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BOMBŲ PASLAPTĮ
LONDONAS, birž. 19. — 

Pranešta, kad Hitlerio “slap 
tąsią ginklas,’ ’ nevairuoja
ma sparnuota bomba, yra 
garų. varoma mašinerija. Ma 
noma jų pakilimui padeda 
kokios norint rakietos.

žinoma taipgi, kad jų 
skridimą naciai nustato iš 
anksto, ir po pakilimo jų 
niekaip negali valdyti ar pa
sukti.

Tos liepsną šaudančios 
bombos pentą dieną iš eilės 
šiandien puolė Anglijos pie
tinį krantą.

Tų bombų naujenybė jau 
praeina, ir britai šiuo laiku 
vis daugiau imasi priemonių 
prieš jas atsiginti. Labai 
daug priešlėktuvinių patran 
kų partraukiama į pietinę 
Angliją, kad jas numušti 
prie pat kranto, kur jų spro
gimas neparys jokių dides
nių nuostolių.

Lėktuvai atakavo 
rakietiį krantą

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 19. — Vokiečių 
“skrendančiom bombom’ ’ be 
skrendant į Angliją, nuo 
500 iki 700 Amerikos bom
berių šiandien atakavo Pran 
cūzijos Pas de Calais kran
tą, iš kur manoma naciai 
siunčia tuos savo nevairuo
jamus lėktuvus.

Mažesnieji lėktuvai ataka 
vo Cherbourg pusiausaly 
sugautus nacius, susisieki
mo linijas Tilly-Oaen sekto
ry, ir apylinkę į šiaurę nuo 
Paryžiaus.

Nakties metu britų lėktu
vai atakavo įvairius priešo 
taikinius, jų tarpe tą pačią 
rakietų pakrantę. Kiti lėktų 
vų daliniai puolė aerodro
mus prie Bordeaux-Merig- 
nac, Cazaux ir Corne Eclu- 
se.

Nominavo padėjėją
WASHINGTON, birž. 19. 

—Prez. Rooseveltas šian
dien nominavo chicagietį 
Ralph Bard laivyno sekre
toriaus padėjėjo vietai.

U. S. kariai varosi per Saipan salą
PEARL HARBOR, birž. svarbiausią laivo hazę Ma- 

19.—Amerikos kariai ir ma-'gicienne įlankoje.
rinai, atmušę japonų tankų
ir iSHpdinimo laivų atakas. Amerikos karo |aivaj „om. 
artinasi Pne Sa,pan salos bardivQ Quam fia|ą

KALENDORIUS
Birželio 20 d.: Šv. Silveri-

jns. popiežius; senovės: Ge? pu8antro tak<tan{io my,
nU *8 Hų į pietus Mitchell bombe-Birželio 21 d.: Sv Aloy- p naikintuvai no„
adb Ck»«<a, seno “.laikinai neutralizavo pasku-
munas ir Meta. i.. . .tinę japonų lėktuvų bazę 

Naujoj Gvinėjoj, kuomet 
atakavo Sorong aerodromą.

ORAS
Giedra. Po pietų šilčiau.

Kaina 3c

AMERIKIEČIAI ATKIRTO CHERBOURG

Begalinės eilės karių ir reikmenų vežimų eina į Nor mandijos kalnus, fronto linijų link. Dešinėje matosi iš
mušta vokiečių kulkosvaidžių lizdas. Amerikiečiai kariai pasistūmėjo per pusiasalį, užėmė tris miestelius jo vaka
riniam krante, ir sugavo kelioliką tūkstančių nacių. Ry tiniam Normandijos fronto gale naciai vis dar smarkiai 
kontratakuoja britus aplink Caen ir Troarn.

(WPJP nuotrauka, padaryta Acme fotografo Bert Brandt: Acme-Draugas Telephoto.)

Japonai artinasi prie 
geležinkelio centro

CHUNGKING, birž. 19.— 
Japonų jėgos veržiasi į pie
tus, arčiau svarbaus Cln- 
ton-Hankow geležinkelio cen 
tro, Hengyang, ir jau pasi
varė kelias mylias žemiau 
užimto Chuchow, Hunan 
provincijoje.

Aršios kovos tebevyksta 
Changshia priemiesč i u o s e. 
Dideli mūšiai taipgi vyksta 
skers Siang upės.

Chekiang provincijoje ja
ponai užėmė Lungyu.

Kiniečiai pranešė evaku- 
avę Lungling miestą ant 
Burma kelio, kurį buvo at
siėmę birželio 10 d.

Gal laimėsime šią 
vasarą: Churchill

LONDONAS, birž. 19.— 
Kalbėdamas Meksikos am
basadoje keturias dienas at
gal, Ministrų Pirmininkas 
Churchill sakė šios vasaros 
mėnesiai gal “atneš pilną 
pasisekimą” mūsų kovai už 
žmonijos laisvę.

Apie 100 mylių pietuosna,

Adm.

Nimitz pranešimas nepasa
kė ar ir čia gręsia invazija.

KAS DEDASI TEVYNEJE LIETUVOJEA .ri"
—Gebietskomisaro Wulfo iniciatyva visoj'Vilniaus apy

gardoj rugpiūčio 22 d. pradėti masiniai gyventojų suėmi
mai bei gaudymai įvykdyti Švenčionyse, Švenčionėliuose, 
Adutišky, Dukštėj, Varėnoj, Valkininkuose, Trakuose, 
Lentvary, Žiežmariuose, Kaišiadoryse ir Lazdėnuose. Su
gautieji buvo atvežami į Vilnių ir talpinami į karantiną 
buv. Žydų ghette arba į belaisvių stovyklą, o po kelių die
nų, paprastai, išvežami j Rytus ar į Vokietiją.

—Žiežmariuose IX. 8 vokiečiai, apsupę miestą, įsibrio
vė į bažnyčią, kurioje tuo metu vyko iškilmingos pamal
dos, suėmė ir išgabeno bažnyčioje besimeldžiančius žmo
nes. Po atmintinų Kražių skerdynių, pirmas toks į/vykis 
Lietuvoj. Nacių siautėjimas peržengė visas ribas.

—Naciai besiautėdami rugsėjo mėn. sudegino 28 ūkius 
Lazdėnų kaime ir 40 ūkių Fermos kaime (prie S. Trakų). 
Gyventojai buvo suimami ir išvežami, o visas turtas pa
degtas. Šie barbariški kaimų sudeginimai atlikti, esą, už 
tai, kad ties tais kaimais buvo užminuotas ir susprogdin
tas geležinkelis. ,

—Dėl Vilniaus krašte vykdytų masinių gyventojų gau
dymų ir trėmimų visų vietų visuomenės atstovai ir II-jo 
okupacinio seimo atstovai įteikė memorandumus Kubiliū
nui ir Tarybos pirmininkui prof. Biržiškai, tačiau iki šiol 
jokių atsakymų bei paaiškinimų nebuvo duota, o gyven
tojų gaudymai ir trėmimai visame krašte vykdomi toliau

—Rokiškio aps. bolševikų desantininkai sudegino apie 
16 dvarų klojimų su pr. metų derliumi.

—Į Klaipėdą atgabenta nemažas skaičius evakuotų' gy
ventojų iš Berlyno.

—Į Kretingos stotį atvyko traukinys su aukštų nacių 
šeimomis. Traukinys buvo labai prabangiškai įrengtas. 
Aukštųjų nacių pareigūnų žmonos apgyvendintos Palan
goje. šeimos iš Kretingos stoties į Palangą buvo vežamos 
Rentelno mašina.

—žasliečiai! Saugokitės parsidavėlių policininkų šnei- 
derio, Špokausko ir MaĮašausko.

—Žasliuose dirbantis Veleckas griežtai įspėjamas už 
politinį santykiavimą au vietos gaivalais lenkais.

—Perspėjimas Obelių gyventojams. Saugokitės Obelių 
parsidavėliškoa policijos. Ji siautėja ir gaudo lietuvius.

Pavarė paskutinius japonus iš Assam miesto
KANDY, Ceylon, birž. 19. 

—Paskutinieji japonai pa
varyti iš Assam, šiaurryti
nė j Indijoj, ir operacijos tę
siamos išvarymui likusių 
japonų iš Kohima-Imphal

Buvo pastebėta japonų 
judėjimas į pietus ir rytus, 
į Ukhrul pusę. 24 mylias į 
šiaurryčius nuo Imphal. Bri
tų lėktuvai apšaudė priešo 
trofiką.

Vyriausybė tariasi 
su partizanų vadu

BARI, Italija, biri. 19 — 
Jugoslavijos Karaliaus Pet
ro vyriausybė ir Maršalo 
Tito partizanų sąjūdis pa
skelbė susitarimą “daugely 
problemų,“ su tikslu padėti 
jugoslavams atgauti laisvę 
ir sustiprinti santykius tar
pe sąjungininkų.

Dr. Ivan Subasic, Jugos
lavijos Premjeras, tarėsi su 
Tito birželio 14-17 dd.

KARO BIULETENIAI
—Sakoma suomiai gali 

sudaryti naują vyriausybę, 
kad išvengti krizės dėl karo 
nesi sekimo.

—Iš Cherbourgo pabėgę 
civiliai sako naciai išsprog
dina uosto įrengimus.

—šiandien nuimtas drau
dimas diplomatų keliavimui 
į ir iš Anglijos, kuris buvo 
uždėtas prieš invaziją, kad 
išsaugoti militarines paslap 
tis.

—Naciai sako jų bombe
riai nuskandino sąjunginin
kų naikintuvą Ir du preky
binius laivus prie Normsuidi- 
jos kranto.

—Švedijos lėktuvai pri
vertė Amerikos bomberį nu
sileisti Švedijoje. Du įgulos 
nariai sužeisti, kiti intenruo 
ti.

—Prancūzai parti zanal

Ue įsakė gelbėti sąjunginin
kams.

—Amerikiečiai sunaikino 
suvirš 300 japonų lėktuvų 
pirmose Saipan invazijos 
dienose.

Price 3c

Nacių kontrataka išsilaužimui 
i$ Cherbourg spąstų nepavyko

SU AMERIKOS JĖGOMIS Normandijoje, birž. 19. — 
Amerikiečiai pasivarė iki aštuonias mylias nuo Cherbour- 
go, ir jų artilerija dabar šaudo į tą didelį uostą.

Amerikiečiai užėmė Bricųuebec, 11 mylių į pietus nuo 

Cherbourgo, ir praplečia savo “koridorių” skers pusi.au- 

! salio. Neoficialūs obzervatoriai spėja, kad pusiausalio

gale gali būti sugauta iki 50,000 nacių.

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 19.—Devintoji ame
rikiečių divizija atmušė nacių bandymą išsilaužti iš spąs
tų, kuriuose amerikiečiai turi sugavę, tarp 25,000 ir 40,000 
nacių. Nacių puolimas įvykęs apie 13 mylių į pietus nuo 
Cherbourg uosto.

Vokiečiai pradėjo ataką tamsoje, ir puolė amerikiečius 
prie St. Jacųues de Nehou, bet buvo atremti. Naciai smar
kiai nukentėjo.

Rytinėj 116 mylių ilgio fronto pusėje britai kariai įsi
veržė J šia urinį galą Tilly su r Seulles miesto. Naciai tebe
laiko pietini galą miesto tarpe Bayeux ir Caen.

Gen. Bradley jėgos dabar: 
ruošiasi ‘sekančiam žygiui,’
anot štabo.

Vokiečių patrankos smar
kiau apšaudo amerikiečių 
užimtą Carentan.

Pranešta, kad devinto avi 
acijos dalinio Thunderbolt 
lėktuvai dabar bazuoti Pran

Kiti U.S. karių daliniai 
varo nacius žemyn į La 
Haye du Puits, septynias 
mylias nuo St. Sauveur le 
Vicomte. Vienas dalinys ran 
dasi apie keturias mylias

RUSAI PRIE PAT VIIPURI VARTŲ
NEW YORKAS, birž. 19.1 mas sakė Viipuri tuoj bus 

—Britų radio sakė rusų ar-! evakuotas, 
tilerija apšaudo priėjimus 
prie Viipuri, Suomijos fron
te.

MASKVA, birž. 19.—Pra
laužę trečią ir paskutinę 
suomių liniją Karelijos są
siaury, rusai skuba į Suomi
jos centrą, ir dabar randasi 
tik 13 mylių nuo Viipuri.

Nacių agentūros praneši-

Stumia vokiečius atgal Italijoje
Prancūzai kariai baigė užimti Elba salą

ROMA, birž. 19.—Penktos 
ir aštuntos armijų kariai 
Italijoje sutinka didėjančią 
nacių opoziciją bevarant vo
kiečius atgal į Pisa-Rimini 
linijos pusę. Užimta daugiau 
kaimų ir miestelių.

Smarkesnis spaudimas da 
romas ant nacių garnizono 
Perugia kelių centre, centri
niam sektory, 85 mylias į

dedasi prie prancūzų kariuo' šiaurę nuo Romos, ir apie 
menės, kuriai Gen, De Gau- 72 mylima į pietryčius nuo

Florencijos.
Aštuntoji armija užėmė 

Bastia miestą, aštuonias my 
lias į pietryčius nuo Peru- fi*. ir įsteigė poziciją ana
pus Chiascio upės.

Vok XXVIII

nuo La rfaye. Jeigu užims 
tą miestą, tai vokiečiai bus 
sugauti ir kitoje vietoje — 
tarpe St. Lo D’Ourvilie ir 
Atlanto kranto.

Vokiečių lėktuvų beveik 
nėra. Manoma, kad Marša
las Rommel gal taupo savo 
orines jėgas vienam dide
liam puolimui.

Taiklus šaudymas iš bri
tų kovos laivo Ramillies pa
trankų nutildė nacių batarė- 
ją prie Houlgate, į rytus nuo 
Orne upės žiočių.

Pranešimai iš Stokholmo 
sako suomių kariuomenės 
padėtis esanti kritiška. Kiti 
obzervatoriai mano Suomija 
turės greitu laiku pasitrauk 
ti iš karo.

Rusų lėktuvai dviem atve
jais atakavo Viipuri geležin
kelio centrą, kur bombavo 
tris traukinius ir sunaikino 
200 vagonų, bei išsprogdino 
šešis amunicijos krovinius.

Iš nacių DNB agentūros 
pranešimo, kad vokiečiai pa 
sitraukė į šiaurę nuo Peru
gia, daroma išvadų, kad aš
tuntos armijos kariai gal 
jau okupavo tą miestą.

Prie Adrijos kranto są
jungininkai iš užimto Ter- 
mamo okupavo Bellante. 
Prancūzai kariai užėmė Roc 
calbegna, ir artinasi prie 
Radicofani.

Britų radio pranešimas 
sakė prancūzai jau okupavo 
visą Elba salą, kur suėmė 
kelis šimtus nacių belaisvių, 
jų tarpe kelis aukštus kari
ninkus.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Konferencijai praėjus

Binghamton, N. Y. —
Gegužės 20 d., Arlingtor 
viešbuty įvyko konferencija 
kurią šaukė Binghamtonc 
Lietuvių Taryba.

Buvo šaukiama visos 
Šiaurvakarinės New Yorke 
valst. lietuvių organizacijos 
Buvo platūs atsišaukimai 
išsiuntinėta daug laiškų, bet 
konferencijoje dalyvavo tik 
trys lietuvių kolonijos: apie 
20 skirtingų organizacijų, 
kurios veik visos prisidėję 
aukomis, tokiu būdu suda
ryta $200.00 ir pasiųsta A- 
merikos Lietuvių Tarybai.

Delegatų buvo virš 50.
Konferencija priėmė rezoliu 
cijas įvairiais klausimais ir 
pasiuntė sveikinimą prezid.
Rooseveltui.

eisėjas Walter J. Relihan 
r gera3 lietuvių draugas 
’dv. Bernard H. Chernin, 
airis prieš kelis metus įan- 
cėsi Lietuvoje.

Iš lietuvių ka’bėjo JJ M. 
3učinskas, kun. E. Krance- 
vičius, P. B. Balčikonis, P. 
^etrauskas ir pulk. Kazys 
V. Grinius.

Rengėjams teko gauti či- 
cagietę operos ir radijo dai
nininkę, Helen Bartush, ku- 
•i uo metu buvo New York. 
Ji atvyko į Binghamtono 
nankietą dainuoti. Padaina
vo penkias dainas. Pianu a- 
kompanavo prof. M. Horen- 
za.

Karo bonų užrašyta už 
$30,000. Vietos amerikonų 
spauda fiačiai aprašė kon
ferenciją ir bankietą, įdėjo' 
daug atvaizdų.

Šiuo reiškiame ačiū dele
gatams, rengimo komisijoms, 
laikraščiams, svečiams ban
kieto dalyviams, garbės sve

DŽIAUGIASI IŠLAISVINTI 31* šo skystojo kuro vartotojus 
tankus taip greit kaip gali
ma, kad palengvinti sandė
lių problemas skystosios a- 
lyvos pramonėje.

EKTRA1 EXTRAI

PATARNAVIMAI

TAISOME

Skalbiamas Mašinas, Re fri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 471h St.
Tel. VAROS 1866.

Lietuviška# 
N. KANTER

t) tlukaa —

remkitb
8HJN4

LIETUVIŲ
DRAUOA.

Permainytai 
varda* ir

MONARCH UQUOR
3529 So. Halsted St

Phone TARDS 60S4

Grupė prancūzui, džiaugdamiesi išlaisvinimu iš okupacijos, pasakojo Amerikos ka
reiviui, kurioj vie oj yra pakastas nužudyt as vokietis, kuris okupacijos metu buvo 
.juos privertęs sunkiai dirbti už menką atlyginimą. (Signal Corps Radiotelephoto; 
Acme-Draugas)Konferenciją atid a r a n t 

sveikino miesto majoras per 
savo įgaliotinį), miesto teisių 
patarėją adv. Herbert Ray.

Konferenciją atidarė Bing
hamtono Lietuvių Tarybos j lianas, pulk. K. V. Griniui, 
pirm A Lėpa. Kalbėjo P. ! Bartush, visoms organizaci- 
B. Balčikonis, St. Klimaitis, I 30ms ir visiems, kas tik kuo 
kun. E. Krancevičius, J. M. | Pasidėjo; bilietų platinto- 
Bučinskss, A. Lėpa ir p.! jama ir visiems geros va 
Petrauskas. Prezidiuman iš
rinkti: pirm. St. Klimaitis, 
vice pirm. J. M. Bučinskas, 
ižd. V. Valiulis, sekr. P. Pet
rauskas.

Konferencijos vyriausiu 
kalbėtoju — prelegentu bu
vo pulk. Kazys V. Grinius.
Jis labai nuosaikiai skaitė 
paskaitas apia Lietuvos Stei 
giamąjį Seimą ir spaudos at
gavimą.

. Jan

lios lietuviams.
Rengimo komitetas: Gar

bės pirm. kun. E. Kranoevi- 
čl js; pirm. A. Lepa; sekr. P. 
B. Balčikonis,- ižd. E. Jaš- 
kauskienė; nariai: J. M. Bu
činskas ir dr. J. J. Breivis.

Reikia daugiau 
rinkli tanką

J* ’
Office of War Information 

savo išleistame raporte pa
brėžia reikalą padidinti tau
kų rinkimą.

OWI rako, kad pramonės 
reikalams taukų ir alyvų 
šiais metais reikės tiek daug, 
kad nežiūrint pasitaisiusios 
glicerino išteklių situacijos, 
labai reikalinga kad šeimi
ninkės surinktų ir įteiktų

,bent 230,000,000 svarų vir
tuvėje atlikusių taukų. Pra
sėjusių metų surinkimai bu- 
I vo kiek mažesni nei 100,000,' 
000 svarų.

Taukų rinkimo kampanija 
pernai surinko 5 procentus 
visos pramonėje vartojamos, 
taip vadinamųjų “kietųjų 
taukų, sumos, reikalingos 
1943 metų karo programai. 
Šiais metais siekiamoji tau
kų suma sudarytų kiek dau
giau nei 10 procentų reika
lingų “kietųjų taukų”.

Skysto kuro vartotojai
OPA pranešė Office of 

War Information, kad Office 
of Price Administration pra- 
pripildyti namuose turimus

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. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OP

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

Šaunus bankietas
Tos pačios dienos vakare 

Arlington Hotel buvo su
rengtas bankietas, kurio tost 
martenu buvo dr. J. J. Brei
vis. Bankietan buvo susirin
kę virš 200 publikos, kurioj 
matėsi svečių iš Utica, Ro- 
chestsr, Scranton, New York 
ir kitur.

Pirmininkui dr. d. J. Brei- 
viui paaiškinus tikslą, Bing
hamtono miesto majoras 
V/alker Lounsbery sveikino 
susirinkusiuosius ir linkėjo 
lietuvių tautai vėl tapti lais 
va.

New Yorko senatorius 
James M. Mead prisiuntė te 
legramą; sveikino konferen
ciją ir atsiprašė, kad nega
lėjęs atvykti į bankietą, nes 
Washingtone susidėjo daug 
darbų.

Congresmonas Edwin Ha’l 
prisiuntė laišką ir apgailes
tavo, kad tą vakarą jau pir
miau buvo pasižadėjęs ki
tur. Linkėjo lietuviams pa
sisekimo, taipgi žadėjo rem
ti mūsų darbuotę.

New Yorko valstijos se
natorius, kuris atstovauja 
Binghamtono distriktą, Al- 
bany, N. Y., Floyd Ander- 
son, pasakė kalbą ir pareiš
kė, kad demokratija galų 
gale bus laimėtoja ir Lietu
vai bus teisingas sprendi
mas, Vėliau kalbėjo mieste

Mirtis kelyje
ODENTON, Md. — Mrs. 

Jean Hazzard, iš Bellrose, 
Long Island, 22 metų am
žiaus, tik dešimt dienų kaip 
apsivedus, užsimušė, kai iš
krito iš Pennsyl vania gele
žinkelio traukinio, kai trau
kinys priartėjo prie Oden- 
ton stoties, vėlai praeitą tre
čiadienį.

Budriko Radio Valandom t 
VV.H.F.C 1420 Kilocycles —

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

Nedalioj, >:*0 vai vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų Ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, gulėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

r^
ta MIR A C L Ę" šieno m s

——M A L L A V A
1. VIENAS APDENGIMAS 

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

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

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

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes rrisutom1917 g. Halsted St. *;±'on" 
Visur CANAL 1684

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonaa — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti..........gg gg
STOKER COAL, Aukštos rūšies, g7*45 

2 ayk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................gi 1 25
PETROLEUM COKE (Course). JĮg SO 
PETROLEUM COKE (PHe Run) jĮg’95

9E

J?

mAPCUTIT
VIENINTSLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTia. {STEIGTAS BAL. U, 1933 M-

»i»vAsrro niDTiHis tpw\ 
unvesf poshihi.i: num 
i’iiiisi: i.apavetts ana-

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALurnet 7237

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

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

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — mo 

9:80 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais ano 7 Ud 8 v. t.

JUCIO ofiso adresas;
6755 S. Westem Ave., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehIU 2242

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Turime 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!

IOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Are
___ Tek GBOvehUl 0617
Office TeL HKMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS n CHIRUBGAS* 

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

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Ttk viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jaa Liedami lSeg- 
aamlnuotl Jaa modcrnlikiaunla 
matoda, kurių rogSJImo mokslas 
gali sutelkti.

ae metai patttmmo 
pririnkime akinių, kurte prašau

na visų aklų (tempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
•v w OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne 

««W- Kampas lt-tos 
Telefonaa 1 OANAL 053*. Chicago
**•■'** ap*T8O VALANDOS:
Kaodton tito a. m. iki 1:10 p. aa. 
.Tračiai. Ir Šeitad. *:t0 a. aa. eia»wwa. ua fjgo ». m.

fDR.’G. SERNER ’
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

28 metų patyrimas
TUi^Yarda 1820

Pritaiko Akiniu*. 
Kreivas Akla 

Iitaiao.
Ir Akinių Dirbtu vi 

BO. HALSTED ST. 
Kampai 34th Street

nuo 10 iki 4; nuo 6 Dd t

J?

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

TU CANai 6122

. - DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS B CHBUBGAS 

2201 W. Cermak Rd.
a. a.

k

AT

DR. STRIKOL'IS
FITBCUI AND SURGRON 
4645 S*. Aahlaad Ai

OFfBO VALANDOS:
tolftlikMilfclInl.

YU YARdg 2248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4117 Archer A

TregndfcnUa pagal antartį

GL47.

DR. A J. BERTASH
•YDYTOJAS B CHIRURGAI 

■aa vU: ana 1-8; ano 6 JG8 JI 
756 VVest «5th Street

'•241 We«t Mth Plaee 
TU BKPubBe 7868 ,

TU CANai 0257
Rea TU: PROapect «6»

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL 
Rezidencija: 0000 S. Arteaha Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryte iki Ipg. 

6 IU • vU vakara.

TU TARda 8140

DR. V. A. SINKUS

W Went Sftfc Street
11-12; 2*4; Ir 1:808 JI 

k OJO8J0
ftvenfadUtifala 11-11.

Skaniausia 
kurią 
mi*.

duona yra toJL

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne
VALANDOS:

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

Ofiso TU .... VTRginia 1888

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

4204 Archer Avenne
UOONIUS PRIIMA:
\ Kasdlea auo 2:00 Dd 8:00 vai

^Trečlad. Ir Sekm. tik susitariu*

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

S. 49th Conrt, Cicere 
f Antradieniais, Ketvirtadieniais 

tr Penktadieniais 
VU? 10-12 ryta, 2A, 7-0 P. M. 

6147 S. Halsted SL, Ohleafi

4«6
r

VaU 3 p-p. W 8 vakarų

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Are.
(2-troa lubos)

Ofteo Telefonas: TARds 0554
Jei neatsiliepia laukite—
Rea. TU: MIDiray 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 0d 4 
vai. popiet ir nuo 7 Ud 8:30 vai. vak. 
Sekmai, nuo 10 ild 12 vaL dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne 
TU LAFayette 8214 - 
TU LAFayette 0404

w VALANDOS:
Plrna, Antr., Ketvir. 4 Ud 9 vak.; 
s/Penktad. 8:80 Id 9:90 vak.

Beštad. 6 reL M 9 JO vak. 
Bąkmadieniais. pagal susitarimą.

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

3t, W. Gnettis
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Te*. RANdolpb MM M8I

SVARBUS PRANEAIMAS

War Manpotrer Oommlminn m* 
Matymai reikalauja kad daujru- 
man darbininkų tori Jatkytl PM- 
liuoba vinto Raitų (statėm ent «C 
avallabiUty) nuo dabartinė* dar
bo Jatateos — ar nuo War Man- 
power Commiflsion — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluoea- 
vlmo raita*. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigom* daug laiko.

TOOL ROOM MAŠINISTŲ 
TOOL IR DIE MAKERS 

MAINTENANCE ELEKTRMINŲ 
Puiki mokestis, nepaprastai geros 
po karo progos. Pasitarimui pa
laukit Mr. Klug.

PORTSMOUTH 9440

REIKIA
FREIGHT HANDLERS 

Pastovūs darbai dieniniam ar nak
tiniam lifte. Užtenkamai viržiai- 
Mo.
COOPER JARRETT, INC.

3815 S. Parnell Avė.

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokeatia. Atnlftauklte 
Apply Employment Office 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6857 Sheridan Road

WELDERIŲ 
ARC IR COMBINATION 

DARBAS TIKTAI NAKTIMIS 

54 VAI* I SAVAITĘ

METALO SANITARY PREKES 
JUST MFG. CO.
4410 West 21st St.

GRINDERS
DARBAS TIKTAI NAKTIMIS 

54 VAL. I SAVAITĘ

METALO SANITARY PREKES 
JUST MFG. CO.
4610 West 21st St

WAREHOUSE 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Patyrimas gerai, bet nereikalinga. 
80c J vai. už 40 vai. J savaite. $1.20 
vai. | vai. vlr8 40 vai. Pastovumas, 
geros darbo sąlygos.

ACE WAREHOU8E CO.
417 w. omo ST.

VYRŲ
Dirbtuvės darbininkų. 

Patyrimo nereikia.
* ' Ismokinsim.

4638 W. HURON
★ ★ ★

PRECISION INSPEKTOR. 
BENCH LATHE 

OPERATORIŲ 
TURRET LATHE OPER’S 

SHOP KLERKŲ

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION
DARBININKŲ IR DŽENITORIŲ
Gera mokestis — pastovūs darbai 

OHMITE MFG, CO.
4851 W. FLOURNOyTPT.

(1 blokas 1 pietus nuo Harriaon) 
Apply 8 ryto iki 4:80 pp. 

Anlr&d. — 8 ryto Iki 9 vak. 
Sekmad. — 12 pietų iki 4 pp.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

★ For Sale!
★ For RentI
* For Help I
* For Service!
W For Results!

ADVERTISE
In America’s Greatest 

nthuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

C ALI] AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM* * ** *****
MAŠINOMS OPERATORIŲ ir OR- 
PERTU PAKUOTOJŲ. Pastovūs dar
bai. GRINNELL CO., 44S5 S. West- 
ern Avenue. •

Matyklt Mr. Abnet.

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

Darbai pastovūs
ir suviri pradedant 

6788 SOUTH CHICAGO AVĖ.

Lathe Hand
TURI BCT PATYRĘS

Skaityt blueprinta ir sustatyt savo 
darbus. Pastovus darbas.

01.10 I VAL. PRADEDANT
Laikas ir pusė už viršlaikį. Turi 

būt drafto paliuosuotas.

WHEELCO INSTRUMENTS 
COMPANY

847 W. Harrison 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
su moderntftkat (rengtu S kambarių 
namu,, aunparlor, vana, baaemcntas 
ir garage po viena paatoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradines mokyklos. 
4 blokai nuo South Bhore geležin
kelio stoties. mylių nuo Mlcih- 
gan ežero Ir puoftntų rezortų.
J. P. VARKALA »»., Chicagoje, 
414S Archer Avė. Pti. Virginia 2114

DRILL PRE8S 
PUNCH PRESS HANDS 

ASSEMBLERS 
75c | VALANDA 

Pastovūs darbai, šviesi, švari 
dirbtuvė.

Pašaukit KEDrie 2048
MdNTOSH ELECTRIC OORP. 

SSS-SSS N. CALIFORNIA

MELSKITĖS U2 TAIKĄ
Pirkite pas tuos biznie

rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.

VYRUI
Dirbtuvės Darbai * Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

Pirmos Rūšies 

MAŠINISTŲ 

TOOL MAKERS 

LATHE VYRŲ 

Combination WeldeiiŲ
TAIPGI

Mach. Shop Formano
Pulki po karo proga 

Gera mokestis

STUDEBAKER 
MACHINE CO.
1221 SOUTH 9th AVENUE 

MAYW00D, ILL.

VYRŲ

REIKIA
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.

Svarbūs Darbai

Plieno Warehouse
PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ 

PATYRIMO NEREIKIA 
Atsišaukit Employment Dept.

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

(2 blokai į šiaurę nuo Division)* .z»*-j J r-
HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nno 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
✓ * ' -Z

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžius 20 iki 50 metų.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
•tslšsnktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHENGTON ST. 

CHICAGO 
REIKIA

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. Washington Blvd.

REIKIA MERGINOS
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS 
4425 S. Fairfleld LAF 8248 

1 VYRAI IR MOTERYS

INVASION
NEEDS SUPPORT 

ON THE
' HOME FRONT

We Can Ūse

MEN 8C WOMEN
—ON—

FULL OR PART TIME
IN 100% VTTAL 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 SCREWC0. 
1026 S. HOMAN AVĖ.

Dženitorių

Ir Dženitorkų
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ
PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJA
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,

DUOKITE JĮ KITIEMS

CHICAGO
TITLE & TRUST CO.
69 W. WASHINGTON

ą

VYRAI IR MOTERYS VYRAI m MOTERYS

PADĖKIT

DŽIUGINTI

MUS

KARO ŽINIOMIS
DARBU

KARO

PRAMONĖJE

★ ★ ★

ASSEMBLERS—NAKTIMS 
INSPEKTORIŲ—NAKTIMS 
MAŠINOMS OPERATORIŲ

★ ★ ★

Matyklt Mr. Danicek 

Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTI8AI ŠEŠTAD.

S RYTO IKI 4:80 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

ELEVATOR OPERATORIŲ 
FREIGHT

Virš 40 metų, patyrimo nereikia.
EDGEWATER BEACH APTS 

5555 Sheridan Rd.
LON 8500 MR. WALL

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
‘ Patyrusių, $87.50 J mflneai
Pilnam ar dalintam laikui 
Apply Employment Offlca 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6857 Sheridan Road

Platink “Draugą”.

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Balo DR. RAČKUS 
4204 Archer Avenue, Chicago

SAULINIMOSI
TAISYKLES

Kieno sveikatai yra reika
linga ar naudinga šaiudintie, 
tas privalo žinoti ir pildyti 
helijoterapijos taisykles. He-

6. Penktą dieną: Saulink 
kojų letenas 25 minutei, per 
paskutinias 20 minutų ap
nuogink kojas iki kelių, per 
paskutinias 15 min. apnuo
gink kojas iki kryžkaulio, ir 
per paskutinias 10 min. sau-lijoterapijo, yra pagetttag|link y krūtinę,

priemone gydyti tūlas ligas 
su saulės spanduliais.

Kartais yra reikalinga lai
kyti prieš saulės spindulius 
tik paskirą ligos apimtą kū
no dalį, bet ne visą kūną; o 
kitiems yra naudinga visą 
savo kūną saulinti.

Dabar tai laikas pradėti dirbti pramonėje rytojaus.

VYRAM IR MOTERIM

Pjlno laiko kiro darbai, geriausia mokestis, dienomis ar 

naktimis. Patyrusių ar ne. Užmokestis laike mokinimo.

2742 W. 36th Place

VYRŲ — MOTERŲ
TAIPGI HIGH SCHOOL MERGINŲ IR VAIKINŲ

(Vasaros Atostogų Laiko Darbams)

DIRBANT: CASPERS TIN PLATE KOMPANIJOJ
ATLIKTI SVARBIUS DARBUS•

Švarūs dirbtuvės darbai. Dieną ar naktį šiftai. Patyrimo 
nereikia. Labai gera pradinė mokestis \su puikiomis darbo 

sąlygomis. Dykai apdrauda ir ligoninėje priežiūra.

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

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

Imkite Douglas Park “L” Iki Durų

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

VAIKINŲ IR MERGINŲ—18 METŲ AR SIV IRA—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIF, LF-NOVŲ ASSF.MRLY DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAGELBRKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIRANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes ISDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTER8
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MIII.TIPI.E COIL WINDERS 
COIL FINI8HERS

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

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

Kas turi odos ligą (odos 
ligų yra įvairiausių, — vie
noms saulės spinduliai pa
gelbsti, o kitoms gali labai 
pakenkti), arba jei koks są
narys skauda, ar žaizda rei
kalauja helijoterapijos, — 
tai nurodymus privalo gau
ti nuo savo daktaro kiek
vienas ligonis paskirai.

čia paduodu bendras sau- 
linimosi taisykles tik tiems, 
kurie nori saulintis dėl “to- 
niko” savo kūnui:

1. Visada užsidėk skrybė
lę, kad apsaugoti galvą nuo 
karštų saulės spindulių, kad 
netrenktų saulėsmūgis.

. Pirmą dieną: Laikyk prieš 
saulę tik kojų letenas, prie
šakines dalis per penkias 
minutes, ir užpakalines da
lis per penkias minutes, reiš
kia išviso tik 10 minučių,
— 10 vai. ryto, 2 vai. popiet 
ir 6 vai. vakare. Daugiau 
pirmoje dienoje nevalia.

3. Antrą dieną: Saulink 
kojų letenas per 10 minutų, 
o per paskutinias penkias 
minutes saulink kojas iki 
kelių. Daryk taip tris syk 
į dieną.

4. Trečią dieną: Saulink 
kojų letenas per 15 minutų,
— paskutinias 10 minutų 
saulink koją iki kelių, o pas
kutinias 5 minutes saulink 
visą koją iki kryžkaulio. Pa
kartok taip tris syk į dieną.

5. Ketvirtą dieną: Saulink 
kojų letenas išviso per 20 
minutų, per paskutinias 15 
minutų saulink kojas iki ke-

per likusias 5 minutes dar 
pasaulink rankas. Pakartok 
3 syk ji dieną.

7. šeštą dieną: Saulink ko
jų letenas išviso per pusę 
valandos, per likusias 25 mi
nutes kojas iki kelių, per 
likusias 20 minutų visas ko
jas, per likusias 15 minutų 
vidurius bei krūtinę, ir ga
lutinai per likusias 10 mi
nutų visą kūną. Pakartok 
pora sykių per dieną.

8. Septintą dieną: Saulink 
kojas iki kelių ęrusę valan
dos, likusias 25 minutų sau- 
link visas kojas iki kryžkau
lio, likusias 20 minutų vidu
rius bei krūtinę, ir per liku
sias 15 minutų visą kūną. 
Pakartok taip pat tą dieną.

9. Aštuntą dieną: Saulink 
visas kojas per pusę valan
dos, ir per likusias 25 minu
tes saulink visą kūną.

10. Devintą dieną: Daryk 
taip pat per 40 minutų. Pa
kartok tą dieną.

11. Dešimtą dieną: Sau
link visą kūno priešakį per 
40 minutų, ir visą užpakalį 
per 20 minutų. Pakartok.

12. Saulinkis visą valandą, 
dažnai keičiant kūno pozici
ją. Saulintis pakanka du syk 
į dieną. Daugiau nereikia, 
nenaudinga ir neverta.

Atsakymas J. D. — “Otos 
klerozis” yra tūlos rūšies 
ausies liga ir privalai gy
dytis pas ausų specialistą... 
tai viskas ką galiu jums pa
tarti.

Atsakymas V. M. — Nei 
jokių “katartikų” rekomen
duoti negaliu, nes dažniau 
jie viduriams pakenkia nei 
pagelbsti. Be to, kas vienam

~ . yra gera, tai kitam gali bū-liųį paskutinias 10 minutų, y
saulink kojas iki kryžkau
lio, o per likusias 5 minu
tes priede saulink dar pilvą 
ir krūtinę. Daryk taip tris 
syk į dieną.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDT8-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepanti, — NeniulaŽantl,
800 N. Clark St, City 

SUPERIOR 1462.

Atsakymas O. G. — Tams
ta esi labai jautri, tai ir 
viskas. Alpimas nieko ben
dro su širdies liga neturi, ir 
tamsta gali taip ilgai gy
venti kaip ir visi kiti. Nesi
rūpink, gtengkis užsigrūdin
ti palaipsniui, tai galėsi la
biau skausmą pakentėti.

HFAIi ESTATE FOR KALE

PIRKĖJAMS

ATYDAI
SuUupyklt sau DAUG laiko Ir pini- 
SU laikydami mūzų dldelj dykai au- 
telktą sąrašą TTKRŲ bakenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atsllankykit mū
sų ofisan kur bun sutelkta kreltaa, 
mandagrua Ir IntelIrentlSkas patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.
TEL.—CICERO 458 

VADOVAUJA M GREITU 
PARDAVIMU

J9 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”
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Barbarų siautėjimas Lietuvoje
Mūsų dienraščio šios dienos numery rasite šiurpių ži

nių iš Lietuvos. Vokiečiai okupantai, matyti, prieš ga
lą siaučia mūsų tėvų krašte. Kad Lietuvos žmonės yra 
apiplėšiami, kad iš jų atimamas paskutinis duonos kąs
nis, apie tai jau daug kartų buvo pranešta. Buvo pra
nešta ir apie tai, kad vyrai verčiami stoti į vokiečių 
kariuomenę arba išvežami sunkiems ir pavojingiems 
darbams j Vokietijos gilumą, iš kur retas kuris bega
lės sugrįžti į savo mylimą tėvynę.

Paskutiniu laiku, kaip pranešama, Lietuvos gyven
tojų suėmimai ir šaudymai pasidarė paprastu dalyku. 
Vilniaus krašte net keliolikoj vietų įvyko masiniai suė
mimai ir šaudymai. Bet ypač įsidėmėtina yra ši šiur
pulinga žinia:

Žiežmariuose vokiečiai apsupo miestą, įsibriovė į 
bažnyčią, kurioje tuo metu ėjo iškilmingos pamaldos, 
suėmė ir išsigabeno bažnyčioje besimeldžiančius žmo
nes.

Nacų desperatiškas siautėjimas Lietuvoje peržen
gia visas ribas. Po baisių Kražių skerdynių Žiežmarių 
įvykis bus pirmas Lietuvoje.

Tačiau, nepaisant baisiui kankinimų ir persekiojimų, 
Lietuvos žmonės nenuleidžia rankų. Jie veda kovą prieš 
piktus okupantus. Tai kovai vadovauja slapta veikiąs 
Vyriausias Lietuvių Komitetas. Atgijo ir Lietuvos šau
lių veikla. Organizuojasi ir vis labiau įsisiūbuoja veikti 
jaunimas.

Iš visų ligšiol gautų žinių ir pranešimų Lietuvos 
žmqnių nusistatymas yra aiškus — kovoti ild paskati
nio kraujo lašo už laisvos, nepriklausomos ir demokra
tinės Lietuvos respublikos atsteigimą. Mes, Amerikos 
lietuviai, turime padėti jiems greičiau nusikratyti da
bartinių okupantų ir vesti vieningą ir stiprią kovą, kad. 
vokiečius nugalėjus, kiti Lietuvą nepasigrobtų.

★
Nacių "naujas'' karo pabūklas

Jau kelinta diena kai vokiečiai bombarduoja Angli
ją “belakūniniais lėktuvais”. Tačiau šiuo “slaptu gink
lu”, kuriuo nacių vadai nuo seniai baugino sąjungi
ninkus, nepasiekia to, ką jie manė pasiekti. Vokiečiai, 
aišku, norėjo, kad tas “naujas” ir “skaptas” jų karo 
pabūklas naikintų sąjungininkų ginklų sandėlius ir ka
riuomenės stovyklas. Bet to tikslo, kaip matome, tais 
“naujas” pabūklas nepasiekia. Jei tas išradimas būtų 
bent kiek daugiau vykęs, vokiečiai jį būtų panaudoję 
tuo laiku, kuomet sąjungininkų kariuomenė ir amuni
cija buvo (ir tebėra) pervežama per Anglijos Kanalą 
į Prancūzijos karo frontą. Bet jie to nedarė, nes “slap
tojo ginklo” negali pakreipti ten, kur nori.

Žinovai tvirtina, kad vokiečiai nieko naujo nebus 
sugalvoję. Amerikos tam tikri karo departamentai se
niai tyrė tokio pabūklo praktiškumą. Jo nenaudojo, 
r os gamyba daug kainuoja ir sprogstamoji medžiaga 
yra eikvojama. Manoma, kad ir vokiečiai neilgai džiaug
sis ta “naujanybė.”

★
Kongresmanas Vinson. laivyno komiteto pirminin

kas, padarė labai optimistišką pareiškimą. Jo many
mu, sąjungininkų karo jėgos netrukus bus Paryžiuje. 
Reikia linkėti, kad jo pranašavimas kuo greičiausiai 
išsipildytu.
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Didelis laimėjimas
Amerikos 9-toji armija Prancūzija j, jau pasiekus 

Cherbourgo pusiausalio vakarų krantą, pasiekė svar
bų laimėjimą. Pirmoje vietoje ji atskyrė Cherbourgo 
miestą ir didįjį uostą nuo vokiečių centrinių armijų, 
kita — kelios dešimtys tūkstančių vokiečių karių atsi
randa apsupimo ir, jei geruoju nepasiduos, sunaikini
mo pavojuje. Ligšiol sąjungininkai yra paėmę į belais
vę penkiolika, tūkstančių vokiečių. Užkariavus Cher
bourgo pusiau&alį, toji skaitlinė bent trigubai padidės.

Kai galutinai bus paimtas Cherbourgas, tai alijantų 
pozicija labai žymiai sustiprės. Bus laimėtas didelis uos
tas, per kurį dideliais kiekiais karo pabūklai ir amuni
cija bus galima pristatyti sąjungininkų armijoms Pran
cūzijos fronte. Buvo žinių, kad vokiečiai šį uostą jau, 
kiek galėdami, griauna, tačiau visą išgriauti vargi 
suspės. O jei ir suspės, Amerikos gabiems ir apsuk
riems inžinieriams neužims ilgai jį atstatyti.

★
Savinasi tai, kas jiems nepriklausoK j

Sakoma, kad Londono politinėse sferose kursuoja 
tokios kalbos: Rusija, girdi, gal padarys nuolaidų ir 
pripažins Lwową Lenkijai, tačiau jokiu būdu Vilniaus 
nepaduos lenkams.

Ar ne keista — kariaujame už teisybę ir visų tautų 
teises, ir tų tautų vadai, kurie įeina įi jungtinių tautų 
sąrašą, pripažinusių Atlanto Čarterio dėsnius savinasi 
miestus ir teritorijas, kurie jiems nepriklauso!

Vilnių savinasi ir rusai ir lenkai. Bet jis nei vieniems 
nei antriems nepriklauso. Vilnius yra Lietuvos mies
tas, Lietuvos sostinė ir po šio karo, atsteigus laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvos valstybę, Vilniuje plevėsuos 
ne rusų ir ne lenkų vėliavos, bet Lietuvos trispalvė vė
liava.

★
Prezidentas primena mūsq pareigas

Jungtinių* Valstybių Prezidentas ir vyriausias Ame
rikos ginkluotų jėgų vadas F. D. Roosevelt atsikreipia 
į kiekvieną šio krašto gyventoją, mažą, jauną ir seną, 
prašydamas, kad kiekvienas sulyg savo išgalės pirktų 
penktosios U. S. karo paskolos bonų. Jo balsas, aišku, 
nebus tyruose. Amerikiečiai vajaus metu išpirks dau
giau negu už šešiolika bilijonų dolerių bonų. Vajus 
tęsis iki liepos mėn. 8 d. Aišku ir tai, kad ir lietuviai 
amerikiečiai savo dalį atliks ir gerai ir garbingai.

*
Reikia bendradarbiauti bet...

Praėjusio penktadienio laidoje Chicago Daily Tribūne 
parašė editorialą apie Amerikos bendradarbiavimą su 
Sovietų Rusija. Ta proga yra iškeliamas Baltijos val
stybių, Suomijos ir Lenkijos klausimas. Bendradarbiau
jant su Rusija. Amerika jokiu būdu neturinti pripa
žinti Rusijai tų teritorijų, kurias ji užkariaus, bet ku
rios jai nepriklauso. Aišku, kad jai nepriklauso Bal
tijos valstybės, todėl turi būti pasirūpinta atsteigti tų 
valstybių nepriklausomybė.

Lietuvos padangės naujienos

POGRINDŽIO SPAUDOS BALSAI
“Atžalynas”, leidžiamas 

Lietuvių Vienybės Sąjūdžio, 
savo Nr. 4 (spalių 30, 1943) 
įdėjo sekančius reikšmingus 
pasisakymus ir faktus:
L Jaunimas dega ištiky- 
mybe Lietuvos idėjai

“Nėra pakankamai tvirtų 
kalėjimo sienų, nei pakan
kamai toliau kraštų, nei pa
kankamai sunkaus kapo ak
mens, kad būtų galima idė
ja užrakinti ar užslėgti.”

Tačiau mes negalime ap
leisti savo gimtojo krašto. 
Burkimės į gretas. Paduoki- 
me broliškai rankas; kur 
dirbtume, ką veiktume, mo
kykimės eiti vieningu keliu, 
šį kelią rodo pati tauta. Ir 
todėl nesiriedenkime, ne- 
purkštaukime, neieškokime 
kokių nors kelių tautai, ne
tempkime jos ji Berlyną ir 
Maskvą. Tauta pati yra gy
vas kelias; jos laisvės, gar-

Taip rašo Lietuvos Lais- bės ir gyvybės interesas y-

Kodėl komunistai nutylėjo?
“Amerika” rašo:
Grupė Rusijos aukštųjų pareigūnų išgirdo atvirą žo

dį apie Amerikos komunistus.
Šiomis dienomis Maskvoje lankosi Amerikos prekybi

ninkų organizacijos pirm. Johnston. Jam pagerbti buvo 
suruošti pietūs, kurių metu svečias amerikietis pasakė 
kalbą. Jis įvertino Rusijos nuopelnus įvairiose gyveni
mo srityse, bet ir nurodė, koks yra, didelis skirtumas 
tarp Rusijos ir Amerikos. Jis pažymėjo, kad Amerikos 
darbininkui yra labai brangus privatinės nuosavybės 
dėsnis, todėl pas mus apie proletariato revoliuciją ne
gali būti nė kalbos, nes ir patys darbininkai nelaiko 
savęs proletarais.

Maskvos svečias toliau pasakė, kaip nelaimingi yra 
Amerikos komunistai: jie visada bando pamėgdžioti 
tai, kas neva esanti Maskvos linija; kai Maskvoje pa^ 
rodomi pipirai, tai Amerikos komunistai čiaudo; o kai 
Maskvoje susergama viduriais, tai Amerikos komunis
tai... raugėja....

Apie šią kalbą Amerikos komunistų spauda visiškai 
■utylėjo. Ir kur netylės!

★
Naciiį pralaimėjimas neišvengiamas

“Darbininkas” teisingai rašo, kad vokiečiai visomis 
keturiomis priešinsis sąjungininkų jėgoms Prancūzijoj, 
tačiau “koks ten pasipriešinimas bebūtų, naciai negali 
nematyti, kad geležinis apsupimo lankas vis siaurėja 
apie Vokietijos sienas, ir galutinis pralaimėjimas neiš
vengiamas”, Aiškiu kad taip. a

vės Kovotojų Sąjunga savo 
atsišaukime “Lietuviai, Tau
tiečiai” apie jaunimo parei
gas.

“Atžalynas”, šiame nume
ryje skelbdamas savo darbo 
bendruosius nuostatus, dau
geliu atvejų užakcentavo 
LLKS iškeltą mintį. Kova 
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės, tautinės vienybės ugdy
mas ir tautinės kultūros puo
selėjimas sukaupia mus tie3 
Lietuvos idėja ir skatina jau 
savaime būti ištikimais tai 
idėjai, nenuilstamai budėti 
jos sargyboje.

Daug kartų jaunimas sa
vo egzaminus išlaikė — iš
tikimybę Lietuvai prisiekė 
savo aukomis 1918-1919 ir 
1941 m. Šiandien mes vėl 
susikaupiam didžiam Tėvy
nės išlaisvinimo kovos mo
mentui, tylime ir kantriai 
laukiame pakylant laisvų 
trispalvių į erdves.

Tik, gaila, mes vis dar ne 
visi. Dažnas dar mūsų nepa
jėgia pakilti bent kiek aukš
čiau, svyruoja, blaškosi. Se
nosios kartos gi atstovai 
skaičiuoja “savuosius” žmo
nes, sudarinėja “kabinetus”, 
kai tuo tarpu tie patys vo
kiečiai, mūsų pačių duona 
misdami ir didžiausius siun-x 
tinius siųsdami į Vokietiją 
savo badaujančioms šei
moms, nebeduoda maisto 
kortelių mūsų šaukiamojo 
amžiaus jaunimui. Kai tūks
tančiai taurių ir ištikimų 
tautiečių, gyvendami nuola
tiniame pavojuje, varge, bai
mėje būti okupantų suim
tam, kalinamam ar ištrem
tam į mirties lagerius, atsi
randa mūsų tarpe, kurie 
šunuodegauja, pačiai sau 
gyvena, lengvabūdiškai ap
leidžia Tėvynę.

Nuoširdžiai, pridėję ran
ką prie širdies, paklauskime, 
ar, iš tikrųjų, mes mylime 
Tėvynę, ar esame ištikimi 
jais ar esame verti vaikščio
ti jos gyva, brandžia ir na
šia žemele, kurios laukai su- 
šlakstyti savanorių ir did
vyrių krauju, o kryžkelės ir 
pakelės nusagstytos gyvais 
tikėjimo simboliais — lietu
viškais kryžiais ir rūpinto
jėliais.

Jaunime! Mes šiandien e- 
same toji užtvara, už ku
rios, kad ir nelabai saugiai 
dar gali gyventi ir dirbti 
Tėvynei mūsų vyresnieji.

• Jus, sesės, nori išvežti į Rei
chą svetimtaučių malonu
mams, o ne darbams; jus no
ri padaryti vergėmis. Jus, 
broliai, naciai, patys turpė- 
dami šiltose vietelėse ir spe
kuliuodami, veža į frontą ir 
verčia kovoti už nacių vado
vaujamą N. Europą, už biau-
rius rudųjų interesus.

ra tas kelias, 
turime eiti.

kuriuo mes

Lietuvos idealas mumyse 
visuose yra gyvas, jis pla
ka kiekvieno lietuvio širdy-

meniškos naudos, negalėsi-' 
me būti ištikimi ir Lietuvos 
idealui.

“Atžalynas” stovi jauni
mo sargyboje. Jis kviečia j 
jaunimą didžion Tautos Lais ' 
vės, Garbės ir Gyvybės ko- .. 
von. Jis seka įvykius ir ti
ki, kad, netoliese suskambę* ? 
jus pranašingiems varpų gar 
sams, degančiomis širdimis 
stos Tėvynės Laisvės kovon. 
Niekas nepajėgs palaužti 
mūsų tvirtos kovingos dva
sios. Todėl veltui mėginama 
atvežti į Lietuvą specialius 
žandarmerijos būrius jauni-' < 
mo terorizavimui, veltui jau
nimas verčiamas badauti ir 
tuo norima slopinti jo dva
sią, veltui raudonieji tauš
kia apie “Laisvą Tarybų 
Lietuvą”. Lietuvių meilė Tė

ję. Jei nebūsime vieningi, jei vynei Motinai yra galinges- 
nemokėsime nuoširdžiai my- nė už nacių mums kaišioja- 
lėti savo Tėvynės, atsižadė- mus braškančius ginklus, už 
darni partinių rietenų ir as- (Nukelta į 5 pusi.)
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JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTI — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 

B SAVINGS
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— LOAN ASSOCIATION 
_____________________ OF CHICAGO

4192 Archer Ave. Virginia 1141
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PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Springti nl&l 
SUtrasal

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

Studlo Couch

Telefonas SEELEY 8760

Ant visko sutampysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

-n
.2310 WEST ROOSEVELT ROAD * ____•
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
K FEDERACIJOS CHICAGO APSKR. SUSIRINKIMO

ATSISAUKIMAS Į KOLONIJŲ VEIKĖJUS
Birželio 15 d. vakaras ne- badaujančių brolių balsą, 

paprastai šiltas. Tačiau drau tarkitės, šaukite veikėjų su- 
gijų atstovai susirinkę, at-' sirinkimus, reikalaukite in-
aidėję svarstė bėgamus rei
kalus. Buvo tartasi Lietu
vos žmonių šelpimo reika
lais. Pasidžiaugta jau suor
ganizuotu bendru šelpimo 
fondu.

!>

PASKUTINI: INSPEKCIJA

formacijų ir kalbėtojų iš Fe
deracijos apskrities arba iš 
šalpos fondo centro, o bus 
padėta organizavimo darbe

Į to fondo organizavimą 
nepaprastai daug energijos 
ir darbo įdėjo kun. dr. J. B. 
Končius. Dahar jau atėjo 
laikas visiems stoti į darbą.

Mūsų tėvynėje, Lietuvoje, 
didesnis skurdas ir badas, 
negu kurioje kitoje šalyje, 
nes ji turėjo pergyventi dvi 
okupacijas. Okupantas juk 
visuomet ateina, kad apvog
ti, apiplėšti, ypač tada kai 
žino, jog čia ilgai negalės 
pasilikti. Tad pilnai galima 
patikėti ateinančiomis žinio
mis, kad Lietuvoje žmonės 
nuplikdyti ir badauja. Ro
dos, pasauly nebegali būti 
kilnesnio ir šventesnio dar
bo, kaip gelbėti badaujan
čius, pridengti nuo šalčio 
drebančius, padėti sužeis
tiems bei ligų užpultiems. 
Tad Federacijos apskritis 
atsišaukia į kolonijų veikė
jus ir prašc imtis tuojau or
ganizuoti je.oimo skyrius. 
Kur randasi Federacijos sky
riai, prašome imtis inicia
tyvą tyerti šelpimo skyrius; 
kur nėra Federacijos skyrių, 
šiaip jau veikėjai išgirsiiite

Bridgeporte ir Cicero jau 
yra įsisteigę šelpimo skyriai. 
Prašome tuojau įsiregistruo 
ti pas centro sekretorę N. 
Gugienę.

Šiame susirinkime, Spau
dos Sekcijos direktorė mok. 
Juozelėnaitė patiekė smulk
menišką raportą iš sekcijos 
darbuotės ir finansinę sąs
kaitą. Viskas rasta puikiau
sioje tvarkoje. Apskritis 
reiškia direktorei padėką ir 
prašo, kad ji taip pat ir to
liau darbuotis išleidimui kny 
gų šių dienų aktualiais klau
simais. Apskr. Valdyba

Kad perkelti vieną ap
ginkluotą diviziją užjūrin, be 
laivų kareiviams pergaben
ti, reikia dar 15 vadinamų 
Liberty laivų, jų reikmenims 
pervežti.

Iš Lietuvos
(Atkelta iš 4 pusi.)

raudonųjų budelių kalėjimus 
ir trėmimus.

Lietuvių tauta savo isto
rine praeitimi, vaisi ybiniu 
gyvenimu, kultūra įrodė pa
sauliui, kad ji yra verta lais
vo valstybinio gyvenimo.

Šiandien ji be jokios ato
dairos skiria visas savo jė

gas teisėtai Nepriklausomy
bės kovai.

Mes, jaunime, turime bū
ti, kaip ir anie 1041 m. bir
želio mėn. partizanai deglai, 
kurie niekad neužgestum* 
kitiems, patys sudegdami. 
Mes nieko negalime reika
lauti iš Tėvynės. Turime au

kotis ir tik aukotis jai. Tu
rime likti ištikimi Lietuvos 
idealui. ,

Viltis ir pasitikėjimas yra 
kuriamosios jėgos; jos su
kuria. tokias būkles, kuriose 
patogu įsikūnyti mūsų su
manymams. (O. S. MardenJ

A. + A

$10 KLINIŠKAS 
1ATYRIN&JIMAS 

PILNAS UŽ
$3

Kur nors Indijoj karo aerodrome inžinierių ir mecha
nikų daroma paskutinė inspekcija Super-Bomberio prieš 
jam pakilsiant į didžiąją misiją — atlikti Japonijos des
trukciją. (Karo cenzūros leista; Acme-Draugas telephoto)

PRANEŠIMAS

Utenos klūbo 
susirinkimas įvyks birž. 22, 
7:30 v. v., Vingeliausko sve-

mėnesinis

i tainėj*, 4500 S. Talman Avė. 
'.Visi klūbo nariai prašomi 
būt susirinkime. Vaidyba

FICUKAH IR FLCOBOSCOPIC
X—RAY—

KRAUJO IR URINALO <7^ 
TIRiNfcJtMAb—Viskiui ui
Paprut&l aiiKainavlmaa tokio l&tlrln*- 
Jlmo yra *10. Ir mes gvarantuojama 
Jums pateoktnlma arba Jū« mums nieko 
nemokate.

JOKIO MOKM8ČIO NEREIKIA 
PA8ITARIMUI 

KKONMKOS LIUOS 
PASEKMINGAI GY ROMOS 

VAK1CO6E Q¥8LO8, kojų ronoe. lr 
pen&Mal kojų ittlnlmal. Kheomattema. 
SKILVIO SKAUSMAI. navlriklnlmas, 
daganClos pilvinis žaizdos ar užklett-
Jlniaz.
KRAUJO EIGOS, silpna, nevergusio, 
anemta Ir krau "o utnuodljlmoa I* prie
žasties kronttkų Ilsų. Aukžto kraujo 
spaudimas.
ODOS L1GO8, niežėjimas, degančios 
ezsunia, psortasls ar spuogų 
URINAL1N1AI SKAUSMAI, prostatl- 
tls, skaudžios Ir nesmagumo KRONU- 
KO8 LIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis? *
• Nl’OIATlNES PASEKMES
• Tuojau palengvinimas
• Laiko nepraradlmas .
• lemu kaina, Lengvomis Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
CBICAGO MEDICAT. INSTITUTE 

SOS SOUTH STATE STREET 
Kampas Adams Segtam Ankftte
VALI • ryte iki S vak. Sekmad. 10-1.

MARIJONA 
KASNAUSKlENfi 

(po pirmu vyru Milkiutieiiė, 
po tėvais Evanauskaltė)

Mirė birž. 19 d., 1944, 8 vai. 
ryte, sulaukuu senatvės.

Gimė Lietuvoje, Kilo iš Ra
seinių apskr., Kelmės mieste
lio.

Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame euliūdimo 

dukterj Jievą Naginsklenę (po 
Pirmu vyru Makauuklenė) ir 
žentą Kazimierą, sūnų Kazi
mierą Milklntą ir jo moter), 
5 anukus ir 2 prounukus, bro
lio sūnų ir brolio 2 dukteris 
ir kitas gimines.

Velionė priklaueė prie Apaš
talystės Maldos ir Tretininkų 
draugijų.

Kūnus pašarvotas namuose, 
12617 So. Lowe Avė., Tol. 
Commodore 3710.

Laidotuvės Įvyko ketvirtad., 
birž. 22 d., iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Petro 
lr Povilo parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų buu nulydėta J šv. Ka
zimiero kapiniee.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė Sūnus, Žen
tas, Marti, Anūkai, Proanukai, 
Brolio Sūnus lr Dukterys lr 
kitos Giminės.

LaMotuvlų Direktorius John 
E. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

ANTANAS YARAMINAS
Gyveno 840 West 33rd St.

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

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Pakrojės par., 
Draumėhų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Anelę ir švogerj Jurgj 
Janušuuskus, pusseserę Oną 
Remeikienę, jos štnmą ir ki
tos gimines.

Prlklauuė prie palaimintos 
Liet. Dr-jos ir Jaunų Liet. A- 
merlkoje Taut. Kiiūbo.

Kūnaa pašarvotas Antano s 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avė.

laidotuvės Jvyks trečiadienj, 
birželio 21 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto buu atlydėtas į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gco ir pažjs
tamus dalyvauti latdotuvčse.

Nuliūdę: Sesuo, švogeris, 
Pusseserė lr Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Pihllipa Tel. YARdo 
4908.

NULIŪDIMO VALANDOJ

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLO 
RANDASI PAS 1IUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūaų Lietuviams 
klientams pilnų patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

M 11

jv | įlOi L ž

NAUJOS Velvalone:
$12.50

m 839.60 UZ KIEKVIENĄ
Neatsiduoda. Ba ekeale. NaturaMa epal- 
▼ea. Neblsnka. Vlsaj žaly žlaemos daatų 
pleltos. Parmatomea ory štai olsar pleltee.

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1TM S. AatiUn.l Snd Fl. Mon. S3S1

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLK1TU

fraSTOMMaS NAUJAS PLAAT1O 
gEBIOIAS MATUBALSS OEM

ae • Iki •. ILataA aae • lkl 4, 
KALBAME METUVItAAJ

SMB W. 2flth Rt. 2nd Fl. Law. ĮSOS 
SO N. Dearborn Rm. 80«, Hla 9649 

VIAarmtaMla vai. 9—4. Aatredlani Ir 
katvtrtadleet aae t Ud f.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
Statybai, Ramontavtaial. Reflaanaavfcnnl—- 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKIMUM v!

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Ratnmn.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mflsų ištaigoje. Jflsų Indėliai 
rūpestingai globojami tr Ilgi SR.AOO.OO ap
drausti per Federal Savings and loan In
surance Corporation. Jflsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL.: CALUMET <118 Joa. M. Moteris, Sec’y. 8226 SO. HALSTED ST.

S

LEOPOLDAS MISEVIČIUS
Gyveno; 903 Broadway, Mei- 

rose Park, Illinois.
MirC birželio 17d., 1944m„ 

9:25 vai. vak., sulaukęs 84 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Panevėžio apikr, Krakenavoa 
parapijos ir kaimo.

Amerikoj išgyveno 51 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

aeserĮ Kotryną.; brolĮ Povilą; 
švogerj Juozapą ĮSvabinską ir 
Jo dukreles Eleną lr Natalla; 
ir daug kitų giminių, draugų 
lr pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Ed. Prlg- 
nano koplyčioje, 1810 Lake St., 
Melrose Park, Illinois.

Laldotuv&s jvyks trečiadienį, 
birželio 21d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Our 
]>ady of Mt. Carmei parapijos 
bažnyčią. Melrose Park, III., 
kurioje jvyks gedulingos pa- 
malddoa už velionio sielą. Po 
pamaldų buu nulydėtas į Mt. 
Carmei kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėe.

Nuliūdę; Resno, Brol R, Svo- 
Ir Jo Dukterys ir visos 
Giminė.

Laidotuvių direktorius; Ed. 
Prtgnano — tel. Melrose Park 
635.

gėris
kitos

ROZALIJA
SLAŽA8

(po tėvais Levickaitė)
Mirė birželio 18, 1944, 2:30 

vai. po pietų.
Gimė Lietuvoj. Kilo Iš Tau

ragės apskr., Skaudvilės par., 
Adakavos kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 sūnus: Petrą. Mykolą ir 
marčią Josephine, Juozapą ir 
marčią Angeline, tris anukua 
tris brolius: Antaną, Pranciš
kų Ir brolienę Julijoną ir Jur
gi Levickus ir Jų šeimas.

Velionė priklausė, prie Lie
tuvių Keistučio Pašelpoa Klū- 
bo.

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

Laidotuves įvyks ketvirta
dieni, birželio 22 d. iŠ koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta 
j Šv. Jurgio parap, bažnyčią, 
kufloje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gco ir pažjs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Marčios,
Broliai ir Anūkai.

Laidotuvių Direktorius An
tenas M. Phillips, Tel. YARda 
4908,

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
PHONE 9000

i — Moteris pataraan ja. 
1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WQE3
(1390 k.)

Pirmadieniaia ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI Moderniškos koplyčios 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir NaktĮ

Mes Tarime 
Koplyčias

L BUKAUSKAS
10621 sa M1C1PGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTUANICA AVE.__________ Phone TARPS 4806

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

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ Telephone YARDS 1*19___________

L L ZOLP
1616 WBST 40th flt. Phone YARDfi 0781
MAŽEIKA
8819 UTUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1186—81

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST SSrd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

CANAL 2515 
COMMODORE 576fi 

PULLMAN 1270
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
ZTX už U.S. LAISVĘ ir
Pavergtųjų Išlaisvinimą

2YMŪS LIETUVIAI

Bronė Laucytė, gimusi 
Chicagoje, Dievo Apveizdos 
parapijoje, 31/2 metų am
žiaus būdama išvyko su sa
vo tėveliu į Lietuvą ir ten 
augo Kupiškio apylinkėje, o 
1936 metais grįžo atgal į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, ir 1941 metais, vasario 
mėnesį apsivedė su Mečislo
vu MatuzJ, kuris po dviejų 
mėnesių išvyko į Dėdės Ša
mo kariuomenę. Vėliau Me
čys Matuzas po 8 mėnesių 
buvo sugrįžęs iš kariuome
nės ir išbuvo namie kartu 
su savo žmona daugiau kaip 
metus laiko, ir 1943 metais, 
birželio mėnesį buvo pa
šauktas kariuomenėn.

lietuvių kolonijose Ameriko
je. Mečys Matuzas yra gi
męs Maspheth, L. I., N. Y. 
Jis yra buvęs įvairiose ka
riuomenės stovyklose, da
bar jau turi Mečys seržanto 
laipsnį.

Bronė yra Ateitininkų 
draugovės narė ir žymi vei
kėja lietuviškame gyvenime.

PASIRUOŠIMAS JAPONIJAI ATAKUOTI

Vienas Super-Bomberių, kur nors Indijoj, ruošiamas Japonijai bombarduoti. Nuo
trauka atsiųsta į W ash ing ton ir čia cenzūros leista spaudai. (Acme-Draugas teleph.)

Pažvelgus į 
gyvenimą

Walter Rakowsky, 52 me
tų, buvo peršautas į ranką 
praeitą sekmadienį jo apar
tamente, 2419 W. Madison 
str., susiginčijus su Austin 
Reinhold, 42 metų, 2301 W. 
Adams. Reinhold buvo su
laikytas.

Antradienis, biri. 20, 1944

/ znizr

Jaunuolis, 18 metų, 
sveria 709 svarus

MOUNT STERLING, BĮ. 
— Robert Hughes, 18 metų 
amžiaus, turįs 5 pėdas ir 9 
colius aukštumo, ir sveria 
709 svarus, užsiregistravo 
Brown kauntės Selective 
Service boarde, birželio 4 
dieną.

Hughes, sūnus Mrs. Abra
ham Hughes, gyvena pas sa
vo motiną ir patėvį Brown 
kauntės pietuose.

Jis išaugo į tokį didelį 
svorį dėl liaukų netvarkos.

, Veikli katalikė
VVASHINGTON. — Lady 

Seymour, britų ambasado
riaus Kinijai žmona, buvo 
išrinkta Tarptautinio mote
rų klubo pirmininke, Chung- 
king’e. Ji yra veikli katali
kė.

. Studijuoja
ST. LOUIS, Mo. — Ketu

riasdešimt vienuolių seserų 
iš 21 Lotynų Amerikos ša
lies studijuoja Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ligoni
nių darbą.

Didelės iškilmės

Labai gerai pavyko Šv. Valanda

Popierio vajus
šią savaitę 50,000 Chica

gos jaunuolių ir mergaičių 
pradės antrąjį seno popie
riaus vajų. Apie tai buvo 
pranešta praeitą sekmadie
nį. ‘ .

Mečys ir Bronė Matuzai
Bronė Laučytė ir Mečys 

Matuzas susipažino Kūčių 
vakarą, ir vėliau už dviejų 
metų apsivedė.

Mečys su savo broliu Ka
zimieru keletą kartų nuva
žiavo į Lietuvą ir nufilma
vo gražių Lietuvos vaizdų, 
kuriuos rodė beveik visose

Iš Paciiiko gyvenimo

Japonai prašė krikšto, patraukti 
gero katalikų pavyzdžio

KĄ PASAKOJA ARMIJOS KAPELIONAS, KURIS YRA 
BUVĘS ELLICE, GILBERT IR MARSHALL SALOSE

Kas Girdit? 
Chicagoje ♦

Sužeidė

Alice D. Caraher, 7 metų, 
11428 Yale ave., buvo sun
kiai sužeistas praeitą sek
madienį Chicago ir Eastern 
Illinois geležinkelio inžino, 
netoli 114th pi. Sakoma 
mergytė užbėgo ant bėgių iš 
užpakalio traukinio.

* * * 
Apiplėšė

Arthur Covici, 712 Bitter- 
sweet pi., pranešė policijai, 
kad du ginkluoti vyrai neto
li jo namų atėmė iš jo $90 ir 
laikrodį.

» • *
Areštavo

Joseph E. Lowe, 19 metų, 
dviejų mažų vaikų tėvas, 
buvo areštuotas praeitą sek
madienį jo name, 2701 Og
den ave., nusiskundus namų 
savininkei, 66 metų am
žiaus, kad jis ją mušė.

* * *

Įspėjo
Savininkai įspėjami, kad 

šunys būtų pririšti arba tu
rėtų ant snukio apsaugą 
nuo įkandimo.

HONOLULU. — Kunigas 
James H. Mahoney, armijos 
kapelionas, buvęs šv. Anta
no bažnyčios asistentu, 
Chester, Pa., kuris tarnavo 
su 7-ta oro jėga Pacifike, 
sugrįžo į Honolulu poilsiui 
po to, kai atliko savo parei
gas Ellice, Gilbert ir Mar- 
shall salose.

Kunigas Mahoney papasa
kojo kaip japonai suprogdi- 
no į daleles murinę bažny
čią, kurią buvo pastatę Fu- 
nafuti Londono misijonorių 
draugija. Ten nėra katalikų 
tarp vietos gyventojų Ellice 
salose, — jis pasakė, bet 
kontrastas yra Gilbertą sa
lose, čia yra daugumoje ka
talikai gyventojai. Kai japo
nai įsibriovė į Gilbertą, ne
paprastas dievotumas kata
likų misijonorių ir jų para
pijiečių paveikė į kai ku
riuos japonus. Keletas japo
nų oficerių paprašė ir priė
mė Krikšto Sakramentą lai
ke pirmojo amerikiečių 
bombardavimo, — kunigas 
Mahoney praneša.

Daugelis Gilbertą vietos 
gyventojų dar turi šv. ro
žančius “pagamintus Japo
nijoje” ir šv. Panelės Mari
jos medalikėlius, — kapelio
nas Mahoney pasakė. Jie

niekada neturėjo užtektinai 
devocionalijų (religinių da
lykų), — jis pridėjo, ir žmo
nės prašė Amerikos kape
lionų devocionalijų (šv. ro
žančių, medalikėlių). Ame
rikos kapelionai suteikė vie
tos gyventojams devociona
lijų, nors ir jų atsargos bu
vo apribotos.

Praeitą sekmadienį Sol
dier Field įvyko reikšmin
gos ir'didelės Šventos Va
landos iškilmės, kurioms va
dovavo arkivyskupas Sa
muel A. Stritch. Iš 150,000 
asmenų širdžių kilo karšta 
malda prie Jėzaus Širdies už 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių karių saugumą karo 
frontuose. -i

Buvo nepaprastai įspūdin
ga procesija. Nors ėmė lie
taus lašai kristi, bet žmonių 
nuotaika visą laiką buvo 
gražiausia.

Labai įspūdinga buvo, kai 
chorai giedojo ir grojo or
kestras.

Buvo meĮdžiamasI už per
galę ir teisingumą.

Iš Chicagos arkivyskupi
jos kariūomenėje yra 170,- 
280 asmenų.

Pasiuntė
Popiežius Pijus XII atsta

tyti sugriautoms katalikų 
bažnyčioms Anglijoje pa
siuntė 50 tūkstančių dolerių.

Apie
gister”,
m.

tai rašo “The Re- 
birželio 11 d., 1944

Dingę kareiviai 
kovos laukuose

Karo departamentas pra
eitą pirmadienį pranešė, kad 
dvidešimt penki Jungtinių j 
Amerikos Valstybių karei- 
viai iš Chicagos ir jos apy-l 
linkės dingę karo frontuose. 
Dingusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje yra Sgt. 
Stanley W. Zemgulis, jo mo
tina Mrs. Veronica Žemga
lis gyvena šiuo adresu: 4034 
So. Rockwell. Jis dingęs Vi
duržemio apylinkės fronte.

Krito 6 aukštus
NEW YORK. —- Richard 

Schift, 66 metų amžiaus, 
krito šešis aukštus nuo 
apartamento stogo ir nukri
to į šaligatvį. Jis išliko gy
vas, tik susižeidė. Apie tai 
buvo sužinota birželio 19 
dieną.

i

Dėkoja generolas už 
maldas

ST. LOUIS. — Lt. gen. 
Mark Clark, penktos armi
jos vadas, laiške dėkoja St. 
Louis universiteto studen
tams už maldas. Maldos bu
vo kalbamos už pasisekimą 
invazijos ir už visus vyrus 
esančius užjūryje. Buvo su
ruošta Šventoji Valanda.

Platinkite “Draugą”,

z

įvairios ~ Įdomios
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Užjūrio tarnybai
MARYKNOLL, N. Y. — 

Dvidešimt šeši Maryknoll 
kunigai, paskirti užjūrio 
tarnybai, buvo įšventinti 
Maryknoll, N. Y. šventimus 
suteikė vyskupas William 
O’Shea.

Gandras įsimaišė
WASHINGTON, D. C. — 

Suomių ministeriui Hjalmar 
J. Procope įsakyta apleisti 
Jungtines Amerikos valsty
bes. Jo žmona laukia gims
tant kūdikio trijų savaičių 
bėgyje. Gandras gali šiek 
tiek sutrukdyti suomių mi
nisterio kelionę iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių.

Pareiškė padėką
Romis vyriausias rabinas 

Anton Zolli viešai išreiškė 
padėką Katalikų Bažnyčiai, 
ypač popiežiui Pijui XII, 
kad užstojo žydus prieš na
cius ir fašistus laike nacių 
okupacijos Romoje.

žydų rabinas pareiškė, 
kad daugelyje kartų popie
žius užtarė žydus.

Kardinolo garbei
LOWEL, Mass. — Atmi

nimui mirusio kardinolo 
O’Connell, Bostono arkivys
kupo, garbei, Lowell, Mass., 
mieste, kur jis gimė, buvo 
viena gatvė pavadinta kar
dinolo O’Connell vardu. Gor- chicagietis, lėktuvu nuvyko 
ham gatvė buvo pakeista į Indiją. Kai jis išlipo iš lėk- 
kardinolo O’Connell vardu, tuvo, pirmas asmuo, kurį jis 

------------------- sutiko buvo jo brolis pvt.
Aukok savo kraują sužeis- Harold Klesman, 20 metų, 

tiems kariams per A. Rau- kurį nebuvo matęs 24 mė- 
donąjį Kryžių. nesiūs.

X Kun. J. Jančius, Tėvų -4 
Marijonų Amerikoj provin
cijolas, atlikęs vizitą mari
jonų įstaigų ir marijonų ku
nigų vedamųjų parapijų, va
kar grįžo į Chicago.

X Jonas ir Julė Pudžuvė- 
liai, savininkai taverno Mar
ąuette Parke, 2638 W. 69 St., 4 
šiomis dienomis nupirko tą 
namą, kuriame randasi jų 
biznis.

X L. Norvaišaitė, 3437 S. 
Emerald Ave., išvyko į Phi
ladelphia, Pa., į laidotuves 
savo tėvo, kuris ilgai ir sun
kiai sirgo. Palaidojus tėvą, 
žada ta pačia proga aplan- 4 
kyti ir gimines Rytinėse val
stybėse.

X Paul Kriksciun, sūnus 
Leokadijos ir Povilo Krikš
čiūnų, 6155 S. Whipple St., 
buvo išvykęs dviems savai
tėms į Hartford, Conn., ap
lankyti savo brolį dr. Ed. 
Kriksciun, jo šeimą ir gimi- > 
nes.

X "" Draugo” pavasarinis 
piknikas jau nebe už kalnų.
Jis bus liepos 9 d., gražia
me Bergman’s sode, River- 
side, III. Tas sodas iš seniau 
yra žinomas visiems Chica
go ir apylinkės lietuviams.

X Ag. Giiienė, gyvenanti 5 T 
Bridgeporte, žymi mūs švie
timo ir kultūrinių įstaigų 
rėmėja ir katalikiškos spau-

PIRMAS “Draugo”
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ooo-ooo-- ŠIAIS METAIS -ooo-ooo
Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

Šauniame BERGMAN’S Grove
Riverside, Illinois

Staff Sgt. Leon Klesman, i dog palaikytoja, turi gražių 
atsiminimų iš spaudos drau
dimo laikų, kuomet jos na
muose būdavo sustodavę 
knygnešiai.

X Jonas Vilkišius, žino
mas Marąuette Park lietu
vių veikėjas, ypatingai po
litikoj, pastarame L. Vyčių 
Chicago apskr. susirinkime 
paėmė net 50 tikietų knygu
čių dovanoms laimėti ir jas 
žada paskleisti City Hali ir 
kitur. Taigi, piknike turė
sim daug ir įvairių politi
kierių. J. Vilkišius yra L 
V. Chic. apskrities vice pir
mininkas.

Gamtos

yra

U

Grožiu

Ęergman’s

Grove

Vienas

GraSausių

Darias

Daržas

Įrengtas

Modemiėkads

Įrengimais 

Graži Šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų
z

Stovyklos

Suolai ir tt

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike įvyks daug malonių snprįzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — Žaidimų — Dainų 
___ —Muzikos ir kitokių įvairybių.

REZERVUOKITE DIENĄ IS ANK STO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
kllnhams ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.

Dalvaus - Sophie Barčus su savo Vakaruškininkų grupe - 

ir Broliai Veščtai ir jųjų populiarūs bei gabūs dramos artistai.

z:

X Sv. Antano parapijos 
piknikas Vytauto parke pra
eitą sekmadienį šauniai pa
vyko. Žmonių buvo ne tik iš 
Cicero, bet ir visos Chicago 
lietuvių kolonijų. Tiršta mi
nia vakarop betgi truputį 
praretėjo, nes daugelis no
rėjo dalyvauti Šv. Valandoj. 
Pažymėtina, kad jau treti 
metai ,pasitaiko taip, jog šv. 
Vardo draugija pasirenka 
Šv. Valandai tą pačią dieną, 
kuomet būna ciceriečių me
tinis didžiulis piknikas.

X Antaną Petrulį, varda
dienio proga, .praeitą šešta
dienį pasveikino gfeus.ua bū
rys svečių, atsilankusių į jo 
namus, 4420 S. Talman Ave. 
Jo žmona Kazimiera sve
čiams iškėlė turtingą vaka
rienę. Petruliai yra žinomi 
mūs visuomenės veikėjai, y- 
patingai vyčių organizacijoj. 
Augina sūnų, kuris lanko pa
rapijinę pradžios mokyklą. 
K. Petrulienė yra artima gi
minė Lietuvos operos artis
tės Jonuškaitės.

4'

gfeus.ua



