžių konfe
rencijai (Sole Treating Te-

A ■ A
JUOZAPAS ZUKAU8KIS

Gyveno 10516 S. Wabash Avė. 
Mirė birž. 16 d.. 1944. 10:45
vai. rytus, sulaukęs pusiu amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Plungės parapijos, 
Pruuallų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijonų (po tėvais 
Žllevičaltė), du sūnus Juoza
pų. U. 8. Army. Anglijoje ir 
Jo žmonų Helen, ir Bemard 
U. S. Army,' Anglijoje, dukterį 
Lucille Balęs ir jos vyrų Eu
gene, brolį Povilų ir jo šei
mų lr daug kitų giminių, drau
gų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotam Bukausko 
koplyčioje, po adresu 10821 S. 
Michigan Avė.

laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birž. 21 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Vlmų Šven
tų parap. bažnyčių, kurtoje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtaa į ŠV. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dradgum ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moter .'s, Sūnai, Duk
tė, B-olis, Motina, Seserys Ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius A. 
Bukauskas, Tel. Pullman 9661.

1
ANT ANAS*Y AR AMINAS
Gyveno 840 VVest 33rd St.

Mirė birželio 17, 1944, 9:10 
vai. vak., sulaukęs pusės umž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apjkr., PakęoJčg par., 
Draumėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Anelę ir švogerį Jurgį 
Janušauskus, puste nėrę Onų 
Remeikienę, jos šeimų ir ki
tas gimines.

Prlklauuė prie palaimintos 
Liet. Dr-jos ir Jaunų Liet. A- 
mcrlkoje Taut. Kiiubo.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avė.

laidotuvės Įvyks trečiadieni, 
birželio 21 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto buu atlydėtas į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio stelų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gem ir pažja- 
tarnua dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdo,-: Setam, ftvogeria, 
Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Pihllipa, Tel. YARdu 
4908.

^7 NULIŪDIMO (VALANDOJE

PRANCIŠKUS ZULPA
Mir6 birž. 15 d., 5:30 vai. ry
to, 1944, aulaukęa pusta amž. 
Gimęs Lietuvoje, Šiaulių aps., 
Akmenės parap., švontuplų 
sodžiaus.

Amerikoje Išgyveno 40 m. 
Paliko nuliūdime moterj

Martha, po tėvai. Uaaitė, sūnų 
Jonų ir marčių Hasel ir anū
kes Patricia Ir Marleme, švo- 
g«rį AValter Navickas ir Jo sū
nų AValter, giminaičiai Sinke
vičių šeimų. švogerj Petrų Jok
šų. Lietuvoje 4 nešeria ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žjstamų.

Kūnas pašarvotas itadžiaus 
koplyčioje. 668 AV. 18th St.

Laidotuvės jvyks Antradienį 
birž. 20 d. 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos 
parap bažnyčių, o po gedulin
gų pamaldų bus nulydėtas J 
&v. Kazimiero kaplius.

Visi A. A. Pranciškaus žul- 
po giminės, draugai ir pažįn- 
taml nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nus, Marti, Anukai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. 'P. 
Badžius, Tel. Canal 6174,

KONSTANTINAS
BURBA

Mirė birž. • 16 d., 1944, 5:10
vai. pp., sulaukęs pustu amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Kauno redybos, 
Liepo kaimo.

Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris Nettle Beranek ir 
žentų Kudolph, btepnanie 
Loyek ir žentų Loufci, 2 sū
nus Frank lr marčių Peggy, 
Bruno lr marčių Alice, 4 anū
kus ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4612 So. Paulina St.

Laidotuvėėa jvyku antrad., 
birž. 20 d., 1944, iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
j Sv. Kryžiaus parap. bažny
čių. kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio alelų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugini ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Dukterys, Sūnai, Žentai, 
Marčios, Anukai ir Gimi
nėm

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

ROZAI.UA
SLAZAS

(po tėvais Ijevlekaitė)

* Mirė birželio 18, 1944, 2:30 
vai. po pietų.

Gimė Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

S sūrius: Petrų, Mykolų lr 
marčių Josephine, Juozapų ir 
marčių Angeline, tris anukua, 
trio brolius: Antanų, Pranciš
kų lr JurgJ Ijevickus.

Velionė priklausė prie Lie
tuvių Keistučio Pašelpoa KIŪ- 
bo.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillifu koplyčioje, 3307 
Lituanica Avė.

laidotuvės Įvyks ketvirta
dieni, birželio 22 d. iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta 
J šv. Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioje ivyks gedulingos pa
maldom už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-grm ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Marčios, 
Broliai ir Anūkai. *

Laidotuvių Direktorius An
tanai) M. Phillips, Tel. YARds 
4908.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chieago
Telefonas GROvehiU 0142

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
i 1

/ *■
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b
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Statybai, Remontavimul,
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IftMOKftJIMVt

Nuošimčio Katonui.

TAPKITE FINANBTNIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAI KYKITE mflap įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi M 000.00 »p- 
drausti per Federal Savings and Toan In
surance ( orpnratioa. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR tTMTAFRlA LIETUVIŲ 
FINANSINC (STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo: —

K
KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

B .~=^sh—..■■'.fl'." ■ " „KiAe——
ASSOCIATION 

8228 SO. HAL8TED ST.

a

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ JSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Koplyčios VBLTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGRS 
(1390 k.) 

Pirmadianiaia ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. California 

Avenue 

Lafayette 0727

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phon« FTIIJAIAN 9981

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ,_________Pho« TARPS 4998

I. LIULEVICIUS
4848 80. CAUTOKNIA AVĖ.______ Phom LAF, 1878

P. J. RIDIKAS
8864 80. HAI-STED ST. 710 W. 181h STBEEI
____________ Telephoac TARPS 1418____________

L !. ZOLP
1648 VVEST 46th ST. Pbone TARDS 0781

MAŽEIKA
8819 IJTCANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone TARDS 1188—88

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WE8T 23rd PLACE 
10754 B. MICHIGAN AVM.

> ,»lki A, i**'- >4 j

K

CANAL 2516 
OOMMODOBE 5786 

PULLMAN 127Q

ROZAI.UA


0 CnTOtAOTS JM&ttTCTAir, MttOtt
<«»■*■> m.a< -ii ■ *a.

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
^Xuž U.S. LAISVĘ ir
Pavergtųjų Išlaisvinimą

CHICAGOS LIETUVIS LAKŪNAS
Flight officer Alex Kara- 

nauskas gimė 1923 metais, 
vasario 3 dieną. Baigė Šv. 
Panelės Gimimo lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą ir 
Tilden aukštesnę mokyklą, 
Chicagoje. III. Baigęs mo
kyklą dirbo kaipo mašinis- 
•tas. UIM

Dabar F. O. Karanauskas 
yra Floridoje ir tęsia toliau 
mokslus.»

Jo kiti du broliai, Anta
nas ir Pranciškus, tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomenėje.

Alcx Karanauskas (Karan)
Jis 1942 metais, lapkričio 

17 dieną prisirašė prie Ar
my Air Corps ir 1943 m., 
sausio 30 d., išvažiavo pra
dėti mokintis dėl sparnų. 
Lankė skridimo mokyklą 14 
mėnesių ir 1944 m., kovo 12 
d. tapo pilotas ir gavo savo 
sparnus. " Į <

Mirė mergaitė einant j 
movie

Dolores Strainer, 10 metų, 
2545 Homer str., skubėjo į 
movie 6 valandą praeito 
penktadienio vakare su bro
liuku Howard, 8 metų. Kai 
jie ėjo skersai Armitage 
avė., tuojau į rytus Mil- 
waukee avė., Dolares įžengė 
į gatvėkario kelią. Ji buvo 
mirusi, kai ugnegesiai pakė
lė gatvėkarį. . Gatvėkario 
vairuotojas buvo policijos 
išteisintas.

Bus atidaryta
Chicagos parko pakran

tės bus atidarytos sekantį 
penktadienį, vieną savaitę 
anksčiau,. negu paprastai. 
Apie tai buvo pranešta pra
eitą penktadienį.

Daugiau tokių mergaičių

Sužiedotinės laiškas privertė kareivį 
ruoštis Krikšto Sakramentui

KWEILIN, Kinija. — Na
mų fronte yra gražių ir pa
vyzdingų mergaičių, kurios 
rūpinasi ne tik savo sielos 
reikalais, bet nepamiršta ir 
kitų asmenų. Amerikietis 
kareivis, nekatalikas, rado 
kelią į West Alley misiją, 
kurią tvarko Maryknoll tė
vai (kunigai), Kweilin.

Amerikietis kareivis pra
neša, kad jo sužieduotinė 
atsiuntusi jam griežtą įsa
kymą, kad jis pamatytų ku
nigą ir susipažintų su Kata- 

Tėvas surado vaiką

likų Bažnyčia. Dabar karei
vis mokosi pas misijonorius 
katalikų tikėjimo tiesų ir 
ruošiasi prie Krikšto Sakra
mento.

Labai gražiai pasielgė 
amerikietė mergaitė, kuri 
pastūmėjo laišku savo su
žieduotinį susipažinti su Ka
talikų Bažnyčia. Gera ir pa
vyzdinga katalikė mergaitė 
visuomet rūpinasi, kad jos 
busimasis vyras būtų irgi 
geras katalikas.

Dingęs vaikas valė batus
Bernard Zito, 13 metų 

amžiaus, buvo pabėgęs iš 
namų nuo birželio 6 dienos 
ir nebuvo namie iki birželio 
17 dienos, iki nebuvo suras
tas netoli Museum of Na
tūrai History, Lincoln par
ke.

Bernard pabėgo iš namų, 
tai sužinojo policija, po to, 
kai tėvas jį nubaudė už tai, 
kad vėlai grįžo.

Tėvas, Victor, dirba Kraft 
Cheese Co., ir pranešė poli
cijai apie vaiko dingimą, ir 
paskui pasiliuosavo savaitei 
iš darbo, kad suradus vai
ką.

Praeitą penktadienį kai
mynai pranešė, kad matę 
Bernard netoli muziejaus ir 
tėvas nuskubėjo į tą vietą.

“Tėveli, palauk truputį 
kol aš pabaigsiu darbą su 
kostumeriu”, — pasakė vai
kas.

Bernardas gavo batams 
valyti dėžutę ir uždirbo į 
dieną apie $1.50. Jis naudo
jo pinigus valgiui ir miego
jo parko krūmuose.

Tai įvyko Chicagoje.

Žuvo vaikas po troko 
ratais

George A. O’Bryan, 9 me
tų, buvo užmuštas praeitą 
penktadienį, kai jis važiavo 
šone 12 tonų troko, Kan
kakee str., Joliet. Jis nukri
to po troku ir ratas perva
žiavo jo galvą.

Apvogė

Mrs. Florence Cisarlk, 
1543 So. California avė., 
pranešė policijai, kad vągys 
pavogė už $200 žiedą, radio 
ir elektrinį laikrodį ir kitus 
daiktus iš jos namo.

JOS VARDAS BUVO 
ĮSAKOMAS ŽODIS KcaGlrdšt^ 

Chicagoje ♦

Betty, žmona Lt. James 
Garcia, viršininko tiekimo 
pranešimų, žinių, įsakymų 
20-tai bomberių komandai, Iškrito 
kurios vardas buvo parink
tas įsakomu žodžiu paleisti 
bombas ant Japonijos pas
tarame bom bardavime. 
(Acme-Draugas teiephoto)

Apiplėšė I
Lillian McKey, valymo 

krautuvės vedėja, 6305 
Woodlawn avė., buvo api
plėšta vyro, kuris turėjo re
volverį, iš jos atėmė $15.

* * *

36 buteliai
Frank C. Polance, resto

rano savininkas, 2030 Blue 
Island avė., pranešė polici
jai, kad vagys pavogė $45 
ir trisdešimt šešis butelius 
whisky.

* • «

Iš Vatikano gyvenimo

Popiežius maitino vieną trečdali 
Romos, nacių okupacijoje

TAI RODO VATIKANO PARODYMAI VATIKANAS IŠ
TIESĖ: PAGALBOS RANKĄ ALKANIEMS ROMOS 
GYVENTOJAMS.
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Pažvelgus j 
gyvenimą.

Vienišas vilkas" ne
teko vyro ir vaiku 

divorso kovoje

Trijų metų vaikas buvo 
sužeistas, kai jis iškrito iš 
autobuso, Michigan avė. ir 
9-toje gatvėje. Kūdikis buvo 
su motina.

♦ ų. ♦

Teisme
Alvin Krause, 29 metų, 

rastas kaltu žmogžudystėje 
ir praeito penktadienio va
kare kriminaliniame teisme 
buvo jam paskirta mirties 
bausmė.

Justine Gali, 26 metų, tri
jų vaikų motina, po dešim
ties metų vedybinio gyveni
mo, nutarė, kad ji daugiau 
nebenorinti vedybinio gyve
nimo, pasak istorijos papa
sakotos John A. Sbarbaro 
teisme, praeitą penktadienį.

Buvo išklausyta Gall’s 
byla, kurioje kaltinama, kad 
ji pabėgusi. Advokatas pa
teikė raštą, kurį Mrs. Gali 
paliko, kai ji dingo gegužės 
16 dieną. Raštas buvo per
skaitytas :

“Šiaip ar kitaip, vedybinis 
gyvenimas man daugiau ne
patinka, taip, aš noriu būti 
vienišas vilkas”.

Teisėjas Sbarbaro suteikė 
divorsą ir Gall’ui pavedė rū
pintis Carol, 8 metų, Ed- 
ward, 6 metų, ir Sharon, 6 
mėnesių amžiaus. Gali suti
ko sumokėti savo žmonai 
$520 vietoj alimonijos. '■

Tikrai galima pasakyti, 
kad divorsai Amerikai neša 
nelaimę. Jei rimčiau būtų 
žiūrima į moterystę, tada 
nereikėtų būti “vienišu vil
ku”.

Platinkite “Draugą”.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu au DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva i DEVINES OINT
MENT suminkžtina tuos kor- 
nua Ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir bt 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Ncrnitepantl* — Nemdalantla
800 N. Clark St, City 

SUPERIOR 1482.

Už $8,000
Vagys išpiovė geležis virš 

durų lango ir apvogė Nor- 
shore Jewelers, 1543 Ho- 
yard str. Vagys paėmė 
brangakmenių už $8,000 
vertės. Norman Snow, savi
ninkas, pranešė policijai 
praeitą penktadienį. Tarp 
paimtų dalykų buvo plati
nos žiedas, kuris priklausė 
Mrs. Snow.

Lietuvi katalike, birželio 
mėnesį ypač melskis prie 
Jėzaus širdies, kad Jėzus 
Kristus pasigailėtų Lietuvos 
ir duotų lietuviams stipry
bės kovose už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą.

VATIKANAS. — James 
L. Killgallen, koresponden
tas, turėjo pasikalbėjimą su 
Enrico Galeazzi, artimiau
siu popiežiaus Pijaus XII 
patarėju. •

Enrico Galeazzi korespon
dentui pareiškė, kad laike 
nacių okupacijos Romoje, 
Vatikanas maitino vieną 
trečdalį Italijos sostinės gy
ventojų.

Paklausus kaip naciai 
traktavo Vatikano pareigū
nus, Galeazzi, kuris keletą 
kartų buvo atsilankęs pra
eityje Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, pasakė: “ Ofi
cialiai santykiai visą laiką 
buvo korektiški, tačiau jie 
buvo visą laiką jautrūs” 
(delekatiški).

Vatikane maisto proble
ma buvo didelė. Byvo griež
tas racionavimas.
TEIKĖ MILTUS

Galeazzi pasakė, kad vie
ną trečdalį miltų mies
tui parūpindavo Vatikanas. 
“Mes miltus atiduodavom 
Romos kepykloms. Duona 
buvo svarbiausiu gyventojų 
maistu. Popiežius pasirūpi
no Italijos sostinėje įsteigti 
virtuves. Mes duodavom 
dviem šimtam tūkstančių 
gyventojų karštos zupės kas 
dieną”, — pareiškė Galeazzi.

Už bliudą zupės buvo nu
statyta dvi lyros (2 ameri
koniški centai), bet kas ne
turėjo pinigų, gaudavo ne
mokamai.
DABAR PADĖTIS 

GĖRĖJĄ

Toliau Galeazzi pasakė: 
“Padėtis palaipsniui dabar 
gerėja. Mes duodame zupės

dėl 400,000 asmenų. Tai da
roma per organizacijas, ku
rios veikia švento sosto 
priežiūroje”.

Galeazzi yra Vatikano 
miesto inžinierių vadas ir 
taip pat Romos atstovas Ko
lumbo Vyčių.

Vatikano pareigūnas pa
reiškė, kad laike okupacijos 
alkanos Romos maitinimas 
buvo didžiausias Vatikano 
darbas.

Jis pareiškė, kad buvo su-! 
organizuota 100 trokų, ku
rie turėjo baltą ir geltoną 
ženklą, t'rokai vykdavo į 
šiaurinę Italiją ir Iš ten 
grįždavo su maistu. Su mais
to pristatymu buvo daug 
vargo. Nors ir didelis buvo 
vargas, bet Vatikanas tiesė 
pagalbos ranką išalkusiems 
Romos gyventojams.

Iš Illinois 750,000 
kariuomenėje

SPRINGFIELD. III.— Gu
bernatorius Green pareiškė 
birželio 16 dieną, kad Illi
nois turi beveik 750,000 as
menų ginkluotoje tarnyboje. 
Apie tai jis pareiškė regio
naliniame susirinkime ir 
vidurvakarinių valstijų Se
lective Service oficialams.

Paaukštinimai
Policijos komisijonierius 

Allman pakėlė vieną seržan
tą į leitenanto laipsnį ir de
vynis sargybinius į seržan
to laipsnį praeitą penkta
dienį, kai buvo įsakyta per
kelti 10 vyrų į naujas sto
tis.

PĮRMAS “Drauge/
ooo-ooo- ŠIAIS METAIS -ooo-ooo

Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

Šauniame BERGMAN’S Grove
Gamtos

■ ■s

Riverside, Illinois
Daržas

Įrengtas

Modemiškais

Įrengimais

Graži šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt

X “Draugo” pirmam šių 
metų piknikui, kuris įvyks 
liepos 9 d., Bergman’s Grove, 
jau pradedama ruoštis. Ad
ministracijai ir rengėjams 
į talką ateina veikėjįai iš vi
sų Chicago lietuviui koloni- * 
jų. Iš anksto galima sakyti, 
kad piknikas bus šaunus.

X Chicago lietuvių špil
kų ’ ’ są pinga (Association) 
yra Amer. Jungtinių Valsty
bių Iždo Departamento už- 
girtas agentas pardavinėti 
Penktos Karo Paskolos bo
nus. Visi pirkti per lietuvių 4' 
“spulkas” bonai eis lietuvių 
kreditui. Taigi, visi pirkite 
bonus savose įstaigose.

X Gimimo Panelės šv. pa
rapijos mokyldos akto die
na bus birželio 18, 3 vai. 
popiet. Tarpe baigiančiųjų 
aštuntąjį skyrių randasi ir 
sūnus dr. J. Poškos ir jo > 
žmonos Albinos, “Draugo“ 
koresp.; taip pat Frank Pau
lis, Justinas Mureika, Ray 
Pocevicz, Kenny Lenkart, 
Ronald Jankauskas, Dolores 
Urba, Marilyn Dargis ir k.

X Mokyt. S. Juozelėnaitė 
praeito trečiadienio Federa
cijos Chicago apskrities su- 
sirinkime išdavė detalų ra
portą iš Spaudos Sekcijos 
veikimo, kuriam ji daugiau
siai pašventė brangaus lai
ko. Trumpu laiku sukelta ar
ti keturių šimtų dolerių;. Su
sirinkimas jai nuoširdžiai 
padėkojo ir žadėjo ateity jai * 
toje srityje padėti veikti.

X Antano ir Marijonos 
Gerdžiūnų namuose buvo in- 
tronizuotas Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus pa
veikslas. Apeigas atliko vie
nas kunigų pranciškonų- iš 
Šv. Silvestro parapijos, ku
rioj Gerdžiūnai įsigijo trijų *
aukštų mūrinį namą adre
su 2943 Fullerton Avė. Se
niau Gerdžiūnai gyveno Ci- 
ceroj.

X Stella Brozas, žinoma 
Cicero ir Chicago jaunimo 
tarpe veikėja, šįmet labai su
maningai pirmininkauja L. • 
Vyčių 14 kuopai, kuri Chi
cago apskrityje visuomet lo
šia svarbią rolę. Tradicinės 
Vyčių Dienos, liepos 4, Vy
tauto .parke, tikietų šįimet 
kuopa žada parduoti dau
giau kaip praeitą metą.

X Keistučio klubo choras, 
kuriam vadovauja žinoma 
muzikė Ona Metriks, girdėt, 
priėmęs kvietimą dalyvauti 
Vyčių Dienoje, Vytauto par
ke, ir prisidėti prie išpildy
mo patriotinės programos.

X Teresė Pukelifltė, duk
tė žinomų veikėjų Pūkelių, 
parvyko namo atostogų. Ji 
Lanko Šv. Pranciškaus aka
demiją, Pittsburgh, Pa.

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

—Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ Iš ANKSTO—Praleisti vieną Iš linksmiausių 
dienų sn savo šeima, kaimynais ir' draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
Idiubams ir vilai plačiajai visuomenei per ilgus metus.

Paaukojo krauju
Apie 350 chicagiečių len

kų praeitą penktadienį pa
aukojo savo kraują per A. 
R. Kryžių lenkų dienoje, 5 
N. Wabaah avė.




