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AMERIKOS KARIAI PRIE PAT CHERBOURGO
Sunaikino bent 300 japonų lėktuvų

WASHINGTON, birž. 20. 
—Amerikiečiai kariai ir ma 
rinai skubiai žygiuoja prieš 
japonus strateginėj Saipan 
saloj, 1,500 mylių, į pietry
čius nuo Tokyo.

Grumtynių aršumas nuro
domas tame, kad greit už
imta Aslito aerodromas, o 
Amerikos lėktuvai, pakilę 
nuo lėktuvnešių, sunaikino 
bent 300 japonų lėktuvų, 
kurie bandė sulaikyti sąjun
gininkų žygiavimą.

Raportai iš fronto sako 
didžiuma tų priešo lėktuvų 
pakilo iš lėktuvnešių, kas 
reiškia, kad nors dalis japo
nų laivyno pirmą kartą per 
kelis mėnesius pasirodė jū
roje.

Adm. Nimitz pranešimas 
sakė Seabees jau dirba pa
taisymui Aslito aerodromo, 
kas reiškia, jog Amerikos 
lėktuvai galės greitu laiku 
juo naudotis.

Rusai užėmė Suomijos Viipuri uostą
LONDONAS, birž. 20.— 

Pranešimas iš Stokholmo 
sakė Viipuri, svarbiausias 
Suomijos uostas, teko rusų 
kariuomenei po to, kaip ru
sų artilerija jį apšaudė iš Į 
pozicijų devynių mylių at- Į 
stūmė.

Tie raportai dar nepatvir
tinti nei Maskvos, nei rusų 
sluoksnių Londone.

Maskvoą pranešimas sakė 
rusai kariai pagreitino savo 
ofensyvos eigą, ir greit žy
giuoja per 30 mylių spragą 
išsprogdintą trečioje ir pas

Vokiečiai planavo 
invazija 1940 metais

LONDONAS, birž. 20.— 
Ministrų Pirmininkas Chur
chill pranešė parlamentui, 
kad vokiečių bandymas pa
daryti Anglijos invaziją 
1940 metais buvo sutriuš
kintas pirm negu jų laivų 
ir karių koncentracijos ga
lėjo išplaukti iš kontinento 
uostų.

Atsakydamas į paklausi
mus, Churchill pirma sakė 
neturįs nieko pridėti prie 
renųjų valdžios raportų, bet 
vėliau pranešė apie nacių 
koncentracijų s u a i ž y m ą. 
Anot ministrų pirmininko, 
daug nacių laivų buvo nus
kandinta ir naciai dėlto tu
rėję pakeisti savo planus.

KALENDORIUS
Birželio 21 d.: šv. Aloy

zas Goiu&ga; senovės: Ra
mūnas ir Mėta.

Birželio 22 d.: Šv. Pauli
nas; senovės: Pūtėjas ir 
Laimutė.

ORAS
Ūkanota ir šilčiau.

Iš Aslito aerodromo, lėk
tuvai galės tinkamai iš oro 
saugoti sąjungininkų karius 
ir invazijos jėgas, kurios iš
lips, kitose salose, kaip tai 
Guam. Iš Aslito taipgi bus 
galima atakuoti strategines 
Bonin salas, 750 mylių į 
šiaurvakarius.

Bonin salos, nepilnai 600 
mylių į pietryčius nuo pa
čios Japonijos, buvo smar
kiai atakuotos praeitą sa
vaitę.

Didžiosios orinės kovos 
vyko per kelias valandas 
sekmadieny. Dideli skaičiai 
japonų lėktuvų per kelias 
valandas atakavo Amerikos 
karo Laivus, kurie saugojo 
Saipan saloje išlipdintūs ka 
rius ir marinus.

Japonų lėktuvai sužalojo 
tik vieną Amerikos laivą, ir 
tą nesmarkiai. ; a

Nepranešta apie mūsų 
lėktuvų nuostolius toj mil
žiniškoj lėktuvų kovoj.

kutinėje Mannerheim linijo
je. Tos linijos pralaužimas 
1940 metais kaip tik užbai
gė tuometinį suomių-rusų 
karą.

Pranešimai apie Suomijos 
diplomatų atvykimą j Švedi
ją intimuoja, jog Suomija 
gal ir vėl nori užvesti taikos 
derybas su rusais.

Rusų armijos laikraštis 
sakė suomių linijos pagal 
Viipuri įlanką subyrėjo, ir 
rusų kariuomenė nugalėjo 
suomių 18-tą ir 10-tą pėsti
ninkų brigadas.

Suomiai organizuoja 
naują vyriausybe

LONDONAS, birž. 20 — 
Reuter agentūros praneši
mu, Suomijos Maršalas von 
Mannerheim ima iniciatyvą 
sudaryme naujos vyriausy
bės, kurios tikslas būsiąs 
susitaikyti su Rusija.

Pranešimas citavo Stok
holmo Aftonbladet, kuris 
rašęs, jog tas raportas “da
bar esąs patvirtintas,” ir 
pridūręs, kad dabar eina 
karštos diskusijos, kurios 
grsit atneš laukiamų rezul
tatų.

Vice Prez. Wallace 
pasiekė Chungking

CHUNGKING, birž. 20.— 
Amerikos Vice Prezidentas 
Wa11ace lėktuvu atskrido iš 
Sibiro. Jis sakė raginsiąs 
kiniečius sueiti į artimesnį 
kontaktą su Sibiru.

Wallace taipgi sakė jis 
nori matytis su ūkininkais, 
kiniečiais ir amerikiečiais 
kariais, ir, ypatingai, pasi
kalbėti su Gen. Chiang, ku
ria sutiko jį aerodrome.
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PRANCŪZAI GRĮŽTA Į SAVO NAMUS

Civiliai prancūzai grįžta 
susidomėjimu išmuštu nacių

OKUPAVO JAPONU
TVIRTOVE BURMOJE

CHUNGKING, birž. 20.— 
Kiniečių komunikatas pra
nešė, kad Gurkha ir Kachin 
(indėnai) kariai užėmė stip
riai ginamą japonų Tiang- 
zup bazę, 40 mylių į šiaurę 
nuo Myitkyina, Fort Hertz 
klony šiaurinėj Burmoj.

Kiniečiai kariai, kurie 
veržiasi per Mogaung klonį, 
apie 40 mylių į vakarus nuo 
Myitkyina, pasivarė penkias 
mylias iš užimto Kaimang 
miesto. Gen. Lentaigne ve
dami chindits kariai vis te- 
bespaudžia priešą prie Mo
gaung.

Pranešimas sakė padėtis 
aplink Myitkyina nėra pasi
keitusi.

RUGPIOCIO MĖNESY 
GAMINS DEGTINE

WASHINGTON, birž. 20. 
—Karo produkcijos virši
ninkas Donald Nelson sakė 
degtinės išdirbėjai galės 
rugpiūčio mėnesy daryti al
koholį gėralams, kadangi 
karo tikslams šiuo laiku tu
rima pakankamai alkoholio.

Laivynas nebebaigs 
taisyti Normandie

NEW YORKAS, birž. 20. 
—Laivynas sakė planai iš
taisyti liuksusinį prancūzų 
Laivą Normandie nutraukti 
dėl darbininkų ir medžiagų 
stokos.

Myron Taylor

grįžo į Vatikaną
ROMA, birž. 20.—Myron 

Taylor grįžo į Romą vakar 
naktį po 18 mėnesių per t r* u 
kos ir vėl eiti specialaus 
Prez. Roosevelto pasiuntinio 
Vatikanui pareigas.

PIRKITE KARO BONUS

į savo namus išlaisvintam Prancūzijos mieste, ir nerodo 
tanku nei žuvusiu vokiečiu. (Acme-Draugas Telephoto.)

Įspėjo nacius gynėjus, kad
turi pasiduoti arba žūti

NEW YORKAS, birž. 20. — Sąjungininkų pranešimas, 
darytas per britų radio, įspėjo Cherbourge sugautus na
cius, kad jų padėtis yra beviltiška, ir kad išmintingiau
sias jiems žygis būtų pasiduoti.

Pacifike dingo.'•V 1
U. S. submarinas

WASHINGTON, birž. 20. 
— Laivynas pranešė, kad 
submarinas Grayback din
go, veikiausią^ operacijose 
prieš japonus tolimam Paci
fike.

Tas nardantis laivas buvo 
1,475 tonų dydžio ir turėjo 
įgulą iš apie 65 vyrų.

šiuo nuostoliu dingusių 
submarinų skaičius padidėjo 
iki 24 nuo 1941 m. gruodžio 
7 d.

Procope vyks namo

ant Ispanijos laivo

WASHINGTON, birž. 20. 
—Suomijos Ministeris Hjal- 
mar Procope plauks Suomi- 
jon Ispanijos laivu iš New 
Orleans. Anglijoje gimusi 
Mrs. Procope, kuri laukiasi 
kūdikio, pasiliks Amerikoje 
kol sveikata leis jai važiuo
ti.

KARO BIULETENIAI
—Dvidešimts vienas Ame

rikos bomberis iš daliniui, 
kurie atakavo Vokietiją, nu
sileido Švedijoje.

—Maskvos pranešimas pa 

tvirtina švedų raportą, kad 

rusų kariuomenė jau užėmė 

Viipuri uostą, Suomijoje.

—Amerikos lėktuvai ata
kavo Tnzk, Ponape, Nauru 
ir rytines Marshall salas. 
Nerasta jokios priešo lėktu
vų opozicijos virš Truk.

—Nukritus sklandytuvui 
Normandijos invazijos pra
džioje, nelaimėje žuvo Brig. 
Gen. Don Pratt.

—Naciai turi naują ginklą 
—iššauna pėdos dydžio ket
virtainę dėžę, kuri 6,000 — 
8,000 pėdų aukšty sprogsta 
Ir išmeta ilgas vielas į visas 
puses, matomai tam, kad 
įkliūti ) lėktuvų propelerius.

JAPONAI UŽĖMĖ 
CHANGSHA MIESTĄ

CHUNGKING, birž. 20.— 
Iš kiniečių komandos pra
nešimo, kad padėtis Chang
sha mieste esanti miglota, 
po to kaip daugiau negu 
50,000 japonų karių sunaiki
no priemiesčių apsigynimo 
linijas, daroma išvadų, jog 
japonai jau bus užėmę tą 
Hunan provincijos sostinę.

Japonai atakavo priemies 
čių pozicijas po lėktuvų ap
sauga.

Tokyo radio anksčiau sa
kė ja,ponų štabas pranešė 
apie Changsha užėmimą sek 
madieny, ir kad užimtas ir 
Liling, 40 mylių į pietry
čius.

U.S. lėktuvai vartoja 
savo naują aerodromą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

N. Gvinėjbj, birž. 20.—Ar
mijos penktojo aviacines da
linio lėktuvai dabar operuo
ja iš Schouten salų, tik 880 
mylių nuo Philippinų. Kau
tynės tose salose dar nebaig 
tos.

Komunikatas sakė aero
dromas buvo įsteigtas ir jau 
veikia Owi saloje, kuri buvo 
užimta birž. 2 d.

Didesnėj kaimyninėj Biak 
saloje, Mokmer aerodromas 
buvo atimtas iš japonų birž. 
7, ir po savaitės sąjungi
ninkų lėktuvai jį vartojo.

Iš šių dviejų bazių sąjun
gininkų lėktuvai gali mtakuo 
ti visas likusias japonų ba
zes šiaurvakarinėj olandų 
Naujoj, Gvinėjoj.

Pranešta taipgi, kad ame 
rikiečiai kariai, tankų pa
dedami, užėmė svarbų kalną 
2,500 jardų į šiaurę nuo 
Mokmer vakarinio galo, ir 
varosi vakaruoena per prie
šo laikomus Borokoe ir So- 
rido aerodromus.

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 20. — Amerikiečiai 
užėmė Valognes, 10 mylių į pietryčius nuo Cherbourgo, ir 
greitai pasivarė pirmyn iki keturias mylias nuo to didelio 
uosto.

Berlyno radio pripažino, kad sąjungininkų jėgos “pa
siekė {stiprintą miesto apylinkę, ir kad jų priešakiniai 
daliniai jau susirėmė su vokiečiais gynėjais.”

Nacių valdomas Rennes (prancūzų) radio sakė didžio
sios sąjungininkų karo laivų patrankos visą dieną šaudo 
) Cherbourgą, ir keturmotoriniai bomberiai meta bombas 
ant įrengimų, o švieži Amerikos pėstininkai ir tankai taip
gi dalyvauja puolime ant Cherbourgo.

Amerikos devintoji divizija lydėjo giliausiam pasivary- 
mui į pietus nuo Cherbourgo ir užėmė St. Martin le Grand, 
tik keturias mylias nuo uosto.

Prie pietzytinio priėjimo prie uosto, kiti amerikiečiai 
užėmė Valognes ir pasistūmė mylią tolyn, išvalydami vo
kiečius iš Montebourgo, keturias mylias nuo Valognes.

Vokiečiai traukiasi atgal j vidujinį Cherbourg gynimo 
ratą.

Rytiniam spąstų gale amerikiečių dalinys pasivarė dvi 
mylias į šiaurę nuo Quineville.

Prie ilgo Normandijos fronto rytinio galo, britai kariai 
pasivarė dvi mylias į pietvakarius nuo Tilly-sur-Seulles 
ir užėmė Hottot-les-B)agues. Dvi nacių kontratakos mies
to atsiėmimui buvo atmuštos.

Iš lėktuvų padarytos nuotraukos parodo, kad naciai iš
sprogdino uosto įrengimus Cherbourge, kas nurodo, jog 
jie nemanė ilgai ten išsilaikyti.

Naciai turi tris gynimo linijas aplink Cherbourgą. Gen. 
Bradley kariai pirmą, apie šešias mylias nuo miesto, jau 
pralaužė, ir matomai antrą jau pasiekė. Yra ženklų, jog 
naciai yra silpnesni vakarinėj pusiausalio pusėj negu ry
tinėj.

Pranešimas sakė nebuvo didelių pakeitimų Carentan ir 
Caen apylinkėse.

Smarkūs vėjai ir didelės vilnys vakar trukdė reikmenų 
ir karių pristatymą į Normandijos krantą.

Vakar suimta suvirš 1,000 nacių belaisvių. Naciai pasi
duoda taip greit ir tokiais dideliais skaičiais, kad vienetai
nežino kiek jų turi suėmę.
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1,500 bomberių puolė rakietų krantą
LONDONAS, birž. 20.— 

Nacių robotinių bombų ata
kos šiandien sumažėjo. Ma
noma, kad sąjungininkų lėk 
tuvų atakos ant Prancūzijos 
Pas de Calais kranto, iš kur 
naciai paleidžia tas savo 
“skrendančias bombas,” at
neš gerus rezultatus to 
“slapto ginklo” nugalėjime.

Dienos metu šiandien apie 
1,500 Amerikos bomberių, 
saugojami maždaug 500 nai
kintuvų, išnešė didelę afaką 
ant Pas de Calais apylinkės,

Aštunta armija užėmė Perugia miestą
ROMA, birž. 20. —Britų

aštuntos armijos kariai įė
jo į Perugia miestą, 82 my
lias į šiaurę nuo Romos, ir 
priešakiniai daliniai praėjo 
pro miestą iš vakarų pusės.

Prancūzai baigė okupuoti 
Elha salą. Paskutinis nacių

ir puolė kitus taikinius pa
čioj Vokietijoj. Tai buvo 
didžiausias Amerikos lėktu
vų dalinys, kuris vienu kar
tu pakilo iš Anglijos bazių.

Amerikos naikintuvai nu
mušė 35 priešo lėktuvus. 
Grįžę lakūnai sakė matę di
delius sprogimus, lyg bom
bos būtų išsprogdinusios 
amunicijos krovinius.

Mustang lėktuvai vijosi 
atskrendančias bombas ir 
kelias jų numušė virš kana
lo.

dalinys Porto Longone pasi
davė vakar rytą. Iš viso su
imta suvirš 1,900 nacių ka
rių.

Sąjungininkai kariai užė
mė žinomą Napoleono vilą 
ir Napoleono Muzėjų, kurį 
naciai vartojo kaipo reikme
nų stotį.



2 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, birž. 21,<1944

KALIFORNIJOS LIETUVIU ŽINIOS
Parapijos sukaktis ir 
Dievo Kūno šventė

Birželio 11 d. Šv. Kazi
miero parapija turėjo nepa
prastą paminėjimą: trijų 
metų įsikūrimo sukaktuves. 
Tą pačią dieną buvo ir Die
vo Kūno šventė su iškilmin
ga procesija, kuri įvyko gra
žiame parke, priklausan
čiam “Poor Souls” seserų 
vienuolynui. Parke buvo 
įrengti trys altoriai. Proce
sijos eiga buvo labai tavr- 
kinga priežiūroj Povilo Gra
žinus.

Šįmet jau nereikėjo sko
linti nei procesijos kryžiaus, 
nei baldakimo, nes kryžių 
paaukojo lietuviai, o balda- 
kymą įrengė Mr. ir Mrs. 
Fidler. Čia jiems viešai dė
koju. Pastaroji šeima mūsų 
bažnyčiai daug gera padarė.

Mūsų choras, vadovauja
mas, sesers Asizijos, gražiai 
giedojo giesmes. Nors šiais

laikais yra retenybė turėti 
chore jaunus vyrus, bet mes 
buvome laimingi turėdami 
du jaunuolius: Petrauską 
Joną iš Cleveland, Ohio, ir 
Raudonį Kazimierą iš Cice
ro, III. Buvo ir paaugusių, 
kurie nuolatos savo balsais 
remia chorą, ypatingai Pra
nas Masonas. Moterys ir 
mergaitės choristės buvo 
pasipuošusios tautiškais ko
stiumais, būtent choro įkū
rėja Bronė Starkienė, Emi
lija Masonienė, Rosalija Ja
nušauskienė. Genovaitė Gra
žinte, Stasė Šimkutė, dain. 
Mrs. Adrian ir Mrs. Dr. Ver- 
naza. Dar mūsų chorą su
stiprino, kaip garsiakalbis 
radio, Margarita Gribaitė iš 
Cambridge, Mass. Su choru 
visa minia vienijo savo bal
sus ir sutartinai giedojo; 
minioje taip pat buvo mote
rų ir mergaičių pasipuošu
sių tautiškais rūbais (Moni
ka Sliaterienė, Margarita

ROMOJ SUIMAMI FAŠISTAI

«<

Sąjungininkams užėmus Romą, ant-fašistai pradėjo gaudyti visus neišbėgusius fa
šistus, uolius Mussolinio laikotarpio rėžimo vykdytojus. Šioj nuotraukoj suimtą vieną 
fašistą įtūžusi minia kolioja. (Acme-Draugas telephoto)

ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
Athalsis bostoniečių
viesejimo

Piiilftdelphia, Pa. — Gegu 
žės 13 d. Lietuvių Muzikalė- 
je svetainėje bostonietė Ona 
Ivaškienė su savo mažais 
artistukais parodė, ką jie

<’a i

ku labai pavojingai sirgo. Ir 
tas įvykis, toji liga buvo 
priežastim to, kad šaunieji 
bostoniečiai tada netapo pri- 
imti kaip oficialūs, garbingi 
svečiai mūsų miesto. Mat, j 
tą v likiuką-smuikoriuką čia 
apačiai labai žymių ameri
konų nuoširdžiai myli, o jo 
motina Ona Birenaitė-Kuli- 
govskienė, yra labai drąsi ir 
landi žemaitė. Todėl majo
ras mūs miesto buvo jiems 
prižadėjęs bostoniečius pri
imti čia oficialiai. Bet toji 
ne’aimė — liga visą gražų 
užmanymą niekais pavertė; 
taip kaip ir kitus dar gra- 

! žius dalykas sujungtus su 
ta čia viešnage bostoniečių 
irgi neteido įkūnyti, išpildy
ti Taduko Bičiulis

Morauskaitė ir Laborskai-
tė).

Procesijoj pamokslą sakė 
angliškai pasionistas tėvas 
Justinas. Man prisiėjo sakyt 
lietuviškai.

Procesijai užsibaigus dau
gelis atėjo į parapijos salę 
pietų ir buvo dėkingi šeimi
ninkėms. Šie pietūs ir para
pijai pelno davė. Šeiminin
kavo Masonienė, Vilkienė, 
Slaterienė, Davydonienė ir 
Juskaitienė iš Cambridge, 
Mass. Čia turiu pabrėžti, 
kad Magdalena Likienė, ku

ri pirmą kartą mūsų parapi
joj pasirodė, nors senokai 
gyvena Los Angeles, atvyko 
į salę kaip lietuviška svočia, 
apkrovė \ stalus pyragais 
(keksais). Visi sočiai paval
gė ir dar vienas buvo išleis
tas laimėjimui.

Procesiją nufilmavo Jo
nas K. Milius. Vėliau filmą 
bus rodoma.

Prel. Julius Maciejauskas

PIRKITE EKSTRA BONĄ 
PENKTO VAJAUS METU.

Jei pasidarbavimas duoda 
gerą vaisių, tai geras už
kerta kelią piktui. (Balau)

J

aa MIRACLE" sienoms
■ M A LIA V A

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Namu saviniinku 
dėmesiui

Cicero. — Ar namų tak
sai 1945 m. bus mažesni, ar 
didesni, pagal 100 nuoš. ver
tės (valuation) planą f Vieni 
sako — mažesni, o kiti — 
didesni.

Šįmet taksai atrodo yra 
vidutiniai, arba didesni. Ką 
mes darysime, jeigu kitą 
metą taksai bus $100.00, o 
gal ir daugiau. Šiandien mes, 
namų savininkai, dar turi
me laiko tą sulaikyti. Rytoj 
bus pervėlu.

Pagal šį planą Illinois val
stybė didina savo kreditą 
šimteriopai dėl užlaikymo. 
Tr kas nors turės užmokėti. 
Šiandien namo savininko pa
dėtis yra tokia: nuomos už
šaldytos, nuomininkai šau
kia, kad savininkas kamba
rius išvalytų. Darbininkų ir 
medžiagos sunku gauti. Ant 
galo dar, didesni taksai.

Mes, Lietuvių Namų Sa
vininkų klūbas, šv. Antano 
Parapijos, Cicero, IU., at- 
jausdami šį pavojų, šaukia
me masinį susirinkimą bir
želio 21 d., 8 vai. vak., Šv. 
Antano parap. svetainėje.

Kviečiame visus namų sa
vininkus dalyvauti. Čia ne 
vieno, bet visų reikalas. Ne

sakyk: man šilta, geriau bū
siu namie. Taip, šiandien 
šilta, bet rytoj galėsi kepti, 
kaip gausi 1945 m. taksus.

Klūbas, būdamas neutra
lus, duoda progos asesoriui 
John S. Clark paaiškinti sa
vo 100 nuoš. valuation pla
ną šiame susirinkime. Prieš 
šį planą kalbės ekspertas iš 
Civic Federation Mr. J. V. 
O’Neil.

Delegatai dalyvaus iš Ci
cero Civic and Improvement 
Ass’n., Clyde Boosters, Fe
deration of Cicero Reat Es- 
tate Owners Ass’n., Czecho- 
slovak Taxpayers Club, ir 
Warren Park Improvement 
Club.

Po susirinkimo bus šalto 
alaus. Rašt. E. W. Mikutis

BATŲ RACIONAVIMAS

Batų raciohavimas Šiame 
krašte bus tęsiamas iki bus 
žymių pagrėjimų batų ištek
lių situacijoje, pareiškė ben
drame raporte Leather and 
Shoe Division and Civilian 
Reąuirements of the War 
Produetion Board, ir Office 
of Price Administration.

Nėra jokių žymių, kad to
kie išteklių padidėjimaf nu
matomi civilių naudojimui, 
bent per likusius šių metų 
mėnesius, tos agentūros pra-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Kapit. Tadas Kuiigovskis
meno srityje gali gražaus 
nuveikti.

Visi čia tikėjosi, kad to 
meniško vakaro programoje 
dalyvaus taipgi ir vietinis 
mažas smuikorius, žinomas 
vardu kapitono Tado Kuli- 
govskio. Tačiau jis nedaly
vavo todėl, nes, kaip kiek 
vėliau paaiškėjo, jis tuo lai-

Budriko RatUo Valandom'
VV.H.F.C 1420 Kllocycles —

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

Nedalioj, »:10 vai. vakare.

1‘ATARN AVIMAI

TAISOME

Skalbiamos Mašinas, Rcfri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. YABDS 1866.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

EXTRAI EXTRA1
r-.n

Lietu v iškas 
N. KANTER 
havUUnkas. 
Z) dūkas —

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Femialuytaa 
varna.-, ir 
ailrcnaa.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

MONARCH LIQUOR
3629 So. Halsted St.

Phone TARDS 6064

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

Utamikais. Ketvergais ir Suim
tomis iki 9:30 vaL vakare.

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

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

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

VU**’
MIRACLE WAU. FINISH

i

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes Fristoton.1917 g. Halsted St. r J*1®'"“’ 
Visur CANAL 1684

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

kų'Tnstrumen-

DR. STRIKOL’IS
nmaciAN and subgbon 
IMS 8a. AsUaad

orrao VALANDOS 
toe 2 Bd 4 fc-mk> 6 Dd S v«L vak

EaL CAN&I 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIBUBGAS 

2201 W. Cermak Rd.
v. v

M

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

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

2 syk plau tos, Chemiškai prirengtos
11.25 
12.50 
10.95

BLACK BAND LUMP 
PETROLEUM COKE (Course).. 
PETROLEUM COKE (Pilė Run)

[TIARCtITIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

ild 2 vaL popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
-GUCIO ofiso adresai:

6755 S. Westem Avė-, Chicago# I1L
Telefonas — GROvehiU 2242fe

Turime
Ir gerą 
rinkimą M
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
IEVVELRY — VVATCHMAKER 

— MUŠIU

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

6968 So. Tahnan Avė.
TeL GROvehiU 9817 

Offlee TeL HEMleck 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2428 Marąuette Road

T*’
M. Y ARds 2946

DR. C. VEZaiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

▼aL: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0086 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS 

4157 Archer Avenue

TngadleaUi pagal nutarti

S241 West 66th Place 
Tel. REPafcUe 7868

TeL CANal 6257
Rez. TeL: PROspect 6656

DR.P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki S p*.

6 Iki 0 vaL vakaro.

TeL YABda 8146 *

DR. V. A. SIMKUS

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aktų vtaam ryrenl- 
mul. 8au*oklte Jaa lelMamt 
■amlnuotl Jaa modernliklausia 
metodą, kurtų regėjimo mokai** 
rali auteiktt.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prajau

na vlaų aklų įtempimų.

Dr. Jobą J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
> Ai OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenns
Kampaa lt-toa

Telefoną.. 1 CANAL O52S, Chlca«o
OFISO VALANDOS: 

Maadlen 1:10 a. m. lkt«:I0 p. m. 
Trečiad. Ir feitad. 0:10 a. m.

Iki T:00 p. m.

6187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS B CHIRURGAI 

1-8; aao 6 JA8 JO
756 Wewt S5th Stree*

WL: 11-12; 24; * 0:80-8:80 
Pirmadieniais—2-4 Ir 6:80-8:81 

šventadieniais—11-12.

Skaniausia 
kurią 
mis.

yra toJL

LIETUVIAI DAKTARAI

JpR.’G. SERNER
ten*-- > „
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

18 metų patyrimas
TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivu Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvl 

180. HALSTED 8T. 
Kempes 84th Street

nuo 10 Ori 4; nuo 6 iki I

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

Oflao TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UOONTUS PRIIMA:
\ Bandiee ano 2:00 Dd 840 vii 
/ Treflad. tr Sekm. tik susitarlun

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofise Telefonu: Y ARds 0554
Jei nentailiepia šaukite—
Bes. TeL: MEDway 2880

OITSO VALANDOS:
Nno 10 Od 12 vai. ryto, nuo 2 Dd 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 Ud 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue 
Oftoo TeL LAFayetto 8210 , 
Ben. TOL LAFayetto 00M

4T

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

S. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

Ir Penktadieniais 
▼aL-10-12 ryta, 2-6, T-0 P. M. 

BL47 S. Halsted 8L, Cbteagų

1446
r:

„ VALANDOS:
Pirm, Antr, Ketvir. 0 Od 0 vak.; 
-./Penktad. 8:30 fld 0:80 vak.

Seštad. 6 vaL iki »*> 
Sekmadieniais pagal

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

J, W, GoeUie
/ _hj

y Ak; BUB i frfe Ud A UkHO A

9



Trečiadienis, birž. 21, 1644
09=

DIBNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, TTTTNOra 7t

CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D

I “D K A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. D«rboni Street 
TeL RANdolph MM-MM

] HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VVRAI HELP VVANTED — MOTERYS HF.I.P VVANTED — MOTERYS

S Lietuvos padangės naujienos

POGRINDŽIO SPAUDOS BALSAI

SVARBUS PRANEŠIMAS
VVar Manpovrer Oommlmlon ra- 

Matymai reikalauja kad <lan*u> 
man darbininkų turi J«l*ytl Pa- 
liuosavimo Raftt* (Matrment of 
avallablUty) nuo dabartines dar
bo Jatalaon — ar nuo War Maa- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltikrinkit ar Jūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga palluona- 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

GRINDERS
DARBAS TIKTAI NAKTIMIS 

64 VAL. I SAVAITĘ

METALO SANITARY PREKĖS 

JUST MFO. CO.

4610 VVest 21 st St.

VYRŲ

REIKIA

HELP VVANTED — VYRAI

VVABEHOUSE 
PAPRASTU DARBININKŲ

Patyrimas gerai, bet nereikalinga. 
80c j vai. už 40 vai. j savaitę. 11.20 
vai. J vai. vir# 40 vai. Pastovumas, 
geros darbo sąlygos.

ACE VVAREHOUSE CO.
411 W. OHIO RT.

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokeatln. Atnliauklte 
Apply Employment Office 

EDQEWATER BEACH HOTEL, 
5357 Sheridan Boad

SVARBIEMS KABO DARBAMS 

PLIENO VVAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

WELDERIŲ 
ARC IR COMBINATION 

DARBAS TIKTAI NAKTIMIS 

64 VAL. I SAVAITĘ

METALO SANITARY PREKES 
JUST MFG. (30.

_______ 4610 Weat 21st St.

VYRŲ
Dirbtuvės darbininkų. 

Patyrimo nereikia.
Išmokinsim.

4638 W. HURON

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Othuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 - 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

THE.— RANDOLPH

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)

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:90 
vakare Ud 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos dnodama;

Valgis dykaL 

Amžius 20 iki SO metų.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
AtsliaakR

ILLINOIS
BEtL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

REIKIA MERGINOS
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS 
4425 S. Fairfield LAF 8248

Moterų 

Reikia

Dirbtuvėje daužyti kiaušinius.

★ GERA MOKESTIS
★ SVARBUS DARBAS
★ GEROS VALANDOS

FULTON EGG PRODUCTS 
COMPANY

HELP VVANTED — MOTERYS

FUR FINISHERS 
ROBIN BROS.

6348 STONY ISLAND AVĖ. 
FAIRPAX 2300

★ ★ * ★
PRECISION INSPEKTOR. 

BENCH LATHE 
OPERATORIŲ 

TURRET LATHE OPER»S 
SHOP KLERKŲ

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

TARNAIČIŲ REIKIA, dieno. J 
savaitę. 882.50 ) mėnes). Atsišaukit 
| VVE8TON HOTEL, 355 W. Madl- 
son.

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. Washington Blvd.

VAIKINU — VYRU. vir# 16 metų. 
Karo darbai. Prie muzikos Instru
mentų. 65c i va), pirmą m&neoj. pa
kėlimas vėliau. VVHITF. EAGLE 
RAVVHIDE, 1652 N. Throop.

MAŠINOMS OPERATORIŲ lr OR
DERIU PAKUOTOJŲ- Pastovūs dar
bai. ORINNELL CO., 4425 S. Weet- 
crn Avenne.

Matyklt Mr. Abnet.

A. J. CAN lf IELD CO.
REIKALAUJA VYRŲ 
Prie paprastų darbų. 

Darbai pastovūs 
$45 ir suvirš pradedant 

6788 SOUTH CHICAGO AVĖ.

★ ★
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

Lathe Hand
TURI BCT PATYRĘS

Skaityt blueprints ir sustatyt savo 
darbus. Pastovus darbas.

|1.10 I VAL. PRADEDANT
Laikas ir pusė už viršlaikį. Turi 

būt drafto paliuosuotas.
WHEELCO INSTRUMENTS 

COMPANY

847 W. Harrison St.

DRILL PRESS 
PUNCH PRESS HANDS 

ASSEMBLERS 
75c I VALANDĄ 

Pastovūs darbai Sviesi, švari
dirbtuvė.

Pašaukit KEDzie 2048
McINTOSH ELECTRIC CORP. 

223-233 N. CALIFORNIA

PARDAVIMUI
PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKf 
nu moderniškai (rengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basementau 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinės mokyklos, 
4 blokai nuo Routh Shore geležin
kelio stoties. 1 H mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puoSnlų resortų.
J. P. VARKALA sav., Chicagoje, 
414S Archer Avė. Pb. Virginia 2114

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

Balsas iš burnos išėjęs ne
besugrįžta.

Pašovė vyra
/

William Morgan, 35 metų, 
negras, 22 E. 31st str., Ben- 
singer's bowling alleys, 29 
W. Randolph str., porteris, 
buvo pašautas krūtinėn. Jį 
pašoyė vedėjo padėjėjas 
Miehle Geyer, 67 metų, 550 
Surf str., kuris pranešė po
licijai. kad Morgan bandė 
papildyti apiplėšimą.

PADEKIT

DŽIUGINTI

MUS

KARO ŽINIOMIS
DARBU

KARO

PRAMONĖJE

★ ★ ★
ASSEMBLERS—NAKTIMS 

INSPEKTORIŲ—NAKTIMS
MAŠINOMS OPERATORIŲ(

★ ★ . ★
MatykR Mr. Dtfnlcek 

Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.

8 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 

6565 Sheridan Rd.
LON 8500 MR. WALL

Skelbkitės "Drauge”.

VYRUI

Dirbtuves Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių. $87.60 f mėnes) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6857 Sherldan Road

REAL ESTATE FOR SALE

PIRKĖJAMS

ATYDA!
Butanpyktt aaa DAUG laiko tr ptnl-

a įsigydami mflaų dldel) dykai su
ktą sąrašą TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoktt, rašykit ar atsilankykit mū- 

■ų oflsan kur bus sutelkta greitas, 
mandagus Ir Inteligentiškas patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.
TEL.—CICERO 418

VADOVAUJAM GREITU 
PARDAVIMU

22 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

Platink “Draugą”.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 

DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite Ir pajėgsite dirbti.

VYRAI IK MOTERYS

INVASION
NEEDS SUPPORT 

ON THE

HOME FRONT
We Can Ūse

MEN 8i WOMEN
—ON—

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

LABORERS
MACHINE OPERATORS 

INSPECTORS
EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

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

SUNDAYS

THE CHICAGO SCREW CO. 
1026 S. HOMAN AVĖ.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Dženitorių

Ir Dženitorkų
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ
PATYRUSIŲ

PAGEDAUJA

CHICAGO
TITLE & TRUST CO.
69 W. WASHINGTON

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

★ ★ ★ALUMINUM*
Dabar tai laikas pradėti dirbti pramonėje rytojaus. 

VYRAM IR MOTERIM
Pilno laiko karo darbai, geriausia mokestis, dienomis ar 

naktimis. Patyrusių ar ne. Užmokestis laike mokinimo.

2742 W. 36th Place

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistu
VISOKIŲ DARBŲ PATYBIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

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

Imkite Douglae Park ,rL" ild Durų

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

VAIKINU IH MERGINU—16 METU AR SUVIRS—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIE LENGVU ASSEMBLY DARBU- 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAGELBfiKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes ISDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANTZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHER8

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

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

2. VILNIUS IR LENKAI
Kovos, darbo, pasišventi

mo verti tik dideli dalykai. 
Ir Vilnius yra vertas to di
delio darbo, įsitempimo, ko
vos. Juo labiau, kad dėl jo 
pretenzijų reiškia ir lenkai 
ir gudai ir vokiečiai. Visi 
jie nori Vilnių pasiglemžti 
sau, jame įsisėdus karaliau
ti šiaurinėje Europos daly
je.

Vokiečių) norai savaime at
puola, nes pralaimėję šį ka
rą, turės pasitraukti iš visų 
dabar užimtų sričių, taigi ir 
iš Vilniaus, nors ir būtų čia 
atkėlę Rozenbergo ministeri
ją. Gudai yra smarkiai nu
silpninti realaus pavojaus. 
Tuo būdu telieka vieni len
kai, kaip sapnuotos “nuo jū
rų iki jūrų” valstybės “kū
rėjai.’’

Mes nesakome, kad Len
kijos nebus. Ji bus, prieis 
prie jūros, kaip bus ir Ne
priklausoma Lietuva su sa
vo platoku pajūriu, su so
stine Vilniuje. Tik mums ne
rimti atrodo lenkų nuolati
niai tvirtinimai, esą Vilnius 
jiems turįs priklausyti, ko 
jie siekia įvairiausiomis prie 
monėmis.

Lenkų nerealus ekspansiš- 
kumas dar gyvas. Apie tai 
turime žinoti, nes tik priešą 
pažinus galima sėkmingai 
prieš jį kovoti.

Daug kam kyla klausimas, 
kodėl Vilniuje tiek daug len
kų ir iš kur jie ten taip ge
rai jaučiasi? Tuo labiau rū
pinasi vokiečiai nei lenkai, 
kurių pirmieji Vilnių laiko 
kaip kokį cirką, tarpusavyje 
piudydami lietuvius, lenkus, 
gudus. Tokia laviruojančia 
politika vokiečiai nori iki 
didžiausio {įtempimo įkaitin
ti tautybių santykius. Taip 
savotiškai puoselėjami len
kai Vilniuje leidžia savo 
slaptą periodinį laikraštuką: 
“Niepodleglosc”. Vilniaus 
apygardoje, dalyje Gudijos, 
iš dalies Generalinėje Guber
nijoje ir Vakarinėje Ukrai
noje turi geriau ar blogiau 
suorganizuotus lenk i š k u s 
vienetus, tikslu pasistačiu
sius Lenkijos nepriklausomy. 
bą atkūrimą. Paskutiniu lai
ku gauta žinių apie slaptus 
lenkų sambūrius net buv. 
Nepriklausomos Lietuvos te
ritorijoje.

Į mūsų rankas pateko slap 
tos karinės lenkų organiza
cijos “P. Z. P* (Polski 
Związek Powstanczy — Len
kų Sukilėlių Sąjungos) or
ganizacinė instrukcija apy
linkėms, su kuria truputėlį 
supažindinsime.

P. Z. P. tikslu stato tiks
lingą išnaudojimą visų gy
vų pajėgų ir medžiaginių iš
teklių, o uždavinių paruoši
mą ir įvykdymą karinės ir 
mobilizacinės akcijos. Rajo
nuose ir apskrityje turi bū
ti po vieną atsakingą asme
nį, kuris suorganizuoja va
dovybes ir išdirba vietinius 
kovos uždavinius. Medžiagi
nių kovos priemonių apsirū
pinimą išsikombinuoti savo 
priemonėmis. Dėl artilerijos 
švarvuočių, aviacijos stokos 
ar neturėjimo nuo tų gink

lų rūšių organizavimo atsi
sakoma. Susirašinėjimai ne
vartojami, įsakymus duoti 
tik žodžiu. P. Z. P. veikimas

4

laikomas griežčiausioje pas
laptyje. Stengiantis pažinti 
save ir priešą, tuo reikalu 
uoliai bei atsargiai rinkti 
žinias. Kas mėnesį daromi 
padėties pranešimai. “S. O. 
P.” (Sluzba Ochrony Pows- 
tania — Sukilimo Apsaugos 
Tarnyba) organizuojama pa
gal vietos reikalų padėtį. 
Partizanų židinio pagrindu 
yra lauko būrys ir pilnas 
sudaro 60-65 žmones S va r-

• t

besnieji būriai būsią aprū
pinti siunčiamaisiais — pri
imamaisiais radio aparatais 
Diversiniai 4-5 asmenų pat
ruliai trukdo geležinkelių 
transportus, juos sprogdina, 
bėgius sugadina ir pan. S. 
O. P. saugosianti visuome
ninį ir valstybinį turtą nuo 
plėšimų, gaisrų, naikinimų. 
Į kiekvieną svarbesnį objek
tą (sandėlius, ligonines, 
krautuves, dirbtuves ir pan.) 
skiriama bent po vieną sa
vo žmogų, kad, reikalui e- 
sant, turtu būtų galima pa
sinaudoti. Pervežimams nu
matyti auto šoferius be am
žiaus ir lyties skirtumo.

Čia tik dalelytę sužymėjo
me, kas platokai išdėstyta 
dvejose dalyse ir 28 para
grafuose. Vien to santrauka 
užima 6 mašinėle rašytus 
puslapius. Tačiau ir iš šios 
trumpos apžvalgos jau ga
lima susidaryti įspūdį, kaip 
tvarkosi ar numano tvarky
tis lenkai. P. Z. P. instruk
cijos, manytina, taikoma vi
sur, kur tik lenkai tikisi ga
lėsią kovoti dėl N. Lenkijos 
taigi ir Lietuvoje.

Lenkams maistingais rei
kalais patariame nelysti ne 
tik į Vilnių, bet ir ji Vilniją 
Tikroji Lenkijos teritorija
— plotai apie Varšuvą, Ka- 
lišių, Čenstakavą, Krokuvą 
Liubliną — yra labai smar
kiai netekę lenkiško kraujo. 
Retai kur pamatai sveiką 
jauną lenką ar lenkaitę. Be 
daugybės ir masiškai sam
domų lenkų (tai daro vokie
čiai, o pietinėje-rytinėje buv. 
Lenkijos dalyje — Ukrainoj
— taip pat be pasigailėji
mo juos žudo ukrainietiški 
tautiniai partizanai) daugy
bė jų išvežti darbams, patal
pinta koncentracijos stovyk
lose. Su kiekviena diena len
kai turi baisiausius nuosto
lius žmonėmis. Mes pataria
me diaugiaū rūpintis savo 
žemės gynimu ir žmonių iš
laikymu. Lenkai priešų ir 
taip daug turi. Kam jiems 
ir lietuvius prieš nustatyti? 
Lietuviai vistiek neatsisakys 
nuo Vilniaus, nei Breslaujos, 
Nei Ašmenos, nei Lydos, nei 
Gardino, nei Augustavo, nei 
Suvalkų, nei kitų Vilnijos 
vietų. Lietuviai pasiruošę ne 
tik atstatyti nepriklausomy
bę, bet ir atgauti visas že
mes, kur mūsų kraujas te
ka, kur mūsų praeitis, kur 
mūsų ateities židiniai bus.

Nebijom lenkų užmačių 
skelbti lietuviškai visuome
nei. Ji turi žinoti ir būti pa
siruošus bandymui, turi iš
laikyti tautinį egzaminą.

r
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Churchill apie taika
Anglijos premieras Churchill, kalbėdamas Meksikos 

ambasadoj Londone, pranašavęs, kad Vokietija dar šią 
vasarą bus. priversta pasiduoti, tarp kitų dalykų, pa
sakė, kad yra daroma pastangos — ‘ pasiekti pastovų 
bendradarbiavimą ir sudaryti organizaciją, kuri po šio 
karo sustiprins ryšius tarp visų mūsų tautų ir bus pa
sekminga taikai išlaikyti, organizaciją, kuri neatmes 
nekaltų ir vaisingų susitarimų tarp paskirų tautų. ’’

Reikia, tad, Įsukti, kad taip ir bus. Po šio karo bus 
įsteigta tokia tarptautinė organizacija, kurios vyriau
sias tikslas bus palaikyti pasaulyje teisingą ir pasto5- 
vią taiką. Taikos pastovumas ir teisingumas bus gali
ma pasiekti tik tuomet, jei tarptautinė taikos organi
zacija pripažins visoms tautoms, didelėms ar mažoms, 
lygias teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą..

Leidiniai apie Latvija

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

IS Prancūzų Raibos ISvertS 
JUOZAS POVILONIS

Kuomet Vokietija pasiduos!
KAIP ILGAI NACIAI LAIKYSIS?

Kuomet garsiojo prancūzų uosto Cherbourgo sienos 
jau braška nuo stipraus sąjungininkų bombardavimo ir 
jo užėmimas gali įvykti bet kurią valandą, ir politikai 
ir žurnalistai daro naujų spėliojimų apie tai, kiek ilgai 
vokiečiai galės laikytis. Patsai Didžiosios. Britiasniijos 
ęremiėras Churchillas pareiškė, kad Vokietija bus nu
galėta dar šią vasarą. Tą jis sprendžia ne vien tik iš 
sąjungininkų pasisskimų Normandijoj, bet ir ,k»ro ei
gos kituose frontuose. Be to, jis sako, kad susilauksime 
ir naujų įvykių Europos kontinente, kurie tikrai būsią 
lemiantieji. Anglų premiero pareiškimas, aišku, nėra 
visai be pagrindo.
PASKUTINES nacių pastangos

Kad vokiečių jėgos išsisemia, apie tai nėra dviejų 
nuomonių. Nėra jokios abejonės, kad jie dėjo daug 
pastangų atsilaikyti ir Normandijoj ir Italijoj, bet ne- 
ctsilaiko. Ir vienur ir kitur sąjungininkai jau tiek įai- 
Etiprino, kod dabar vokiečiai jau visai nedaug vilčių 
beturi. Jie, tiesa, baugina su “naujuoju” pabūklu — 
c utomatiškai vairuojamu lėktuvu, bet tai tur būt bus 
paskutinė desperatiška Hitlerio priemonė.

Šiuo metu jau darosi populiarus klausimtae, kaip greit 
Vokietija kapituliuos t'Ar ji pasiduos sąjungininkams 
dar nepasiekus Vokietijos sienų, ar sulaužius jų pas- 
1 utinę apsigynimo liniją prie pat jos rubežių?
TURĖS PASIDUOTI BESĄLYGINIAI

Pirmiausiai naciai visai netrukus gali prašyti sąjun
gininkų sąlyginės taikos. Bet, kaip Prezidentas Roose
veltas savo laiku yra labai aiškiai pareiškęs, prieš Vo
kietiją bus kariaujamai tol, kol ji nebtfs priversta pa- 
e duoti besąlyginiai. Atsižvelgiant į tai, vokiečiai mė
gins kariauti tiek ilgai, kiek ilgai užims sąjunginin
kams pasiekti Vokietiją. Vienu žodžiu, jie mėgins atsi
laikyti svetimose teritorijose, bet jei čia neatsilaikys, 
tuomet iškels širvo rankas aukštyn. Savo teritorijoj vo 
kiečiai vargu kariaus.

MUSŲ PAREIGOS

Bet mes neturime pasiduoti iliuzijoms, kad sąjungi
ninkams pavyks visai pigiu būdu pasiekti Vokietijos 
sienas. Nacių jėgos dar nėra tiek išsemtos, kad jie jau 
nė kiek nebegalėtų kariauti. Jie dar kariaus, dėdami 
paskutines savo jėgas, jie kariaus dėspėratiškai. Tai 
pareikalaus iš sąjungininkų ir sugabumo, ir vyrų jė
gų, ir geriausių karo pabūklų, ir daug visokios flimu- 
ntcrjos. Aišku, kad pergalė bu» mūsų pusėje, bet kad 
ją pagreitinti ir kad su mažesniais nuostoliais ją lai
mėti, namų fronto darbai turi eiti padidintu darbin
gumu ir pagreitintu tempu. Be to, pėnktoji U. S. karo 
paskola turi būti išpirkta su dideliu kaupu.

Latvijos pasiuntinybė išleido antrą laidą dr. Alfredo 
Bilmanio, Latvijos ministro Vašingtone, knygos “What 
Latvia Wishes froin this Wail?” (Ko Latvija nori iš 
šio karo?). Šioj knygoj gana plačiai pavaizduojama 
Latvijios sutartys su kaimynais. Ypač išsamiai apima
ma jos sutartys su Sovietų Rusija, kuri keliais atve
jais iškilmingai pripažino Latvijos nepriklausomybę ir 
net pažadėjo reikale ją ginti. Tačiau, kaip žinome, 1940 
m. vasarą Rusija sulaužė visas sutartis ir pati okupa
vo Latviją ir kitas Baltijos valstybes.

šios knygutės vertingumą mažina joj įdėtas Euro
pos žemėlapis, kuriame Lietuvos sostinė Vilnius yra 
pažymėtas Lenkijos pusėje. Mes vis tik nemanom, jog 
Latvijos ministras nežinotų to fakto, kam Vilnius pri
klauso. Būtų įfdomu žinoti, kaip jaustus latviai, jei Ry
ga būtų išskirta iš Latvijos ir žemėlapyje žymima ne 
kaipo jos sostinė, bet jos kaimynės valstybės miestu?

Tuo pačiu kartu mums prisiųsta ir kita to paties dr. 
A. Bilmanio parašyta, Latvijos pasiuntinybės išleista 
knyga — “Faets about Latvia”. ši knyga tikrai gau
siai, gražiai ir tiksliai iliustruota. Braižiniai artisto Zi- 
gisriiundo Vidbergo. Knyga tik 62 puslapių, tačiau ją 
perskaičius gaunamas gana geras vaizdas apie latvių 
kilmę, istoriją, ękonomiką, kultūrinį ūgį etc. Kiekvie
nas politikas arba bet kas, kuris domisi Europos tautų 
gyvenimu, noriai laikys šią knygelę savo knygyne, nes 
bet kuriame atsitikime, jon pažvelgęs, greitai suras 
reikalingų žinių apie Latviją.

Reikia pasakyti, kad dr. A. Bilmanis yra veiklus žmo
gus ir latvių tautos reikalus kiek savo raštais tiek gy
vu žodžiu energingai gina.

*
Apie Sovietą spaudą

D
Kokia bus rinkimą kainai

Senatorius Green pranašauja, kad šių metų preziden
tiniuose rinkimuose Amerikos politinės partijos labai 
daug pinigų išleisiančios. Šiuo atžvilgiu 1944 metų rin
kimai visus ligšiolinius rekordus sukirsią. Galės taip 
ir būti, nes rinkiminė kampanija bus gyva ir aštri. 
Svarbu tik, kad ji nekenktu karo eigai,____________

“Darbininkas” įdėjo editoriaią apie Sovietų spaudą, 
kurį pavadino — “Kas pas mus nedora, tai pas juos 
nafturalu”. Tame editoriale tarp kitko rašoma:

“Kad ateity mūsų nediapėrėtieji komunistėliai keis
tai bei žiopliškai neišsišoktų, aš jiems patieksiu keletą 

elementarinių informacijų apie Sovietų spaudą. Visi 
Sovietijos raštininkai turi rašyt pagal tam tikrą val

dišką įsakymą (kazionyj ukaz). Valstybinio ukazo 
reikalavimai yra šitokie: laikytis komunistinės lini
jos, f. y. liaupsinti ir gilinti “revoliucijos laimėjimus” 
ir skelbti absoliučią bedievybę, paneigiant dorovę, kai
po “buržuazinį prietarą”. Būtina rašyti Dievo vardą 
maža raide, visada turėti omenėj, kad “religija tai 
žmonijos svaigalai”, pašiepti, iškoneveikti tikėjimą bei 
dvasiškiją ir, seksualiniu atžvilgiu, terliotis nešvary- 
bėje (pochabščina). čia tai rašytojams duodama ne
apribota, laisvė. Juo riebiau, juo populiariau, šia lais
ve sovietų rašytojai naudojasi didžiausiu pamėgimu. 
Kurie? Viši. Būtų malonu patiekti vieną kitą išskirti, 
bet, deja, jų neturiu, štai keletas pavardžių žymesnių
jų Sovietijos autorių, kurių seksualiniuose vaizduose
yra tiek “natūralumo”, kad “chot sviatych vynoel” 
(nešk lauk šventuosius). Ilja Ehrenburg, Gladkov, 
Zoščenko, A. Tolstoy, Vsevolod Ivanov, Fedin, Leonov, 
Tichanov, Kaverin, šolofchov ir t.t. ir t.t. Pėrilga vi
sus išskaičiuoti. Kai kurie stambiai talentingi. Kai 
kurite varžosi komunistine linija ir nėsigaili jai pa
šaipos. Bet pas visus erotizmas da vedama iki “kul
minacinio punkto”. Jei kurie “Poputčikai”, “Simbo
listai”, “Broliai serapi jonai” (taip vadinosi raštinin
kų grupės) mėgino atsipalaidoti nuo kazionojo ukazo 
varžtų, tai juos tuojau išmesdavo iŠ Raštininkų Drau
gijos. Bet tai už iškrypimą iš komunistinės linijos, ne 
už parnografiją (šlykštenybes). šlykštenybėse jie ga
lėjo maudytis kiek tinkami. Ir maudėsi. Gi kamšo
mo! cai (komunistų jaunimas- skaitė ir laižėsi. Jiems 
tai buvo ne ištvirkimas, tik latsipalaidojimas nuo “bur
žuazinių prietarų”. Kas pute mus nedora ir peiktina, 
tas pas juos natūralu ir girtina.”

(Tęsinys)
—Perdedi!
—Tegu, sutinku! Paga

liau spręsdamas aš nesire- 
miu nei klebonu, nei Baurai- 
nu, aš bandau susidaryti 
savo nuomonę.

—Atsargiai daryk spren
dimą!

—Taip, žinau. Reikės ilgai 
svarstyti.

♦ ♦ . ♦
i

Enguerrandas, kalbėdamas 
au Danielium, pasakė: aš 
budėsiu. Jei jis būtų pasi
žiūrėjęs giliau į savo sąži
nę, būtų pamatęs, kad jo 
teisingumo jausmas, šiaip
jau jautrus ir teisus, buvo 
kryptelėjęs į šalį dėl žmo
nos laikymosi su auginti
niu. Jį pagavo nepaprastas 
noras rūpestingai slepiantis 
pagauti Danielių nusikals- 
tant ir pagaliau juo nusi
kratyti.

Jį tiesiog sukrėtė džiaug
smas, kada iškilo naujas 
įvykis, padidinęs abejojimą 
augintinio garbingumu.

Daug važinėdamas Pary
žiuje, jis tvarkė mėnesines 
automobilio reikmenų apys
kaitas. Niekados jis nebuvo 
atkreipęs domesio į suvarto
jimą. Tačiau vieną dieną, ly
gindamas savo sąskaitas, jis 
nustebo, kad išlaidos labai 
padaugėjusios per paskuti
nius tris mėnesius. Ar jo 
tarnas kartais neapgaudinė
ja, pirkdamas didesnį me
džiagos kiekį, kad vėliau 
dalį parduotų? Jis įsakė ga
ražo prižiūrėtojui, kad nė 
viena sąskaita nebūtų pri
imta be jo parašo. Ir sekan
tį mėnesį išlaidos sumažėjo 
perpus.

Šitas dalykas, pridėjus 
dar 1,000 frankų dingimą iš 
jo stalčiaus ir išvogtas gar
sus dokumentas, kurį Nau
josios Idėjos pavartojo gin
klu prieš jį, sustiprino jo 
abejojimus. Tačiau svarbiau 
šio įrodymo jam trūko: už 
raukos pagauti augintinę 
nusikalstant.

Viėnas netikėtas įvykis 
paskubino išvadą, kurios
jis ieškojo.

* * *
Vieną rytą Danielius at

bėgo pažadinti Enguerran- 
do, pranėšdamas, kad j}i ap
vogė. Enguerrandas greitai 
apsirengė ir puolėsi į savo 
kabinetą. Paskui jį sekė 
žmona, Maksas ir Teresė. 
Viskas buvo apversta aukš
tyn kojomis. Stalčiai buvo 
išlaužti. Buvo dingę 5,000 
frankų.

Vagia arba vagys buvo 
įėję į kabinetą iš gatvės, 
atidarydami langines ir iš
mušdami langą.

Praėjus pirmam susijau
dinimui, Enguerrandas įsa
kė nieko nebesti it telefona- 
vd policijos viršininkui. Po 
kėt virčio valandos šis jau 
buvo čia, lydimas vierio se
klio.

Pirmiausia langas patrau
kė dėmesį. Jam ypač puolė

į akį viena smulkmena: at
dara langinė rodė, kad smū
gis turėjo būti iš vidaus. 
Antra pastaba: dulkės, ku
rios nusėda ant išlaukinės 
palangės, nebuvo niekieno 
net brūkšteltos. Staiga jis 
pasilenkė ir pakėlė blizgan
tį daiktą, nukritusį- prie pat 
lango, ir įsidėjo jį į kišenę.

Viršininkas susimąstę ir 
paskui, kreipdamasis į En- 
guerrandą,. tarė:

—Ar aš galiu su jumis 
vienu keletą valandėlių pa
silikti ?

Kada ponia, sūnus ir tar
nai buvo išėję, viršininkas 
tarė:

—Tardymas parodo įsta
bų dalyką.

—Na?
—Aš manau, kad vienas

9

vagis viską padarė. Mano 
manymu, jis buvo vakar va- 
kare pasislėpęs namuose ir, 
nevykusiai sumetęs pėdas, 
šį rytą išėjo pro duris.

—Tai negalima!
—Žiūrėkite patys! Lan

gas išmuštas tik taip sau. 
Langinė atidaryta iš vidaus. 
Ir ką jūs pasakysite apie 
šitas nepaliestas dulkes ki
toje lango pusėje? žmogus, 
prieš įšokdamas į jūsų ka
binetą, turėjo palikti nors 
mažiausią žymę savo pėdų, 
savo rankų arba drabužių.,.

—Tiesa....
(Daugiau bus)

Pirkite karo bonus.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

se

i

4192 Archer Avė.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 

1 fl j B ^4“

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

'8prl nosiniai 
Matrosai

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

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO mėa

Studlo Ooucb

<•

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231® VVEST ROOSEVELT ROAD ' _

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RūAles 
Namų Materijoią Ui Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite J mūsų jardą Ir apžiūrėkite ste
ką Ir aukotą rūS| LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINA3,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

tz
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222222LABDARYBESZ22
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS IINKUS, DVASIOS VADAS IK I8DININ. 
4667 So. Wood Street, Chicago, Illinois 

--------- ooo---------
Anastazas valančius, pirm. ona jaspariknz, ra**.

K. SIKYTN8K AB, finanmi rašt.K. JODEIJK, ST. CTBFTAKIR, t. pirm.

Itf J Į1"' ' ' 1 ■--------- :----------------

Pasitarimas statybos 
reikalais

Birželio 16 d. pas kleboną 
kun. A. Brišką įvyko pasi
tarimas lietuvių senelių prie- 
glaudos namo statymo rei
kalais. Pasitarime dalyvavo 
Labdarių Sąjungos centro 
ir statybos komisijos nariai. 
Ilgai ir smulkmeniškai bu
vo išdiskusuoti klausimai, 
kurie liečia namo statymo 
reikalus. Tų reikalą gi yra 
ir daug ir painių. Susirinki
me, kaip ir paprastai, pasi- 
re iš k ė skirtingų nuomonių 
Bet nusistatymas visų vie
nodas — stengtis kiek ga
lint greičiau nugalėti tekniš- 
kas kliūtis ir imtis prieglau-

rengtų savo lėšomis kurią 
nors prieglaudos vietą — 
koplyčią, valgyklą etc. To
kių geradarių vardas bus j- 
rašytas ne tik Labdarių Są
jungos ir jos prieglaudos 
istorijon, bet kiekvienas ten 
atsilankęs jį (vardą) matys 
viešoje vietoje. Bet svarbiau 
šia — už tuos geradarius se
neliai melsis visais laikais.

Dėl sąlygų reikia kreiptis 
į statybos komiteto pirmi
ninką kun. A. Linkų, 4557 
So. Wood St., Ohicago, III.

Centro susirinkimas
Svarbus Labdarių Sąjun

gos oentro susirinkimas bus 
birželio 28 d. Šv. Kryžiaus

ROBOTAMS VOKIEČIŲ LĖKTUVAS 26 d. 8 vol. vak., Sv. Kry
žiaus parap. svetainėj. Vi
sos kuopos prašomos būti- 

I nai prisiųsti atstovus arba 
I kuopų valdybos teatsilanko 
į susirinkimą. Taipgi prašau 
visų Chioago apskr. kuopų 
susidomėti šiuo seimu, nes 
bus labai svarbus. Todėl 
kiekviena kuopa turi pasi
rūpinti, kad ji būtų atsto
vaujama šiame seime.

Pirm. F. J. Cižauskas

Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicago apskrities
SKELBKITĖS “DRAUGE"

parap. salėj, 7:80 vai. vak. 
dos namo vidaus įrengimo Įvairį^ komisijos — rink- 

K**-Į liavos, pikniko, išvažiavimo, 
prieglaudos statybos turėki-

darbo.

Pirmininko padėka
Sofija Palis ir Z. Žekienė 

(iš Waukegan, I1L) įfeikė 
per pirmininką A. Valančių 
aukų senelių prieglaudai sta 
tyti ir .už tas aukas pirmi
ninkas nuoširdžiai dėkoja.

Visi norime, kad prieglau
da būtų greitai įrengta. Bet 
norų, kad jie būtų ir geriau
si, neužtenka. Reikia ir dirb
ti ir aukoti, kad ką nors 
pasiekti. Labdarybės darbai, 
kaip prieglaudos statymas 
ir kiti panašūs, yra tokie, 
kad, rodos, ir raginti nerei
kia jiems aukoti. Bū'ų gera, 
kad ir kiti pasektų virš nu-
rodytųjų aamenų pavyzdį ir ir
patys, be jok,y ypatmgų ’nUna9
ginimų, savo auką prieglau
dai prisiųstų. Juo greičiau 
išauginsime statybos fondą, 
juo greičiau įrengsime prie
glaudą.

te paruosusios smulkmeniš
kus raportus, nes suvažiavę 
kruopų atstovai norės žinoti, 
kokios buvo pasekmės, kiek 
surinkta ir uždirbta, kas dar 
bavosi ir t.t. Centro valdy
ba ir direktoriai taip jau 
turės svarbių pranešimų.

CHICAGOJE
Chicago Bar Associa
tion rekomendacija
• Chicago Bar Association, 
birželio 16 d., išleido reko
mendacijas kandidatų į tei
sėjus. Rekomenduojamų kan

Chicago Bar Association ad
vokatą Olį rekomenduoja 
taip:

“Jis turi gerą mokslą ir

Įamžinkime
' Senelių prieglauda, tai ne
maža įstaiga. Jos namuose 
reikalinga ne tik miegamie
ji kambariai, bet ir kitos 
patalpos: koplyčia, vieškam- 
baris, valgykla, virtuvė, skal 
bykla ir t.t. Tai įrengti kai 
nuojta nemažai pinigų. Jau 
atsirado geradarių, kurie pa
skyrė po keletą šimtų, dole
rių, kad savo vardu kamba
rį įrengti. Tuo būdu jie sa
vo vardą įamžins šioje įstai 
goję. ,

Mūsų tautiečių tarpe yra 
nemažai pasiturinčių žmo
nių. Reikia pasiteirauti, ar 
neatsirastų tokių, kurie į-

mėnesinis susirinkimas į- 
vyks birželio 21, 7:30 vai. 
vakare, Aušros Vartų para
pijos salėje. Valdyba pagei
dauja, kad kuo daugiausiai 
kolonijų atstovų dalyvautų 
tartis svarbiais klausimais.

B. Jakštaitė, apskr. rašt

A. +

Apskaičiuojama, kad apie 
18,000,000 taksų mokėto
jams bus grąžinta jų per
mokėti taksai už 1943 me
tus. Iždo Departamentas de
da pastangų, kad permokėtų 
taksų grąžinimas būtų kiek 
galima greičiau atliktas.

Hitlerio “slaptasis ginklas,” kuriuo jis grąsinęs Angli
jai atkeršyti už bombardavimą Vokietijos miestų. Nuo
trauka padaryta šiam be vairuotojo lėktuvui krintant An
glijos žemėje. Lėktuvas apie 25 pėdas ilgio. Sparnai 16 
pėdų. (Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas).

Susirinkimaipartamento Mokesčių Tardy 
tojas, yra aukštai įvertina
mas tiek žmonių, tiek savo 
departamento už gerai atlie
kamas pareigas. Jisai yra 
teisingas, doras žmogus, ra
maus būdo, mandagus ir są
žiningas. Jis yra kvalifikuo
tas teisėjo urėdui.”

Tai taip rekomenduoja Chi 
cagos Advokatų Asociacija1 
mūsų tautietį adv. Olį į; tei
sėjus. Reikia tik mums pa
tiems subrusti ir padirbėti 
politiškoj dirvoj, o sekantį 
rudenį išrinksime dar vieną 
lietuvį teisėją į Chicagos 
Municipai teismą.

“Olis for Judge Organiza
tion” -

B. R. Pietkiewicz, pirm.
Jos. J. Grish, sekretorius.

SLRKA Chicago apskri
ties priešeeiminis susirinki
mas įvyks pirmadienį, birž.
y-,-----------------------------------------------

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

■

Statybai, Rereontavimul,
ANT LENGVŲ MftNESINIV MMOKfMIMl't

Panaii.laliite Progą Dabartinėms fermom* 
Nuošimčio Ibihims.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TA4 PYKITE mūsų |Htaigojr. 4ūx«, indėliai 
rūpcMlagai globojami ir ligi fA.aoo.M ap
drausti prr Fcdrral Savings and l,»an In- 
auram-r Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Minokami jums ant parrikalaviaio.

SENIAUSIA IM feVMIAlJSIA METUVIŲ 
FINANSINE įstaiga.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS 
TEL.: CALUMET 4118
———U;

AND LOAN 
Joa. M. Hoaerla, Sec'y.

ASSOCIATION
8236 SO. HALSTED ST.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
I

Nesutepantis — Nenudažantis
800 N. Clark St., City 

SUPKBIOR 1462.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAHINKL 
RANDASI PAS MUS JU 
PASIRINKIMUL '»•

SŲ

Stai vienas iš mūsų gražių 
paminklinių produktų.

Maee Ir Dtrbtuvt

Gerinusio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

(NetoU Grand Ava.) 
---------------------------- 6108

527 N. VVESTERN AVĖ.

PHONE: SEELEY

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnastmas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ {STAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vaL vak.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

ROZALIJA
SLAŽAS

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

vai. po pietų.
. Gimė Lietuvoj. Kilo iš Tau
ragės apskr., Skaudvilės par., 
Aaakavos kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime
3 sūnus: Petrų, Mykolų ir 
marčių Josephine, Juoeapų ir 
marčių Angeline, tris anukus, 
triu brolius: Antanų, 1‘ranciė- 
kų lr brolienę Julijonų ir Jur
gį Levickus ir Jų šelmiui.

Velionė priklausė prie Lie
tuvių Keistučio Paželpoa Klū- 
bo.

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

Laidotuvės Jvyks ketvirta
dienį, birželio 22 d. iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta 
į šv. Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldom už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-g&m ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnal, Marčios,
Broliai ir Anūkai.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. YARds 
4908.

NULIŪDIMO

RICHARD S. JUCIUS
Gyveno 848 VVest 34th Piaee

Mirė birž. 20 d., 1944, 9:12 
vai. ryte, sulaukęs 9 m. amž.

Gimė Csicago, Iii. Spalio 31 
d., 1934 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
motinų Stella (po tėvais Ga- 
jevvski), tėvų Pranciškų; ae- 
uerį Loraine, brolį Donald, se
nukę Theodorų Bartkienę ir 
jos šeimų, lr daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. .

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

įAidotutfės įvyks penktad., 
birž. 23 d., 1944 m., iš kop
lyčioj 8:00 vai. ryto bus atly
dėtas , Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtam į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šioue laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Motina. Tėvas, Stoauo, Bro

lis, Senukė ir Gimines.

Laidotuvių Direktorius An
tanam M. Phillips, Tel. YAKds 
4908.

(VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŪS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIO8 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotnvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

L BUKAUSKAS
19621 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. j. RIDIKAS
8864 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREEI

_____________ Teiephone YARDS 1419_____________

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

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—M

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST 23rd PLACE 
10766 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2516 
OOMMODORE 5761 

PULLMAN 127(1
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Iš kalėjimo gyvenimo

$133,000 plėšikas, 70 melų amžiaus, 
paleistas iš kalėjimo

Charles “Limpy” Cleaver, lyra sąlyginis ir jis turi re- 
$133,000 Evergreen Park guliariai reportuoti čia val-
pašto apiplėšime gengės va
das, buvo paleistas iš val
džios kalėjimo, Leaven- 
worth, Kas., išbuvus kalėji
me 15 metų ir 9 mėnesius. 
Jis buvo nuteistas kalėji
mą n dvidešimt penkiems 
metams. Apie tai sužinojo 
Chicagoje valdžios pareigū
nai praeitą pirmadienį.

* * *
Cleaver, kuris dabar yra 

70 ribėtų amžiaus, buvo nu
matyta paleisti iš kalėjimo 
gegužės 15 dieną, bet prie 
25 metų kalėjimo dar buvo 
pridėta $10,000 bausmės, 
kai jis buvo 1928 metais nu
teistas. Jis padavė netur
tingumo prašymą ir dar iš
buvo 30 dienų, kad išlygi
nus bausmę.

Jo paleidimas iš kalėjimo

džios pareigūnams, iki pil
nai baigsis jo bausmės ter
minas, 1953 m. Jam buvo 
kalėjimo bausmė sutrumpin
ta už gerą elgesį.

* * *

Cleaver’s gengė dinamita- 
vo ir apiplėšė pašto trauki
nį vasario 25 d., 1927 m. Di
delė dalis grobio buvo su
rasta. >

Miręs Charles S. Whar- 
ton, kartą buvęs Illinois 
kongresmanu ir padėjėjas 
valstybės advokato, buvo du 
metus Leavenworth kalėji
me už konspiraciją ryšiumi 
su pašto vagyste. Valdžia 
kaltino, kad Wharton leido 
naudoti savo Beverly Hills 
namą, kaipo plėšikams slėp
tuvę. i * T

Keturi areštuoti

Sulaužyta juoda rinka
Didelė juoda rinka (black 

market) buvo atidengta vi- 
durvakariuose, kai tapo 
areštuota keturi chicagie- 
čiai, kurie kaltinami parda
vime nelegaliai racionavimo 
kuponų gazolinui, dideliam 
kiekiui cukrui ir kuro alie
jui. Apie tai pranešė slaptos 
tarnybos ofisas* Chicagoje, 
praeitą pirmadienį.

Keturi vyrai buvo areš
tuoti praeitą sekmadienį, 
vedant investigaciją.’

Juodos rinkos vadu Chi
cagoje yra išvardytas Jack 
Barg, 40 metų, Hotel Crest. 
1519 W. Adams str., vedėjas 
Four Seasons taverno, 3044 
W. Madison str. Kapitonas 
Callagham pasakė, kad jis 
turi “ilgą policijos rekor
dą“.

Barg buvo kaltinamas 
akivaizdoje U. S. komisijo- 
nieriaus Ewin K. Walker ir 
įsakyta sulaikyti po $7,000 
užstatu.

Pavogė maisto
Iš Crosby Super Food 

Mart, 1348 Milwaukee avė., 
praeitą pirmadienį, buvo pa
vogta sviesto, sūrio, hamės, 
cigariečių ir dvi skaitliavi- 
mo mašinos, už $800 vertės.

NAUJAS KARO LĖKTUVAS “BLACK WIDOW’ (JUODOJI NAŠLE) 
"T
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Pažvelgus i 
gyvenimą

Walter Everett, 30 metų, 
negras, 511 W. Division st.,1 
liko mirtinai sužeistas, kai 
jis nukrito 30 pėdų ant šali
gatvio. Nelaimė įvyko, kai 
jis bandė šokti šešias pėdas 
tarp dviejų porčių, 1146 
Huron str.

B/ mus
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Pirma nuotrauka naujio karo lėktuvo — Northrup P-61, geriau žinomi “Black Wi- 
dow” vardu, varomi dviejų Pratt ir Whitney motorų ir gerai apginkluoti. Tai savo rū
šies skraidančioji kanuolės platforma. (Acme-Draugas telephoto)

Karo departamentas bir
želio 19 dieną pranešė 739 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie dingę Azijos, Centro Pa- 
cifiko, Europos, Viduržemio 
ir pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose.

Karo frontuose dingusių
jų karių skaičiuje 36 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 13 
iš Indiana, 11 iš Iowa, 16 iš 
Michigan ir 12 iš Wisconsin.

Iš moters pačiupo 
pinigus

Kai Mrs. Jack Linneman, 
4044 Jackson blvd., ėjo 
fronte 5230 Congres3 str., 
keturi vyrai iššoko iš auto
mobilio ir pačiupo rankinu
ką, kuriame buvo $100. Mi
nima moteris tuos pinigus 
tik ką bnvo gavusi nuo sū
naus, kuris yra užjūrio tar
nyboje. Apie tai buvo pra
nešta Fillmore stoties poli
cijai.

Skaudi nelaimė

Žuvo tėvas, duktė neteko kojos

Pasižymėję
Pietvakarių Pacifike buvo 

14 chicagiečių apdovanota 
oro medaliais, du laimėjo 
broniznį Oak Leaf Cluster 
vietoje antrojo oro meda
lio. Apie tai buvo pranešta 
praeitą pirmadienį.

{vairios — Įdomios

...ŽINIOS
WASHINGTON. — Ketu

riasdešimt penki procentai 
viso sviesto, kuris bus paga
mintas liepos mėnesį ir 30 
procentų pagaminto sviesto 
rugpiūčio mėnesį, bus ski
riama kariškai tarnybai ar
ba kitiems karo reikalams. 
Apie tai pranešė Karo mais
to administracija birželio 19 
dieną.

Karo maisto administra
cija pastebėjo, kad civiliai 
gaus tokį pat kiekį sviesto 
sekančiais dviem mėnesiais 
kaip gavo gegužės ir birže
lio mėnesiais.

Knygos reikalu
Arkivyskupas Samuel A. 

Stritch ir grupė Chicagos 
laikraštininkų kalbėsis apie 
knygą “A World to Recon- 
struct”, kurią parašė Guldo 
Gonella, Vatikano autorite- 
tas tarptautinėje teisėje, 
piskusijos įvyks šiandien 
(birželio 21 d.), 8:15 vai. 
vakare, švento Vardo audi
torijoje, 19 E. Chicago avė.

10,000 racionavimo 
punktų

Vagy s anksti praeitą pir
madienį įsilaužė į Walter 
Hartley’s mėsų krautuvę, 
5911 North avė., ir pavogė 
$1,600 čekiais, 10,000 rau
donų racionavimo punktų ir 
$513.

♦ y ♦
Sutrenkė

Mrs. Lena Abert, 68 me
tų amžiaus, 7232 Yatea 
avė., mirė praeitą pirmadie
nį šv. Luko ligoninėje nuo 
žaizdų, kurias gavo anks
čiau tą pačią dieną, kai ją 
sutrenkė gatvėkaris, fronte
180 N. Wabash.

• ♦ ♦
Apeliavo

Hans Max Haupt, vokie
čių armijos veteranas, du 
kartus nuteistas išdavystė
je, praeitą pirmadienį pada
vė apeliaciją dėl nuteisimo 
iki gyvos galvos kalėjiman 
ir $10,000 bausmės, kuri bu
vo uždėta prieš savaitę.

Haupt sūnus buvo nu- 
eletrintas už šnipinėjimą 
nacių naudai. Jo sūnus bu
vo atvykęs submarinu iš 
Vokietijos Amerikon.

Maža mergytė, bet 
didelė pagalba

Hilary Fonger, 1(Tm. am
žiaus, 5647 Blackstone avė., 
pradžios mokyklos septinto 
skyriaus mokinė, pranešė 
penktos karo paskolos va
jaus štabui praeitą pirma
dienį, kad ji kaiminystėje 
pardavė už $1,425 karo bo- 
nų. Ji taip pat randa laiko 
rinkti seną popierį karo rei
kalams.

Leo Bermers, 27 metų, iš 
Naperville, karo fabriko me
chanikas, praeitą pirmadie
nį mirė Auroroje nuo sužei
dimų, kuriuos jis gavo, kai 
jo automobilis buvo su
trenktas į rytus einančio 
prekinio traukinio, Burling
ton geležinkelyje, prie Ri- 
ver rd., Naperville.

Leo Bermers buvo sužeis
tas, kai jis vairavo automo
bilį ir vežė dvi savo dukre
les (^vaišinti ice cream’u.

Viena iš jo dukrelių, Peg- 
gy Sue, 2 metų, yra sunkio
je padėtyje, Auroros ligoni
nėje, kur chirurgai jai ap- 
mutavo dešinę koją. Kita 
dukrelė, Carve Ann, 4 metų, 
buvo sunkiai nubraižyta, bet 
tikimasi, kad pasveiks.

Nusiminimas
John Rog, 62 metų, kuris 

buvo nusiminęs dėl mirties 
savo žmonos, buvo rastas 
praeitą pirmadienį miręs 
savo name, 941 Noble str.

Laivyno nuostoliai
Laivyno - departamentas 

praeitą pirmadienį paskel
bė Jungtinių Amerikos Val
stybių jūrininkų (navy, ma
rine corps, coast guard) są
rašą, kuriame pažymėta, 
kad 15 jūrininkų mirė, 50 
sužeista ir 19 dingę.

Užmušė traukinys
Walter McGuire, 67 me

tų, 3707 N. Cicero avė., bu
vęs konduktorius Chicago ir 
North Westem geležinkelio, 
tapo užmuštas Chicago- 
Northwestern traukinio, prie 
Kinzie st. ir Hamlin avė., 
praeitą pirmadienį.

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugas, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Draugą“.

Susidaužė
LA JUNTA, Colo.—Anks

ti praeitą pirmadienį Sante 
Fe keleivinio traukinio inži- 
nas sutrenkė du užpakali
nius vagonus į rytus einan
čio traukinio. 30 asmenų 
buvo sužeista.

Apvogė automobilį
Capt. Edell Decker, armi

jos oro jėgų narys, pranešė 
policijai, kad vagis pavogė 
iš jo automobilio vieną uni
formą, odinį suitcase ir ki
tų dalykų, viso už $273. Tai 
įvyko Chicagoje.

X Kun. Kaz. Barauskas,
“Draugo” redakcijos narys, 
Liet. Vyčių Chicago apskri
ties tradiciniam išvažiavime, 
liepos 4, Vytauto parke, pat
riotinės programos metu pa
sakys kalbą.

X Julius Dainelis, žino- 4 
mas cicerietis, tėvas laid. 
direktoriaus A. Petkaus žmo 
nos Agotos, šiomis dienomis 
išvyko atostogų į Hartford, 
Conn., pas savo gimines. J. 
Dainelis yra senas “Drau
go” skaitytojas ir rėmėjas.

X Vincas Damašas, prieš 
pora dešimčių metų gyve- 4 
nęs Chicagoj, mokęsis į ku
nigus, bet tikslą negalėjęs 
atsiekti dėl lėšų stokos, ir 
veikęs su jaunimu-vyčiais, 
šiomis dienomis mirė Day- 
ton, Ohio, kur pastaruoju 
laika gyveno ir darbavos. 
Likusį savo turtą paskyręs 
trims lietuvių seselių vie
nuolynams.

X Adolfo Mondeikos, var
gonininko Šv. Antano para
pijos, Cicero varduvės buvo 
praeitą šeštadienį. Kadangi 
tą dieną buvo labai karšta, 
tai Cicero Varduvių klubas 
surpryzą nukėlė į trečiadie
nį, birž. 21 d. Klubo nariai 
dalyvauja “in corpore”. A. 
Mondeika yra ir DKK narys 
ir vardinių proga nuoširdžiai 
sveikiname.

Šilčiausias
E. W. Holcomb, U. S. oro 

biuro meterologistas Spring- 
fielde. pareiškė praeitą pir
madienį, kad Illinois valsti- J X Rožių ir Lelijų klubas,
joje praeitas gegužės mėnuo 
buvo šilčiausias dešimties 
metų bėgyje ir ketvirtas šil
čiausias per 55 metus. Pra
eito gegužės mėnesio šiluma 
yra lyginama su iktų metų 
gegužės mėnesio šiluma.

Palietė vagies aliarmą
Harold Frazier, 22 metų, 

2901 So. State str., Quarter 
Vodvil Louge tarnautojas, 
23 W. Randolph str., palie
tė vagies aliarmą, kai norė
jo įsilaužti į likerio kamba
rį, ir buvo suimtas kitų dar
bininkų.

10 centą palieka
Eleveltoriu važiavimo aki

na palieka 10 centų.
Chicago Rapid Transit 

Co. pralaimėjo kovą praei
tą pirmadienį teisme. Kom
panija norėjo pakelti elevei- 
toriais važiavimo kainą iki 
12 centų ir 13 centų persė
dimui.
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Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

SąuniąmęBERGMAN’S Grote
Riverside, Illinois
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Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike įvyks daug malonių suprįzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — Žaidimų — Dainų 

—Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ Ift ANKSTO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremkite kata
likišką spaudą, kuri remia Ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
kliuhams Ir visai plačiajai visuomenei per Ilgus metus.

Dalvaus - Sophie Barčus su savo Vakaruškininkų grupe - • *
ir Broliai Vešotai ir jųjų populiarūs bei gabūs dramos artistai.

.j

gyvuojąs Dievo Apvaizdos 
parapijoj, yra vienatinis, ku
ris parengimuose pasirodo 
įvairiuose kostiumuose. Pra
eitą sekmadienį klubas mar
gui ia v o Dievo Apvaizdos pa
rapijos piknike, taip pat ža
dėjo pasirodyti ir L. Vyčių 
dienoje, liepos 4, Vytauto 
parke.

X Platoon Sgt Antanas 
Bikus, iš Town of Lake, ra
šo, kad Camp Wheeler, Ga., 
jis turi pilnas rankas darbo 
ir pareigų, šioj stovykloj 
vyksta pagrindinis naujokų 
Apmokymas ir, sako, kad 
kada jam priseina tiems nau
jokams būti net tėvu, mo
tina, kapelionu, instrukto
rium ir k.

X Sgt. P. Stanish, čika- 
gietis lietuvis kariuomenėj, 
rašo, katalikai kareiviai ne 
tik neapleidžia š^ Mišių, bet 
gegužės mėnesį kasdien 6 
vai. susirinkdavo “in corpo
re” rožančiui atkalbėti. Keis 
ta, rašo jis, būdamas namie 
visai nejaučiau pareigos da
lyvauti gegužinėse pamaldo
se. Čia visai kibaip.

X Sally Ir Genevieve Rul- 
bytės, gyvenančios Brighton 
Parke, yra neišsemiamas lie 
tuviškų liaudies dainų šalti
nis ir tas dainas labai gra
žiai, sutartinai, su jausmu 
ir ekspresija dainuoja. Ame
rikoj gimusios, Lietuvoj au- 
gusios, 1940 m., bolševikams 
pagrobus Lietuvą, į Ameri
ką atvykusios didžiuojasi 
tuo dainų turtu. Jos sako, 
kad dainų ir jų grožio at
žvilgiu, Lietuva yra viena
tinis kraštas visam pasauly.




