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U. S. KARIAI 0
Sunaikino 5 japonų laivus, 72 lėktuvus NELAIMtt PRANCCZIJOJE

PEARL HARBOR, birž. 
— Adm. Nimitz prane- 

kad lėktuvnešių lėktuvai, 
iš to paties .laivyno dalinio, 
kuris pavarė japonų laivyną, 
atakavo japonų salų tvirto
ves apie 800 mylių nuo To- 
kyo. Vėliausios atakos buvo 
ant Iwo salos, į pietus nuo 
Bonin salų, ir Tinian, Pa- 
gan bei Rota salų.

Lėktuvai nuskandino dar 
penkis priešo laivus — vie
ną nemažą ir keturis ma-į 
žesnius — ir sunaikino 72

Vokiečiai Italijoje pradeda priešintis
ROMA, birž. 25. — ItaU- 

jos vakarinėj pakrantėj a- 
merikiečiai užėmė Fallonica, 
ir žygiuoja pirmyn, vis ar
čiau Livorno uosto ir Pisa, 
kur randasi vokiečių naujos 
linijos vakarinis galas.

Naciai matomai mano e- 
vakuoti Livorno uostą, ka
dangi jau kuris laikas kaip 
susprogdina įrengimus ir

r net nuskandina laivus pa
čiam uoste, kad sąjunginin
kai negalėtų juo naudotis.

Vokiečiai siunčia daugiau 
tankų į kovas prieš alian- 
tus, bet penktos armijos 
prancūzai kariai pasivarė 
per kalnus iki Ombrone u-

* pės pietinio kranto, pake
liui užimdami Roccastrada.

Dvi rusų kariuomenės apsupa Vifebsk
LONDONAS, birž. 25. *- 

Maskva pranešė, kad dvi ru
sų kariuomenės spaudžia 
Vitebską iš šiaurės ir pietų 
pusių, ir žada greit visai jį 
apsupti. Rusai padarė du 
pralaužimus nacių pozicijo
se pietuose.

Sunaikino 7 Amerikos 
lėktuvus rusų bazėje

A LONDONAS, birž. 25. — 
Rytinės Amerikos aviacijos 
komandos pranešimas iš 
Maskvos sakė vokiečių bom
beriai, atakuodami du nau
jai įsteigtus amerikiečių a- 
erodromus Rusijoje, užmu
šė tris amerikiečius lakū
nus ir sunaikino septynis 
Amerikos lėktuvus.

Amerikos lėktuvai iš An
glijos ir Viduržemio pasta
romis dienomis atakavo tai
kinius Vokietijoje ir Balka
nuose ir skrido tolyn į tas 
naujas bazes Rusijoje.

KALENDORIUS
Birželio 26 d.: Sv. Jonas 

Ir Sv. Povilas, kankinys; se
novės: Jaunius ir Viltautė.

Birželio 27 d.: Sv. Vladis
lovas ; senovės: OEDIMI- 
NAS ir Norgaila.

ORAS
Dalinai ūkanota. Šilta.

japonų lėktuvus.
Laivų patrankos, bombar

davo Tinian saLoje esančius 
aerodromus ir patrankų po
zicijas.

Saipan saloje amerikiečiai 
kariai pamažu varosi pir
myn, ir turėjo naujus lai
mėjimus pagal šiaurinį Ma- 
gicienne įlankos krantą.

Laivyno lėktuvai taipgi 
atakavo Shumushu, Kuril 
salyne, ir priešo bazes Ca
roline ir Marshall salynuo
se.

Fronto centre naciai atsi
ėmė Chiusi miestą, bet bri
tų aštuntoji armija atmušė 
jų kontratakas į šiaurę nuo 
Perugia, užėmė Corciano, ir 
pavarė priešą nuo Gioga 
kalno.

Blogas oras sulaikė ali
antų žygiavimą ir davė na
ciams progos persiorgani
zuoti.

Adrijos pakrantėje sąjun
gininkai pasiekė San Elipi- 
dio, apie 28 mylias į pietus 
nuo Ancona uosto. Kiti ra
portai sakė aštuntos armi
jos daliniai randasi prie 
Morravalle ir Montecosaro, 
nepilnai 25 mylias nuo An
cona.

Maršąlo Stalino įsakymai 
pranešė,; kad rusų kariai va
rosi pirmyn ir Orša bei Mo- 
gilevo sektoriuose.

Suomijos fronte rusai per
sikelia per Svir upę ir pasi
varė pirmyn apie 19 mylių.

Kiniečiai Įsiveržė į 
japonų Mogaung bazę

KANDY, Ceylon, birž. 25. 
— Adm. Mountbatten pra
nešimas sakė kiniečiai ir 
chindits kariai jau įsiveržė 
į Mogaung miestą, 30 mylių 
nuo Myitkyina, ir dabar 
kaujasi su japonais miesto 
gynėjais.

Gen. Stilwell štabas pra
nešė, kad tas miestas puo
lamas iš rytų, pietų ir va
karų.

Sąjungininkai tebespau- 
džia japonus Myitkyinoje. 
Amerikiečiai pasivarė 300 
jardų į priešo linijas ir už
ėmė dvi pozicijas.

DE GAULLE NEMANO 
VYKTI 1 MASKVA

ALŽYRAS, biri. 24. —

Prancūzai autoritetai sakė 
nėra jokių planų Gen. De 
Gaullehi vykti į Maskvą.

Dūmai kyla iš degančio Liberator lėktuvo, kuris krito ir sudužo Prancūzijos lauke sąjun
gininkų lėktuvams skrendant labai neaukštai, kad apšaudyti vokiečių karių koncentracijos, 
tvirtoves, kulkosvaidžių lizdus, aliejaus tankus ir amunicijos krovinius.

(Signal Corps Photo; Acme-Draugas Telephoto.)

HERBOUH*A
Nacių radio pripažįsta pralaimėjimų; 
britai pradėjo ofensyvą Tilly sektory

LONDONAS, birž. 25. — Čia girdėtas nacių radio 
pranešimas pripažino, kad naciai Cherbourge labai nu
kentėjo, ir kad ten įsilaužę amerikiečiai veikiausiai jau 
bus okupavę visą Cherbourgą.

Naciai aiškinasi, kad jų kariai negalėję atsilaikyti 
prieš amerikiečių puolimą “dėlto, kad išbaigė amuniciją.’*

LĖKTUVAI ATAKAVO
VISOKIUS TAIKINIUS

VYRIAUSIAS AEF STA
BAS, birž. 25. — Sąjungi
ninkų didieji bombertai per 
pusantros paros puolė kele
tą nacių taikinių. Nakties 
metu britų Mosąuito bombe
riai atakavo Berlyną, o vo
kiečių radio sakė lėktuvai 
atakavo Rhine, Hannover ir 
Brunsviko apylinkes.

Amezrkos ir Anglijos lėk
tuvai atakavo nacių rakietų 
pakrantę Prancūzijoje.

Vidutinieji bomberiai ir 
naikintuvai atakavo trauki
nius, sunkvežimių, konvojus, 
tiltus, aliejaus tankus bei 
aerodromus Prancūzijoje, ir 
vokiečių patrankų pozicijas 
Cherbourge.

Sąjungininkų lėktuvai va
kar numetė daug bombų ant 
geležinkelių tiltų, aerodro
mų ir kitokių taikinių už 
Normandijos fronto ir Pary
žiaus apylinkėje.

Britai prarado penkis 
lėktuvus, bet numušė 19 
priešo lėktuvų.

Amerikiečiai prarado še
šis bomberius ir vieną nai
kintuvą, bet sunaikino bent 
30 ant žemės esančių nacių 
lėktuvų.

KARO BIULETENIAI
— Aliantų lėktuvai iš Ita

lijos, atakuodami Rumuni

ją, numušė 25 iš 60 priešo 

lėktuvų, kurie pakilo jiems 

priešintis.

— Rusai sakėsi pralaužė 
suomių liniją Ladoga ežero 
apylinkėje.

— Aliantų lėktuvai ata
kavo taikinius Prancūzijoje 
taip giliai, kaip 60 mylių 
nuo Ispanijos sienos.

— Rasta ženklų, kad na
ciai sušaudė savo karius, ku
rie norėjo pasiduoti są-kams.

Tornado užmušė 150 
asmenų 3 valstybėse

PITTSBURGH, birž. 24.— 
Tornado, siautęs per piet- 
vakarinę K6roreyi vanta, W ėst 
Virginia ir dalį Maryland 
valstybės, užmušė 150 as
menų ir sužeidė apie tūks
tantį.

Viesulas, kuris siekė iki 
88 mylias į valandą greitu
mą, paliko tūkstančius be 
pastogės, išziaikino ištisas 
šeimas, pripildė ligonines ir 
padarė milionus dolerių 
vertės nuostolių.

Japonu kariuomenė 
Hengyang pakrašty

CHUNGKING, birž. 25.— 
Kiniečių komandos praneši
mas sakė japonų kariuome
nė, žygiuodama pagal Can- 
ton-Hankow geležinkelį, už
ėmė Hengshan, ir dasivarė 
iki p ra t svarbaus Hengyang 
centro pakraščių.

Yra galimybės, kad japo
nai mano apibėgti Hengy
ang vietoj pulti jį tiesiogi
niai.

50 Illinois balsų Dewey nominacijai
Bricker nori 'nugalėti administraciją'

CHICAGO, birž. 25. — Iš 
59 Illinois republikonų de
legatų, 50 sutiko duoti savo 
balsus už Dewey nominaci
ją pirmadieny atsidarančio
je republikonų partijos kon
vencijoje. Manoma, kad ir 
kitų valstybių delegatai pa
seks tą pavyzdį, ir vietoj 
balsuoti už savo valstybės 
žmogų, atiduos balsus De- 
wey.

CHICAGO, birž. 25. —
Ohio Gub. Bricker, kuris 
ieško nominacijos būti re

Sunaikino 22 japoną 
lėktuvus Yap saloje
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, birž. 25.— 
Liberator bomberiai ketvir
tadieny atakavo Yap salą, į 
pietvakarius nuo Marianas 
salų, ir sunaikino 22 ant že
mės esančius japonų lėktu
vus.

Aršiose kovose Biak salo
je, iki birž. 23 užmušta 2,- 
333 japonai.

Tą pačią dieną Mitchell 
lėktuvai atakavo ir padegė 
1,500 tonų prekybinį ir du 
mažesnius laivus Banda jū
roje.

NUSKANDINO TRIS
NACIŲ SUBMARINUS

LONDONAS, birž. 25. — 
Trys nacių subznarinai buvo 
nuskandinti ir keli buvo su
žaloti susirėmime su britų 
laivais ir lėktuvais Arktike, 
kuomet bandė atakuoti Ru
sijon vykstantį konvojų. 
Britų lėktuvai tuo metu nu
mušė šešis priešo lėktuvus, 
kurie lydėjo submarinus.

publikonų kandidatu į pre
zidentus, savo kalboje va
kar sakė jo pirmas intere
sas yra karo laimėjimas, ir 
kad jam daugiau rūpi nu
galėti dabartinę adminis
traciją, negu tapti Ameri
kos prezidentu.

Nors jis neminėjo New 
Yorko gubernatoriaus var
du, Bricker turėjo Dewey 
galvoje, kuomet sakė dele
gatai turėtų imti domėn 
aspirantų atvirumą ir pasi
reiškimą.

VYRIAUSIAS AEF STABAS, birž. 25. — Amerikie
čiai jau užėmė visus svarbiuosius prjiktus Cherbourge. 
Liko tik dvi nacių tvirtovės, kurios dabar puolamos.

Sąjungininkų karo laivai bombarduoja nacių patran
kų baterijas Cherbourgo krante.

Britai kariai pradėjo smarkią ofensyvą Tilly sekto
ry. Anot vieno pranešimo, jie Ijau užėmė Tilly,-les-Seirrre 
miestą.

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 25. — Amerikie
čiai vakar vakarą dasivarė ild 1,000 jardų nuo CherbouT- 
go pietinio rubežiaus ir matė, kaip vokiečiai susprogdina 
įrengimus uoste ir mieste.

Naciai kariai, po Hitlerio * ‘kovokite arba būsite nu
šauti” įsakymu, priešinasi, bet rodo desorganizuotumo 
ženklų.

Pirmas vokiečių bandymas pabėgti iš apsupto uos
to laivais buvo britų karo laivų išardytas. Susirėmime 
nuskandinta du priešo laivai ir trys gal nuskandinti. 
Britų laivai mažai tenukentėjo.

Generolas Eisenhower 
vėl lankė Normandija

SĄJUNGININKŲ KO
MANDOS ŠTABAS, birž. 24. 
— Gen. Eisenhower grįžo į 
štabą po antro vizito Nor
mandijos fronte. Jie ten iš
buvo keturias valandas, kal
bėdamas su Gen. Omar N. 
Bradley ir daugeliu karių 
laukuose. Eisenhower rodė 
didelį pasitenkinimą.

Nuskendo rusų laivas
PORTLAND, Ore., birž. 24. 
— Nardytojas ištraukė 20 
metų amžiaus moters lavo
ną iš rusų prekybinio lai
vo, kuris Portland liivų 
statykloje apsivertė ir nus
kendo. Moteris, Agreppina 
Arakpaeeva, buvo virėja.

Padarė pareiškimą 
dėl tikslu Pacifike

CHUNGKING, birž. 24.— 
Amerikos Vice Prez. Walla- 
ce išvyko iš Chungking po 
to, kaip drauge su Gen. 
Chiang Kai-shek paskelbė 
sudėtinį pareiškimą dėl 
Amerikos ir Kinijos tikslų 
Pacifike.

Pareiškime nurodyta, kad 
taika Pacifike priklausys 
nuo Japonijos nuginklavi
mo; kolaboracijos tarpe Ki
nijos, Amerikos, Rusijos ir 
Anglijos, ir suteikimo savy- 
v&ldos tam tikrom valsty
bėm.

Wallace įteikė Chungking 
žmonėms Prez. Roosevelto 
pasirašytą atestatą už jų 
Atsilaikymą prieš nepert
raukiamas japonų lėktuvų 
atakas.

VĖL PUOLĖ ALIEJAUS
LAUKUS RUMUNIJOJE
ROMA, birž. 25. — Didie

ji Amerikos bomberiai iš 
Italijos vakar ir vėl ataka
vo Rumunijos Ploesti alie
jaus Laukus, bei tankus ir 
geležinkelį prie Piatra, _virŠ 
Oltul upės.

Kitas bomberių dalinys 
puolė svarbią Craiova gele
žinkelių stotį, 80 mylių į 
pietryčius nuo Geležinių 
Vartų.

Grįžę lakūnai sakė atakų 
rezultatai buvę geri, nežiū- 
dint didelės priešlėktuvinių 
patrankų ugziie3 ir lėktuvų 
opozicijos.

Parvažiavo pirmieji
Normandijoj sužeisti

WASHINGTON, birž. 24. 
— Karo departamentas pra
nešė, kad aviacijos trans
porto komandos lėktuvas 
parvežė pirmuosius Nor
mandijos fronte sužeistus 
amerikiečius — vieną kari
ninką ir vieną karį.

Hitleris perspėja 
apie 'atkeršijimą'

LONDONAS, birž. 25. — 
Adolfo Hitlerio štabas sa
kė gavęs raportą būk Nor
mandijoje vokiečiai belais
viai buvę “nužudyti,” ir sa
kė, kad “10 Amerikos karių 
bus sušaudyta už kiekvieną 
vokietį,” jeigu tie raportai 
pasirodys esą tikri.

Kelias dienas anksčiau 
sąjungininkai kariai sakė 
vokiečiai sušaudė amerikie
čius ir kanadiečius karo be
laisvius.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI a

birželio 17 dieną, iš šv. An
tano bažnyčios. Abejose lai
dotuvėse ne vien tiktai vie
tiniai žmonės, bet ir iš ki
tur atvykę gausingai daly
vavo. Po bažnytinių apeigų 
palydėjo į Mt. Olivet kapi
nes, kame jau nėra skriau
dų ir nuliūdimo, bet visuo
met amžinoji ramybė. G-kas

Parama kolegijai
Marianapolis. — Birželio 

18 d., lietuvių Sv. Kazimie
ro parap., Naahua, N. H., kur 
k'ebonauja kun. dr. Cibuls
kis, padaryta rinkliava Ma- 
rianapolii kolegijos išlaiky
mui. Kolekta pasisekė. Iš 
viso surinkti $155.00. Pa
mokslus ta proga atvažia
vo pasakyti iš kolegijos kun.
Juozas Kuprevičius.

Šia proga norime šv. Ka-’ Aleksandravičiui 
zimiero parapijos klebonui 
ir visiems aukotojams tarti 
nuoširdžiai ačiū už jųjų ge
rą širdį ir prielankumą, ku
rį Marianapolis susilaukė.

Poetui Jonui Kossu-

40 metu amžiaus
(LKFSB) Prancūzijoje be- 
udijuojąs lietuvis poetas 

Jonas Kossu-Aleksandijivi-
Kolegijos vadovybė!čius žiemet au'a'jk6 40 m' 

___________ amžiaus. Jisai gimęs per pa
čias Jonines 19C1 metais, 
Kampiškių dv., Aukšt. Pa
nemunės valse. Mokėsi Rum
šiškių prad. mokykloje, 1927 
m. baigė “Aušros” gimnazi
ją Kaune ir įstojo į/ Kauno 
universiteto hum. mokslų 
fakultetą. Nuo 1925 m. jo 
eilėriaščiai buvo spausdina
mi “Ateityje”, “Studente”, 
‘‘Piūvyje”, “Gaisuose”. An
ksčiau yra išėjęs jo eilėraš-1 
čių rinkinys ‘‘Laimės Link”. 
Prieš pora metų Amerikoje 
išleista jo poezijos rinkinys 
(slapyvardžiu-Aistis) — ‘‘Be 
Tėvynės Brangios”. Čia po
etas turi religinių eilėraščių, 
kaip “Šv. Sebastijonas”, 
“Vėlinės”, bet daugiausia, 
tai — ilgesio ir meilės pa
vergtai tėvynei. Jis taip gi
liai atjaučia Lietuvos nelai
mę:

— Tartum juodas varnas 
nusileist tykotų

Iškapot akelių, tysant pns- 
likam,

Taip ir virš gimtinės my
limųjų plotų

Suka juodos mintys Lie
tuvos vaikams.

Teka Nemunėlis aša-

Du nauji kapai
Kewanee, III. — Beveik 

kiekvienam iš mūsų gyveni
mas teikia daugiau nuliūdi
mo, ašarų, negu džiaugsmo. 
Kad ir geriausios aplinky
bės, bet visiškai negali ap
saugoti žmogaus nuo vieno
kio ar kitokio liūdesio.

Neseniai ir me3 patyrėme 
d;ug nuliūdimo, nes birže
lio 14 dieną ir mūsų kolo
niją mirties angelas aplan
kė; dėl to aplankymo nete
kome dviejų asmenų. Tiesa, 
rodos, nieko tokio nuosta
baus žmogaus gyvenime, nes 
mirtis taip sena, kaip ir 
žmonija, bet visgi mažai lie
tuvių kolonijai viena diena 
netektį dviejų naudingų pa- 
rapijonkų tai, ištikrųjų, la
bai liūdnas įvykis.

Domella Aulinskaitė mirė 
vos 33 metų amžiaus sulau
kusi. Gimusi Kewanee, III 
Visas savo žemiškojo gyve
nimo dienas praleido pas tė
velius. Visuomet darbšti bu
vo namuose, bet, reika’ui e- 
sant, dirbo ir parapijos nau
dai. Per keliolika metų prie 
bažnytinio choro prigulė] o. 
Nors ir čionai buvo gimusi, 
bet nuo savo gerų tėvelių 
buvo išmokusi branginti lie
tuvių kalbą ir gražius pa
pročius. Visuomet lankė iš
tikimai šv. Antano lietuvių 
bažnyčią, neieškodama sve
timų. Ištikrųjų, ji paliko ki
tiems gražų pavyzdį, todėl 
labai būtų malonu ir gar
binga, jeigu ir kiti jaunikai
čiai ir mergelės tektų D. 
Aulinskaitės pavyzdžiu.

Kotrina Karpavičienė mi
rė 61 metus ir 7 mėnesius 
amžiaus sulaukusi. Nuo pat 
atvykimo iš Lietuvos visą 
laiką gyveno Kewanee, III. 
Nuo pat pradžios įsikūrimo 
Šv. Antano parapijos visuo
met gera buvo narė. Per il
gą laiką prie Altorinės ir 
Šv. Rožančiaus draugijų pri
gulėjo. Taipgi buvo pavyz
dinga tretininkė.

Ląidotuvės abiejų įvyko
Paragink savo pažįsta

mus, kad jie užsisakytų 

“Draugą”.

Budriko Iladlc Valandom’
VV.H.F.C 1420 Kllocyclca —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.F.L., 1U00 KUocyclee —

Nedillo j. S:SO vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per š| Pavasarini SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

Lietuvių visuomenė nu> 
širdžiai kviečiama prisidėti 
prie didžiosios invazijos į 
Bergman’s daržą liepos 9d.. 
kur įvyks didysis “D Day” 
spektaklis — geriau sakant, 
‘Draugo Dienos” Piknikas!

ygr Tgrar agK£ ..-t

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

AMERIKOS KAREIVIAI PRANCŪZŲ VAISINAMI

Išlaisvintose iš nacių okupacijos vietose prancūzai atidaro paslėptus vyno sandėlius 
ir juo vaišina amerikiečius. (Signal Corps Radiotelephoto from London; Acme-Drau- 
gas)

pūlingam ūžime.
Bet ir juodoj tėvynės nak
ty poetas, kaip tas pranašas, 
jaučia pareigą skelbti atei- 
sianšią fcisvės aušrą:

— Kantriai kentėki šį sun
kų jungą —

Kentėki, broli, kentėki, se
se,

Ir skelbk vergiją, pries
paudą žlungant,

O tą, kur vilties netenka,', 
drąsink:

Atgauti Laisvę mes bū
dą rasim —

Nebus kaip nori, ir mes 
vergijos

Pančius, sutraukę, vėl 
nusimesim.

Kankink, kiek nori — 
to mes nebijom.

I

Didžiausia LieluviŲ 
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!

DK VAITUSH, OPT. 
uriuva

PASKOLOS 
DAROMO S

ant Pirmų Morgičių
■d pigetm) uuoAlnitį — ka 

FAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2282 W. CERMAK RD...................................................Tel. CANai 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
• t

IS*3S*3B&

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

S1IOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI *

DR. STRlKOL'IS
FHISBtlAN AND SURGEON 
AMS 8a. Ashlaad Arame 

OFMO VALANDOS: 
taalBdšhaaotflitvaLvak

TU. CANai 6122

-DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

2201 W. Cennak Rd.
i: 1—4 popiet hr T—8 a. a.

NL YJ <wr

roms pasruvęs
Ir šilai dūsuoja aimana 

gilia,
Tik negali atsidust lie

tuvis
Anei pasiskųsti kruvina 

dalia...
Poetas nori, kad visi maty
tų okupantų nuteriotos tė
vynės nelaimę:

— Pažiūrėkit, mieli bro
liai, į tremtinių

Eisenas per tundras ii 
stepes —

Mylimos ir nelaimingos 
mūs tėvynės

Gyvą širdį sopulingai 
gniaužiančias reples.

Pažiūrėkit, mieli broliai, 
jos sodybų

Ugnimi sulygintų ten su 
žeme, — |

Vis tai ji ir vis ant me-'
džio kryžiaus kybo , _ivSS 8TJU"JLH UITFšflšMflDarganų ir vėtrų šiur j o>tmrtrf-"r AUų Speefadbtes 

Palengvina akių į tena p imu, kurie 
esti priežastimi galvot skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, servuo
tam, ak and amą akių karttį, atitai- 
aa trumparegystę ir toliregyatę. 
Prirengia teisingai aktniua Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidu. Specialė atyda at
kreipiama į mokvklos vaikus. 
VALANDOS: nuo lė ryto Od I v. 
vak. Seredomis nuo pietų, a Na- 

dėlioj pagal sutartį.
■kys

EXTRAI EXTRA!
r'

Metu v Iškas 
N. KANTER

Žyduku —

REMKITB
SENĄ

LIETUVIU
DRAUGĄ.

Permainytas 
vardus ir

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6064

4712 South Ashland At.
Ffceaa Y ARM UM

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami ) 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų ceregėjimo — (color 
blindness), kieipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Jr
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefonas — PORTSMOUTH 9022

W. VIRG. LUMP — Sijoti.......... gg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, gy *45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................£5

1 PETROLEUM COKE (Course)..$12*50 

PETROLEUM COKE (PUe Run)

IDARGlITiZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, JSTEIGTAS BAL. 11, 1933 IL
L WHFC -1450 kilos.

SEKMADIENIAIS — nno 1 
Ud 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — noo 
9:30 vaL vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nno 7 Iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. W estem Avė., Chicago, 111.

Telefonas — GROvehiU 2242
22

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

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

IOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

Boa. 8958 Sa. Talman Ava.
Rea. ToL GROvehUl 0617 
Office TU. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus i
2423 West Marųuette Road

DU. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

6645 So. Ashland Avenne 

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

Trečiadieni pagal sutartj. '

Ofiso Tel. VIRglnia 0086 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Oflee veLl 1-i tr Š-J N E. K. 

Trečiadieniais pagal patarti

RRZIDENCUA s
3241 VVest 66th Plaee

TeL REPubBe 7868 /

ToL CANai 9267
FROepeet

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted SL 

Rezidencija: 6600 SL ArteUaa Ava. 
VALANDOS: U v. ryto Dd S p.p?

6 Od • vaL vakara

ToL YARda >148

SIMKUS

net
DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS B CHIRURGAI 
tflee vaL: nw> 1-8; nno 6:8OA J8 

756 West S5th Street

VU.: H-O; M; W 6.804:» 
Hmadleniafe—2-4 Ir 6.-89-

tvaptadlanlale 11-12.

Skaniausia dne

kurią uždžrfcaaM
mis.

yni toj^

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Ttk viena pora aklų vlaam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lleg- 
aamlnuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kurių regCjlmo mokslaa 
gali suteikti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prajau

na visų aklų (tempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas ll-tes
Telefoną..! CANAL 052S, Chicago

CFISO VALANDOS: 
Kasdien C;10 a. m. Iki 1:10 p. m.

. Troliai. tr Sedtad. 0:10 a. m.
tkl TUO p. aa.

S-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0484

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

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 

(2-tros labos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554

Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MIDvray 2880

OFISO VALANDOS:
Nno 10 Iki 12 vai. ryto, nno 2 Ud 4 
vai. popiet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 val. dieną.

Ofiso TU. .... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 

UGONTUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 Ud 8:00 vak 
TreSad. ir Sekm. tik susitariau

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

[446 S. 49th Court, Cicere 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
Ir Penktadieniais 

▼aL* 10-12 ryta, 2-0, 74 F. M.

1147 S. Halsted SL, CMcafi 

Tli—iTImli*- Trcfladlųnbta ’
✓ h BUtadfcadafe ■

VaL: nno 3 aa Iki 8 vakara

DR. EMILY V. KRUKAS <\
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne

Ofiso TeL LAFayetto 8219 ,

Ras. TU. LAFayetto 60M

„ VALANDOS:
Plrnv, Antr., Ketvir. fl Hd*9 vak.; 
>/Penktad. 8:30 Od 9:30 vak.
'šeštad. 6 vaL Iki 9A0 vak. '4

Sekmadieniais pagal - susitarimą.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da

lykais, kuriais jia juokiasi.

J. W.

G. SERNER'
*

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas "T&St 

TU. j Yards 1829
Pritaiko Akinius,

Kreivas Akis 
Ištaiso. <

Ir Akinių Dlrbturl 
80. HALSTED ST.

Kampas 84th Street
dos nuo 10 iki 4; nuo fl Iki t ” " ‘ ~

Remkite ir platinkite dienraštį Draugą •
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D S

I “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

•'DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT m No. Denrborn Street 

Te*. RANdolph MM-MM

]
SVARBUS PRANEŠIMAS

anptmer Oommimion an- 
reikalauja

War Mani 
statymai reikalauja kad daugu- 
mas darbininkų turi Įsigyti Pa- 
liuoMivImo Raitą < statėm ent of
availabillty) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commlmlon — pirm pra
dedant dirbti kitojo Įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar JOs galit Rauti 

įkalbaIr ar Jums rrl!
Tlmo raStae. JOs sutaupysit aaa 

darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

HOU8EMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atslftauktte 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6867 Sherldan Road

WELDERIŲ 
ARC IR COMHINATION 

DARBAS TIKTAI NAKTIMIS 

64 VAL. I SAVAITĘ

METALO SANITARY PREKES 
JUST MFG. CO.
4410 West žįst St.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
* For Sale I
* For Rentl
* For Help I
* For Service I
* For Results 1 . 

ADVERTISE
In America*® (Jreatest 

Dthnanlan Daily Newspaper 
— ĖST ABIJSHED 1909 — 

CALD AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

¥ * ** *4**4

HELP WANTED — VYRAI

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

GRINDERS
DARBAS TIKTAI NAKTIMIS 

64 VAL. I SAVAITĘ

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

Vyrų

LENGVIEMS PORTERIO 
DARBAMS 
NUOLATINIAIi

Trumpoms valandoms.
Gera mokestis.

LOGAN
DEPARTMENT STORE

MILWAUKEE b DIVERSEY
ATSISAUKIT 3-člam AUKŠTE

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare Ud 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos

Valgto dykaL
Amttus 20 Dd M

MERGINŲ
PRIE

SALAD COUNTER
★ PASTOVŪS DARBAI
★ VALGIS DUODAMA
★ GERA PRADINE MOK. 

ATSISAUKIT

IRELAND OYSTER 
HOUSE

632 N. Clark St

Privalės Gerovės Organizacijos orga- 
nizuojas pašaipos darbui užsienyje

VYRŲ TR VAIKINĮ'. Proga i Smok 
tl plastikos pramonėj. Gera mokės 
tis. Atolftauklt nuo 9 Iki 11 vai. ry 
tais. UNITED PMSNC MFG. CO., 
2608 N. Cicero Avė.

TROKŲ VAIRUOTOJŲ 
IR PAGELBININKŲ 

Pastovūs Darbai
Šių Laikų Mokesties Rata 
Aplikantai gali būt nepilnos 

sveikatos. Dvkai ligoninės
priežiūra.

GOODWILL INDUSTRIES 
2425 S. Wallace 

Matykit Mr. A. W. Mann. 
Victory 7337

Svarbūs Darbai

Plieno Warehouse
PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ

PATYRIMO NEREIKIA
AtsK&ukit Employment Dept.

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

(2 blokai i Šiaurę nuo Division' i

★ ★ 
Vyrų

Reikia
VIDUJ PIENINĖJE 

DARBAMS 

Atsišaukit į

BOWMAN DA1RY CO.
4145 N. KOSTNER
140 W. ONTARIO 
4149 S. STATE 

7624 CENTRAL AVĖ.
(River Forest)

GERA MOKESTIS 
SU ATOSTOGOMS

PRECISION ASSEMBLERS 
PRECISION INSPEKTOR. 

Atsišaukite

MINEAPOLIS 
HONEYWELL 

4737 W. DIVISION 
STENOGRAPHER 

(Take Dlctation) 
CLERICAL HELP

MINNEAPOLIS 
HONEYWELL

4787 W. DIVISION

HELP WANTED — MOTERYS

Vyrų ar Vaikinų
SHIPPING ROOM DARBAMS!

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
800 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

KARO ŽINIOS
DŽIUGINANČIOS! 

PALAIKYKIT JAS TAIP

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. VVashington Blvd.

★ ★ ★ ★ 

Assemblers 

Inspektorių

Mašinoms Opers.

Dieną ir 
Naktį Šiftai

Moterų 

Reikia
Dirbtuvėje daužyti kiaušinius.

★ GERA MOKESTIS
★ SVARBUS DARBAS
★ GEROS VALANDOS

Vyniojimui ir prie corrugated I puLTON EGG PRODUCTS 
paketų, parcel post ir express 
siuntiniams. COMPANY . 

1019 Fulton St

CLERKS
Permanent poaitlons 

in office
Excellent opportunlty 

for beginners
Steady, post war 

employment

CHRYSLER MOTORS 
PARTS CORP.

2431 S. LaSalle St 
Tel. Calumet 6331

Matykit Mr. Danlcek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS

PIRMAD. IŠTISAI SESTAD. 
8 RYTO IKI 4:30 PP.

Vardu American Council 
of Voluntary Agencies for 
Foreign Service, penkiolika 
Amerikos privačių pašalpos 
organizacijų laikė susirinki
mą. Pasirodė, kad per šešis 
mėnesius narių paaugo iki 
30. Ši Amerikos Taryba loš 
svarbią rolę veikdama su 
viešomis cirgan’jzacijomis 
milžiniškame pašalpos ir pa
galbos darbe svetimose ša
lyse, kada karas užsibaigs.

Amerikos Taryba priima 
tik tokius narius, kurių isto 
rija ir finansinis rekordas 
rodo, kad jie gali atlikti 
nustatytus tikslus, kurių* 
veikimas ir programos aiš
kiai išdėstyta ir kad jos ga
li tikrai prisidėti prie pa
šalpos. Kol kas taryba veiks 
kaipo organizacija, kurios 
tikslas yra parūpinti susi
tarimo, koordinacijos ir pla
navimo būdus tarpe savo na
rių ir tinkamų valdžios f- 
staigų. Įsteigimas šios ta
rybos sulaikys duplikavimą 
veikimo ir parūpins darbą 
kur tik jis bus reikalingas 

Kada šalys bus išlaisvin 
tos Europoje ir Azijoje, dar 
bas šios organizacijos pa- 
siplatins. Artimai veiks su 
United Niations Relief and 
Rehabilitation Administra- 
tion (UNDRA), ir kitoms

vįsory Committee on Politi- 
oal Refugees; vice-pirm. y- 
ra Joseph C. Hyman, iš A- 
merican Jevvish Joint Dis- 
tribution Committee; ir pre
latas Patrick A. O’Boyle, 
egzekutyvis direktorius War 
Relief Services of the Natio
nal Catholic Welfare Confe- 
rence.

Nariai atstovauja visus ti
kėjimus — jie yra Ameri 
can Bureau for Medical Aid 
to China, American Commit
tee in Aid of Chinese In- 
dustriai Cooperatives, Ame
rican Committee for Chris- 
tian Refugees, Ine., Ameri
can Friends Service Com
mittee, American Jewish 
Joint Distribution Commit
tee, Ine., American ORT Fe- 
deration, Belgian War Re
lief War Relief Society, Ine. 
Brethren Service Committee, 
British War Relief Society, 
Church Committee on Over- 
seas Relief and Reconstruc- 
tion, Congregational Chris
tian Service Committee, Co- 
ordinating Council of French 
Relief Societies, Ine., Fight- 
ing French Relief Commit
tee, Giri Scouts, Greek War 
Relief Association, Hadas- 
sah, Ine., Hewbrew Shelter- 
ing and Immigrant Aid So
ciety, International of

valdžioms ir tarp valdžių*Young Men’s Christian As 
organizacijoms ir su kitoms sociations, International Mi-

VYRAI IR MOTERYS

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

VYRŲ 
REIKIA

SVARBIEMS KARO DARBAMS 
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT I

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

Central 

Steel & Wire Co.

5 Dienos į Savaitę 
$25.00 PRADEDANT REIKIA MERGINOS

PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ 
PANAMA BE AVER, INC. I Darbas pastovus. Kreipkitės prie 

610 W. VAN BUREN 1
CHE. 4343

CHAS. ZEKAS 
4426 S. Fairfield LAF 8248

VYRŲ — MOTERŲ 
VAIKINŲ — MERGINŲ 

COIL IVINDERS
Iftmoklnslm nepatyrusius 

darbininkus, po karo ateitis.
ELECTRO UNITS SUPPLY CO. 

4203 W. Fullerton 
AT,Bany 6681

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklau
soma valstybė.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

MEKANIKŲ 

MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 

IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON
PIRKITE KARO BONUS!

OPERATORIŲ 
SINGLE NEEDLE 
Prie Skalbimo Dreslų-

Dieną ar naktį Šiitams. Sectton 
darbai. Aukita piece work rata. 
Naktimis; 5 iki 10 vak. Dienomis 
8 iki 4:30 pp.

MODEL GARMENT CO. 
281 S. GREEN 4-tam AUKŠTE

ELEVATOR OPERATORIŲ 
FREIOHT

Viri 40 metų, patyrimo nereikia.
EDOEWATER BEACH APTS

5656 Sherldan Rd.
LON 8500 MR. WALI,

MELSKITĖS Už TAIKĄ vyrai m 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

taryboms kitose šalyse kaip 
Council of British Agencies 
for Relief Abroad ir pan 

Taryba veikia su Prezid- 
ent’s War Relief Control 
Board ir National War Fund 
Komitetai apie Balkanus, 
Prancūziją, Italiją ir Lenki 
ją, Vaikų Priežiūros ir Iš 
tremtų Žmonių jau organi
zuoti. Kiti komitetai dar 
organizuojami. Kiekvienas 
patarnavimas, kuris tik ga
li būti reikalingas karo-su- 
naikintose šalyse yra repre 
zentuotas narių departamen
tuose ir gabumais savo dar
bininkų.

Pirmininku tarybos yra 
profesorius Joseph P. Cham 
berlain, iš Columbia univer
siteto, narys President’s Ad-

jration Service, Internatio
nal Rescue and Relief Com
mittee, Mennanite Central 
Committee, National Board, 
Young Women’s Christian 
Associations of the U. S. A., 
Near East Foundation, Po- 
lish War Relief, Refugee 
Relief Trustees, Ine., Queen 
WiLhelmina Fund, Ine., of U. 
S. A., Unitarian Service Com 
mittee, United China Relief 
United Czechoslovak Relief, 
United Y u g o si a v Relief 
Fund, War Relief Services, 
National Catholic Welfare 
Conference, World Student 
Service Fund, and World’s 
Young Women’s Christian 
Association. FLIS

PIRKITE KARO BONUS

RENDUOJA8I

DŽENITORIŲ
RANDASI KELETĄ GERŲ PASTOVIŲ DARBŲ 

PATYRUSIŲ PAGEIDAUJA
CHICAGO TITLE & TRUST CO. 

89 W. Washington

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių. >87.50 | tnCnesJ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDQEWATER BEACH HOTEL 
5867 Sherldan Road

VYRUI

Dirbtuves Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis' 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTOL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

RFAL ESTATE FOR SALE

PIRKĖJAMS 

ATYDA!
Su tau pyk lt sau DAUO laiko tr plnl- 
gų laikydami mflsų dideli dykai aa. 
telktą aąraHą TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atatlankyklt mū- 
aų oflaan kur bua autelkta greitas, 
mandagus Ir IntellgentUkaa patar
navimas.

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

VADOVAUJAM GREITU 
PARDAVIMU

M METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MALA UKf
su modernlKkal (rengtu 6 kambarių 
namu., sunparlor, vana, basementaa 
tr garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradines mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geleiin- 
kello stoties. 1H mylių nuo Mlclh- 
gan etoro Ir puointų resortų.
J. P. YARKALA sav.. Chicagoje, 
4148 Archer Are. Ph. Virginia 9114

Pirkite karo bonus.

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes l&moldnalm jos. 

DANLY MACHINE SPĖCIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, UI.

Imkite DoūįįIm Park “L” iki Durų

VYRŲ-—MOTERŲ 
VAIKINŲ —MERGINŲ

VAIKINŲ IR MERGINŲ—16 METŲ ARSTTVIRA—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIF, LENGVU ASRF.MBLY DARBŲ.

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAGELBEKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes ISDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TE8TERS
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COn, IVINDERS 
COIL FINISHERS

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

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOURN AVĖ. ar 1850 8. KOSTNER AVĖ.

RENDUOJASI FurntSluotaa Kamba
rys, pavieniam ar porai be valkų. 
Visi patogumai. Brighton parko ko
lonijoje. Renda nebrangi. Del pla
tesnių lnformaellų atalftauklt J — 
4406 R. MAPLEWOOD AVĖ., tel. 
IAP. 5909.

GERA PROGA

TIKRAS BARGENAS — 8 fletų. 5 
—5 Ir 4 kambarių. Kaina >4.600. 
>800 tik reikia cash. Vlense fle-
tas tnSčIaa. AtMftauklt — 2804 R. 
KEDVALE AVĖ.

Lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiama prisidėti 
prie didžiosios invazijos į 
Bergman’s daržą, liepos 9d., 
kur |vyks didysis “D Day” 
spektaklis — geriau sakant, 
“Draugo Dienos” Piknikas!

PATARNAVIMAI

TAISOME

Skalbiamas Mašinas, Refri- 
ge ra torius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th SL
Tel. YARDS 1866.

Pirkite pas tuos biznie

rius, kurie skelbiasi ‘Drauge*.

Platink “Drangą**.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite Ir pajėgsite dirbti.

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU**
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I , Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig • savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei salima, rašomąja mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, DL 
Under the Act of March 3, 1879. 
a

Respublikonų konvencija
Šią savaitę Chicagoje seimuoja respublikonų lyderiai, 

kurie prieš savo akis turi daug ir svarbių problemų.
Kaip kiekvienai politinei partijai, taip ir respubliko

nų partijai rūpi laimėti šiuose rinkimuose. Jai rūpi, 
kad savo kandidatą prezidentu išrinkti, kad kongresą 
užvaldyti, kad lokalinius rinkimus Laimėtu

Uždavinys didelis ir sunkus.
Šiandien jau nepakanka,, kad gerus, apsukrius kan

didatus parinkti prezidento ir vice prezidento vietai. 
Reikia ir tokios programos, kuri savojo krašto reika
lavimus (kurių yra begalp daug) patenkintų ir pokari
nės pasaulio rekonstrukcijos bendradarbiavime aiškų 
planą turėtų. Bet, pagaliau, ir to dar neužtenka. Tą 
programą visuomenei reikia perduoti efektingai, įtiki
nančiai.

Reikia neužmiršti, kad F. D. Rooseveltas, preziden
taudamas nuo 1933 metų pradžios, tiek daug pravedė 
socialinių ir ekonominių reformų, kurios gerai ir nau
dingai veikia ir kurios visuomenei imponuoja, kad ne
lengva bus jai pasiūlyti ką nors dar labiau imponuo
jančio. Nelengva bus ką geresnio, besugaivoti ir užsie
nio politikoj. Daug metų reiktų pašvęsti, kad ją kita 
kryptimi pasukti. Karo pastangose taip jau nieko nau
jesnio nebesugalvosi. Karas eina savo keliu, eina sėk
mingai ir pergalės laimėjimas jau yra užtikrintas. Čia 
tik laiko klausimas. To Laiko nenustatys nei viena nei 
kita politinė partija, nes tai yra ginkluotų jėgų rankose.

Taigi, turint tą visa galvoj, opozicijos partijos va
dams šiandien tenka gerokai sukti savo galveles, kad 
nustatyti tinkamas veikimui gaires.

Rusija ir Japonija
Nors Sovietų Rusija vis dar tebegyvena drauginguo

se santykiuose su Japonija, bet vis tik, kaip praneša
ma, skubiai stato Tolimuose Rytuose fortifikacijas ir 
atitinkamas susisiekimo priemones. Atrodo, kad vis tik 
yra galimumų ir Sovietų Rusijai susikibti su Japonija.

Ligšiol daug kam nesuprantama, kodėl Maskva tebe
palaiko gerus santykius su didžiuoju Amerikos priešu 
— Japonijos militarizmu. Kai Vokietija užpuolė Sovietų 
Rusiją. Amerika tuojau pasiskubino su pagalba Rusi
jai. Bet kai Japonija užpuolė Amerikos teritoriją, Mask
va nė santykių nenutraukė su Japonija.

Rusai, suprantama, visas savo jėgas turėjo įtempti 
karui su vokiečiais. Antrasis frontas — karas su japo
nais jos padėtį būt apsunkinęs. Beit, kodėl Amerika 
gali kariauti tuo pačiu kartu ir su japonais, ir su vo
kiečiais, ir su italais? Negana to, iki pat šiandien Ame
rika pristato Rusijai didžiausius kiekius lėktuvų, tan
kų, trokų, kanuolių, visokios amunicijos ir maisto.

Vis tik gera, kad rūsiai bent dabar rengiasi. Gal bent 
tuomet, kuomet Vokietija jau bus parblokšta, Sovietų 
Rusija paskelbs karą Japonijai ir padės padaryti galą 
Japonijos imperializmui ir militarizmui.

Žydų tautos tragedija
Emiel Kronheim, žydų dvasiškis, kalbėdamas Va

šingtone, padavė statistinių žinių iš žydų gyvenimo. 
Anot jo, ateitis žydų tautai numatoma sunki. Mažai 
jiems vilčių belieka Europos kontinente. Tuo tarpu Šve
dijoj gyveną 17,000 žydtį tiek pat ir Šveicarijoj. Brita

nijoj jų esą 450,000.
E. Kronheim praneša, kad šiuo karo metu vokiečių 

nacių dominuojamuose kraštuose išžudyta keturi ir 
pusė milijono žydų. Tai pasibaisėtina skaitlinė. Bet, 
težino naciai, kad nekaltai pralietas kraujas saukiasi 
dangaus keršto.

* -

Lietuvos Saulių Sąjungai 25 metai
Slapta leidžiamieji Laikraščiai nacių okupuotoj Lietu

voj praneša, kad atsigaivino šaulių Sąjunga, kuri bu
vo bolševikų ir nacių likviduota. Ji net savo laikraštį 
(slaptą) “Trimitą” pradėjo leis'.i. Jame įdėtas atsišau
kimas aiškiai pasako, kad naujoji šaulių Sąjunga di
deliu ryžtingumu kovoja prieš okupantus ir siekia at- 
steigti laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Lietuvos 
respubliką.

Liet. Kat. Federacijos spaudos biuras, suradęs, kad 
Lietuvos Šaulių Sąjunga šį mėnesį mini savo įsistei
gimo 25 metų sukaktį, patiekė mūsų spaudai įdomių 
žinių.
ĮSISTEIGIMO DATA

Viena iš organizacijų,'stipriausiai rėmusių Lietuvos 
nepriklausomybę, be abejo, yra Šaulių Sąjunga. Šiemet 
sueina 25 metai nuo jos įsteigimo. Tikroji j.cs atsira
dimo data istorikų skaitoma 1919 m. birželio 27 d. (žiūr. 
dr. J. Matuso “šaulių Sąjungos Istorija’’). Tiesa, jau 
anksčiau buvo žinomas lietuvių partizanų veikimas, jau 
ir anksčiau net Kaune inteligentai turėjo kaikokius pa
sitarimus apie kūrimą organizacijos, kuri ginklu rem
tų Lietuvos laisvę, bet tik tą dieną oficialiai ši orga
nizacija gavo šaulių Sąjungos vardą. Ruošiantis prie 
to steigiamojo susirinkimo spaudoje buvo įdėta žinutė:

— Valdžios įtaigų tarnautojų tarpe yra plačiaTpas- 
klidusi mintis, kad tarnautojams būtinai reikia moky
tis karinio muštro. Tuo tikslu Kauno įstaigų tarnau
tojai mano sudaryti tam tikrą laisvanorių “Plieno ba
talijoną”, kuris būtų karinių instruktorių nuolatos 
mankštinamas... Penktadienį, birželio 27 d., banko na
muose bus įiataigų tarnautojų pasitarimas tuo reikalu.”

Į šauktąjį susirinkimą atėjo gal tiktai koks 10 vyrų. 
Liepos 8 d. jau buvo jų 40, o jau sekančią dieną jie tu
rėjo savo pirmą karinę mankštą. Vyriausiu tos sąjun
gos organizatoriumi buvo VI. Pūtvis-Putvinskas. Są
junga greit pradėjo plėstis po visą Lietuvą. Ji tikrai 
buvo reikalinga galutinai Lietuvą išvaduoti nuo oku
pantų. Tą vaizdžiai liūdija pulk. Glovackio, Pasvalio ko
mendanto, atsišaukimas:

— Malonėkit sukelti vietinius gyventojus su dalgiais, 
kirviais ir moteris su karštu vandeniu užpakalyje vo
kiečių... žinodami mažiausius takelius, pereikite į puo
limą, pasinaudoję ginklais ir kulkosvaidžiais, kurie pa
tys eina į jūsų rankas’ ’. ’ • į

DAUG JŲ ŽUVO UŽ TĖVYNĘ
Daugelis šaulių žuvo nepriklausomybės kovose su bol

ševikais, bermontininkais ir lenkais. Pavyzdžiui Rokas 
Urbonas mirė sumuštas šautuvo buože. Petras Račas 
buvo suimtas bermontininkų ir sušaudytas, Petras Tom
kevičius Troškūnuose patekęs į nelaisvę kardais suka
potas, Jono Budrevičiaus net ir Lavoną lenkai kardais 
sukapojo. Kazys Skvereckag sužeistas patekęs į nelais
vę buvo bolševikų sušaudytas. Nemažai šaulių žuvo ir 
Klaipėdos sukilime. Iš viso 1919-1923 metais žuvo nuo 
bolševikų, lenkų, bermontininkų 81 šaulys ir partizanas 
(neregistruotų partizanų žuvo žymiai daugiau). Be to 
yra žuvę 6 šauliai ne karo aplinkybėse, nors jie gyvas
ties neteko dėl Lietuvos dirbdami. Jų tarpe ir šaulys 
kun. Juozas Bakšys. Yra žinomos 32 pavardės šaulių 
partizanų, kurie nepriklausomybės kovų metu buvo su
žeisti.

Nepriklausomoje Lietuvoje šauliai sudarė savotišką 
teritorijalinę kariuomenę, buvo gerai paruošti ir, svar
biausia, gražiai dirbo kultūrinį darbą šviesdamiesi, veik
dami per savo teatrui, dainas, spaudą. Prie jų pri
klausė tokie garbingi vyrai, kaip kan. Tumas-Vaižgan
tas.
AMERIKOS LIETUVIŲ PARAMA

Gražiai šaulių Sąjungą parėmė ir Amerikos lietuviai. 
Apskaičiuojama, kad USA lietuviai šaulių Sąjungai yra 
suaukoję net apie 170,000 dolerių; taipgi nemažai Šau
lių Sąjungos leidinių yra pasklidę tarp USA lietuvių. 
Šaulių Sąjungos atstovas dail. A. Žmuidzinavičius, kurs 
lankėsi Amerikoje, gražios paramos gavo iš Kunigų 
Vienybės ir kitų patriotinių organizacijų.

Jausdami šaulių patri jotinius nusistatymus, juos stip
riai persekiojo okupantai bolševikai. Daug Lietuvos 
šaulių Sąjungos narių, yra ištremtų Į Sibirą, o netgi 
visa eilė yra nužudytų, kaip mes tą matome iš liūdno 
naujųjų Žemaitijos kankinių sąrašo.

Yra pagrindo manyti, kad ir nuo nacių ta patrijotiš- 
kcji Šaulių Sąjunga turi nemažai kentėti. Pati sąjunga 
seniai okupantų uždaryta, bet kad ir persekiojami savo 
veiklą atgaivino, pritraukė naujų jėgų ir kovoja už 
savo krašto teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

LAIVYNO KOMEN
DANTAS PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

ik

Admirolas Raymond A- 
mes Spruance, komendantas 
U. S. karo laivyno penktojo 
dalinio, kuris japonams su
davė didelį smūgį netoli Phi- 
lippines salų. (Acme-Drau
gas telephoto)

Planuojama daugiau 
megzti drabužius

Speciali programa, kvie
čiant gaminti daugiau kaip 
99,275,000 įvairių megztų 
drabužių kūdikiams ir vai
kams bei vyramai kojinių, 
buvo paskelbta Textile, Clo- 
thing and Leather Bureau 
of the War Production 
Board.

Dvidešimt dvi drabužių 
rūšys bus pagaminta pagal 
šią programą. Kad išpildžius 
šią programą bus reikalin
ga maždaug 20,031,000 sva
rų medvilnės ir mezgimo siū
lų.

Šioji yra WPB trečioji 
mezginių programa, sudary
ta padidinti svarbių civilių 
aprėdų gamybą. Šis nurody
mas buvo duotas gegužės 10 
d. 1944., papildyti visas ki
tas specialias WPB aprobuo
tas programas gaminti ir 
išdalinti tekstiles-, drabužius 
ir jiems papildomus gami
nius. Šis parėdymas numa
to pirmenybių pagalbą vi
siems gamintojams, dalyvau
jantiems šioje specialioje 
programoje.

(Tęsinys)
Nuleidęs galvą, sekamas 

viršininko ir Enguerrando, 
augintinis išėjo ant laiptų. 
Ponia, nepaprastai sujau
dinta, atsisėdo į vieną fote
lį. Maksas, labai atsargus, 
bejausmiu veidu, viską sekė 
iš tolo. Laiptų viršuje Tere
sė. Ši šypsosi savo sužadė
tiniui:

— Ar pasiseks surasti 
vagį?

Ji norėjo kalbėti toliau, 
bet, pamačius perkreiptą 
Danieliaus veidą, kada jis, 
nesakydamas nė žodžio, ėjo 
į ją, staiga pajuto širdyj 
baimę.

—Mano Danieliau, kas 
yra?

Danielius atidarė savo 
kambario duris. Ak, virši
ninkas gali krėsti jo kamba
rį. Jis turės pasišalinti ga
vęs gėdos.

O šitas pradėjo kratą. Jis 
buvo pratęs. Danielius sekė 
visus jo judesius, ir jam bu
vo skaudu, matant šitą po
licininką knisantis be ato
dairos jo atsiminimų dėžu
tėj. Jo sesutės laiškai buvo

Kaune pamaldos už 
mirusį Sibire

(LKFSB) Iš Lietuvos gau
tuose laikraščiuose rasta ži-»
nia, kad Kaune, studentų 
bažnyčioje, buvo atlaiky os 
pamaldos už sielą Kęstučio 
Starkaus (sūnaus Zigmo). 
Velionis mirė ištrėmime, Si
bire, 1943 ra. gegužės mėn. 
Kun. dr. J. Starkus, kurs da
bar gyvena Elizabethe, ry
tinėse valstybėse, gavo ži
nių, kad Zigmo Starkaus 
žmona Uršulė Urnežytė-Star 
kienė dar tebėra gyva Sibi
re. Taipgi gauta žinių, kad 
Biiske vienoje kontoroje dir
ba Ant. Goberienė. Kun. dr. 
J. Starkus per paskutinius 
dvejus metus pergyveno 
daug liūdnų valandų: 1942 
m. birž. 30 d. mirė j.o mo
tina, sekančių metų gegu
žės mėn. — mirė brolio sū
nus Kęstutis, o netaip se
niai gavo žinią, kad 1943 
m. spalių 11 d. mirė tėvas.

Karo lėktuvas, vadinamas 
Flying Fortress, skridimo 
metu per valandą sudegina 
vieną toną gazolino.

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

__ v__ jf^a

išversti ant parkieto. Jis 
pasilenkė jų pakelti, ten 
buvo dar mažytės ramunėlės 
galvelė, ant kurias dar buvo 
vienas išdžiūvęs skvetelis: 
toks švelnus prisipažinimas 
ant Bievro kranto...

Krata truko ilgokai ir ne
davė jokių vaisių. Virlinin- 
kas pastebėjo krūvelę popie 
rių. Staiga jis ten ėmė ieš
koti. Pinigų nebuvo, bet vir
šininkas tarp dviejų laikraš 
čių rado laišką, kuris jį su
domino. Enguerrandas, kur 
jį buvo gavęs vakar, veltui 
vakare jo ieškojo. Jis huvo ‘ 
labai svarbus ir galėjo laik
raščio administraciją pasta
tyti į keblią padėtį.

Enguerrandas išbalo.
—Pone viršininke, ieško

kite mūsų laikraščiuose, iš
ėjusiuose jau prieš mėnesį.

Po kelių minučių viršinin
kas padėjo ranką ant origi
nalo rašto, kuris buvo Nau
ju Idėjų paskelbtas ir kuris 
sukėlė tiek triukšmo. Jis at
sisuko į Danielių:

—Kaip šitas dokumentas 
čia atsirado?

(Daugiau bus)

n

1

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

' Bprinffslnlal 
Matrosai Studlo Oouch

<1

*■

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir

t

SU

padarytas 
kaip naujas.

iii,;
t

•• .

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

’ K2310 WEST ROO8EVELT ROAD *______ •

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

-------------------------------- OF CHICAGO
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

UI
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
ROSELAND'O ŽINIOS

Naujos lentos mokykloj. 

Parap. komiteto buvo susi
rinkimas, kad aptarti bėgan
čius reikalus. Kleb. kun. J. 
Čaulinskas paaiškino, kad

'A aeaerys-moky.tojos reikalau
ja įdėti naujas ant sienų, ra
šomas lentas (black board), 
nes senos lentos labai nusi
dėvėjusios ir ant jų sunku 
yra rašyti. Tam reikalui iš
rinkti suprantą tą dalyką 
vyrai: trustisas P. Bružas 

y ir komiteto narys K. Drau
gelis. >

Nutarta surucšti sėkmin
gą pikniką liepos 16 d. Do
vanų knygutės bus siunčia
mos parapijonams, nes to
kiu būdu galima tikėtis sėk
mingo pikniko.

Army, Anglijoje. Velionis 
sirgo ilgą laiką ir tiek bu
vo ligos suvargintas, kad 
sunku buvo ir pažinti. Komi
tete būdamas daug darba
vosi parapijos reikli leis. Kai 
po tokiitn, parapijonai gra
žiai atsilygino: laidotuvėse 
skaitlingai dalyvavo ir iškil
mingai palaidojo. Buvęs kle
bonas kun. J. Paškauskas 
pasakė gražų pamokslą baž
nyčioj apie velionio nuopel
nus parapijai, nes kun. J. 
Paškauskas su a. a. J. Žu
kausku daug darbavosi pa
rapijos labui.

Už velionio sielą buvo sy-' 
kiu atlaikyta trejos šv. Mi
šios. Koresp.

Juozapo Žukausko laido
tuvės. J. Žukauskas yra bu
vęs parapijos komitetu il
gus metus prie kleb. kun. 
J. Raškausko. Buvo pavyz
dingas katalikas. Išaugino 
du sūnus, kurie yra U. S.

Reikės kviečių
Žemės ūkio ekspertai, ku

rie kalbėjos su Wallace, A- 
merikos vice-prezidentu, pa
reiškė, kad Kinijai po karo 
pirmais metais reikalinga 
bus 150,000.000 bušelių 
kviečių iš užsienio.

PUOŠIASI 1 jį telefonu Midway 305K 

nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

4. Sveikinimai. Gauti svei
kinimai nuo ilgamečių Lie
tuvių Demokratų Lygos val
dybos narių: iš kariuome
nės — Kaminsko, Juozaičio. 
Savicko. Sveikinimai priim
ti ir išreikšta jiems pasise
kimo nugalėti priešą ir grįž
ti į mūsų tarpą.

V. M. Stulpinas,
L. D. Lygos sekr.

Vienas Chicago viešbučių 
respublikonų partijos kon
vencijos išvakarėse puošia
si drambliu. Kitą mėnesį bus 
konvencija demokratų par
tijos ir tas pats viešbutis 
puošis — asilu. (Acme-Drau 
gas)

Susirinkimai
Bridgeport. — LGF 1-mo 

skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks birželio 27 d.,
Sv. Jurgio parapijos mokyk
los kambary, 7:30 vai. vak.
Visi skyriaus nariai prašo
mi atsilankyti. Reikia veik
ti pavergtos Lietuvos rei- Jugoslavijoje, 
kalais, kad atgauti jai lais
vę. Valdyba

Karalius tarsis su 
Tito dėl vienybės

Lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiama prisidėti 
prie didžiosios invazijos į 

LONDONAS, birž. 24. — Bergman’s daržą, liepos 9d., 
Jugoslavijos Karalius Pet-j kur įvyks didysis “D Day” 
ras ir partizanų Maršaias spektaklis — geriau sakant, 
Tito greitu laiku sueis su-1 “Draugo Dienos” Piknikas! 
daryti planus suvienijimui ,
visų anti-naciškų elementų

Pagelbėkit palengvinti trūkumą

ELEKTR1KINIŲ PROSŲ!
tai

IŠKEISKIT nevartojamus 
prosus į Karo Štampas

Elektros įrengimų mažai beliko, nes išdirbėjai užim
ti karo darbais. Kad pagelbėjus žmonėms, kuriems 
reikalingi šie laiko taupytojai, IŠKEISKIT savo ne
vartojamus dalykus pas savo elektros krautuvniką.

Jis maloniai duos jums Karo Štampų už juos ir 
net už pagadintus, nes dažnai pasitaiko, kad jam 
galima pataisyti.

Šiandie, paieškokite savo namuose įtaisymų, ku
rių jūs daugiau nenaudojate. Leiskit savo krau
tuvininkui pristatyti juos vėl prie darbo. Tad pat
riotišką žygį atliksite.

PASTABA: Commonwealth Edison kompani
ja neperka vartotų (rengimu vėl pardavimui, 
liet maloniai pagelbsti Chtcagoa krautuvinin
kams Siame patriotiniam Iftkeltimo Plane.

Iš Lietuvių'Demokratų 
Lygos susirinkimo

Lietuvių Demokratų Ly
gos susirinkime, įtvykusia- 
me prieš spora savaičių, iš 
svarbesnių dalykų galima 
skaityti sekantieji:

1. Už prezid. Rooseveltą. 

Kad visi lietuvių demokratų 
klubai remtų prezidento F. 
D. Roosevelto kandidatūrą 
kitam terminui. Kad klūbų 
delegatai, parvykę savo klu
buose, agituotų už preziden
to Roosevelto kandidatūrą. 
Delegatai į Chicago Lietu
vių Konferenciją išdavė ra
portus. Vienbalsiai priimti.

2. Piknikas. Prez. Al. G. 
Kumskis pranešė, kad Lie
tuvių Demokratų Lygos me
tinis piknikas įvyks, liepas 
23 d., Liberty Grove, Wil- 
low Springs, UI. Į šį išva 
žiavimą užkvies’i žymiausi 
demokratų partijos kandida
tai, kaip: Thomas J. Court- 
ney (kandidatas į Illinois 
gubernatorius), Scott W. Lu- 
cas, (kand. į Illinois senato
rius), kongresmanas Martin 
Gorski, ir keletas kitų. Taip
gi žadėjo dalyvauti ir Chi
cago majoras Edward J 
Kelly ir teisėjas John T. Zu 
ris.

Rengimo komisija prane
šė, kad piknike bus graži 
programa. Bus ir muzika.

3. Jaunuoliams žinotina. 

Prez. A. G. Kumskis prane
šė, kad kurie lietuviai jau
nuoliai ir jaunuolės, norėtų 
gauti darbo prie Chicago 

maudynių, tegu kreipiasi į

Popieris atnešė 
mirtį

Charles Jonės, 45 metų, 
3632 So. Dearborn str., nak
tinis sargas, buvo rastas 
mirtinai sutriuškintas 1,200 
svarų popierio ryšulio. Ne
laimė įvyko Standard Paper 
Grading Company, 1656 
Besley court.

* ą *

Nuteisė
Miss Muriel Beier, 30 me

tų, kuri buvo areštuota po 
to, kai bandė gauti $75 iš 
motoristo, nuduodama poli
cininkę ir Tribūne reporte
rę, ir buvo nuteista šešiems 
mėnesiams Bride well kalėji
man. i ,

♦ ą •
Vagys anksti praeitą 

penktadienį išmušė Tausz ir 
Henning krautuvės langą, 
524 N. Michigan, ir paėmė 
persiškų avelių paltą.

THE WEATHER
SHOWERS 
m* IVAMI- 
fff TODAI
• H»« Jey »•
tatalaspaaafvl

SAKO COPENHAGENE 
ĮVESTAS KARO STOVIS

STOKHOLMAS, birž. 25.
— Laisvos Danijos žinių 
biuras eakė vokiečiai dėl 
naujos sabotažo bangos pro
klamavo karo stovį Copen- 
hagene ir Sjaellan saloje.

Buvo plyta įmesta pro 
Wells Liųuor Company, 113 
So. Wells, langą, ir sukėlė 
American Distriit Telegraph 
aliarmą, anksti praeitą ket
virtadienį.

Vagys praeitą ketvirta
dienį įėjo į Jack H. Smith 
namą, 7 So. Mayifeld avė., 
pavogė $13 ir linines, už $25 
vertės.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: OALUMET 4118 Joe. M. Moaeria, Sec’y.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statybai, Remontavimnl, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MftNERINIŲ IŠMOKSIMU!

Paiuuuloklte Progą Dabartinėms žemoms 
NuoAlmėlo Ratoms.

TAPKITE FINANSINI AI NEPRIKLAUSOMI!

TATT-YKITE mfln) įstaigoje. Indeliai
rSpest taigai <1 oho (arai (r Ilgi SftAOO .00 ap
drausti per Federal Savings and loan In- 
‘.iiranre Corporation. Jū.ij pinigai hns grrita.1 
iimokami joms aat pareikalavimo.

SENIAUSIA TR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE JYTAIOA.

• __— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

ASSOCIATION 
8226 SO. HALSTED ST.

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽIANČIOS 
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

'Kai bandė
Joseph Saia, 13 metų, 

1124 W. 62-ta gatvė, pa- 
, skendo praeitą penktadienį, 
kai jis bandė perplaukti 
skersai Jackson park ežerė
lį-

Dabar vyksta penktosios 
karo paskolos bonų vajus.

| Tenka patirti, kad lietuviai; 
gyvai dalyvauja vajuje ir 
uoliai perka penktosios ka
ro paskolos bonus.

DEVINf OINTMENT □ nuliūdimo
Nesutepantis — Ncnudažantis
800 N. Clark St, City 

SUPERIOR 1462.

O , VALANDOJE

GABI, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
GertauskM patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

DABAR Yra Oeriansias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar temomis Kalnoaaial 

Atvykite 1 mūsų jardą tar apžiūrėkite ata
ką Ir ankštą rūšį L ENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų lr fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CABR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

Jotai F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

WGES

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
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 stoviui prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

d
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
« » už U.S. LAISVĘ ir

“ALASKAN STAMPEDE’ 
ŽVAIGŽDES

(domi kalakuto istorija i*

^žinios I Kova dėl kalakuto ko gero dar gali

Pavergtųjų Išlaisvinimą
ROCKFORDO LIETUVIS ORO JEGOSE

FRANK E. RIMKUS
Frank Edward Rimkus 

gimė 1923 m. sausio 10 d., 
Rockford, III. Baigė Šv. Pet
ro ir Povilo liettuvių para
pijos pradžios mokyklą ir 
Rockford high school. Yra

gavęs Merited National 
Honor Medai kaip senior 
aukštesnėje mokykloje. Yra 
dirbęs machine šapoje. Pri
klausė prie Šv. Vardo drau
gijos, ALRK Susivienijimo 
137-tos kuopos, Lietuvių 
klubo ir šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos.

Frank E. Rimkus į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
1943 metais, rugsėjo 20 d.

Jo tėvai, Frank ir Petro
nėlė Rimkus, gyvena Rock
ford, III., 1706 So. Main str.

Frank dabar randasi 
Texas valstijoje, Army Air 
Force Preflight mokykloje.

r -1
, ji

j

Didelis viesulas siautė

Praneša, kad 126 užmušta, šimtai 
sužeista Rytuose nuo viesulo

DAUGELIS LIKO BE PASTOGES. — MEDŽIAI BUVO 
IŠVERSTI IR UŽGRIUVO KELIUS. - LAVONAI 
PAKELYJE.

PITTSBURGH, Pa.—Dau- tus kelius, netoli Shinnston,

Chicago Coliseume dabar 
eina įdomus spektaklis, va
dinamas “Alaskan Stampe- 
de”. Tarp kitų žymių artis
tų, dalyvauja ir ši pora — 
Evelyn Chandler ir Bruce 
Mapes (vyras ir žmona), du 
žymiausi ledo čiuožėjai A- 
merikoje. Chicago Coliseum 
randasi prie 15 ir S. Wabash 
gatvių.

Žymi rašytoja
Garsioji nprvegų rašytoja 

S. Undset jau treti metai 
kaip gyvena Brooklyne, N. 
Y. Naciams užėmus Norve
giją, ji atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Vienas 
jos sūnus žuvo Norvegijoje, 
kitas tarnauja Norvegijos 
armijoje, Anglijoje.

Garsi norvegų rašytoja S. 
Undset yra buvusi protes
tantų tikėjimo, ji dabar yra 
katalikė. Ji ieškojo tiesos ir 
ją rado Katalikų Bažnyčio
je. , ! .^*1

baigtis vedybomis / mus
KAIP KALAKUTAS PATEKO TEISMAN. KALAKUTO 

SAVININKE GAVO LAIŠKUS IŠ DVIEJŲ NAŠLIŲ, 
KURIE SIŪLOSI ŽENYTIS, KAI IŠGIRDO KALA
KUTO ISTORIJĄ.

giau kaip 126 asmenys buvo 
užmušti siaučiant viesulo 
(tornado), birželio 23 die
nos naktį, pietrytinėje Penn
sylvania ir šiaurės centro 
vakarų Virginia.

šimtai liko be pastogių 
kai daugelis namų buvo su
griauta. Ligoninės buvo pri
pildytos sužeistaisiais. Iš
rauti medžiai užblokavo pla
čius kelius ir susisiekimo 
priemonėms buvo pakenkta.

Vėliausi pranešimai rodo, 
kad 126 asmenys buvo už
mušti šiose vietose: West 
Virginia — 95; Pennsylva
nia — 31.

Ankstyvus pranešimai ro
dė, kad daugiau kaip 650 as
menų buvo sužeista, kai au
dra siautė trijose West Vir
ginia kauntėse.

Ambulanso vairuotojai 
stengės vykti per užblokuo-

pranešama, kad lavonai bu
vo prie kelių.

9 žuvo, Ž dingę

PLATTEVILLE, Wis. — 
Pranešama, kad devyni as
menys žuvo (buvo užmušti) 
ir du dingę, ir tvirtinama, 
kad milijono dolerių nuosto
lių padaryta birželio 23 die
nos naktį, kai tornado (vie
sulas) palietė pietvakarinę 
Wisconsin valstiją ir šiaurės 
vakarų Illinois valstiją, bir
želio 22 dienos naktį. Wis- 
oonsin priskaito 7 mirtis, 
įskaitant šešis Belmont 
miestelyje ir dvi Illinois. 22 
asmenys, kai kurie sunkioje 
padėtyje, buvo Platteville ir 
Monroe, Wis., ir Freeport, 
III., ligoninėse.

Šeši Cherokees tapo 
katalikais

WAYNESVILLE, N. C. — 
Šeši Cherskee indijonai bu
vo priimti į Katalikų Baž
nyčią, tai yra pirmas įvykis 
rytinėje Cherkee tautos isto
rijoje. Iškilmės įvyko gra
žioje Šv. Jono bažnyčioje, 
Waynesville. Į katalikų baž
nyčią įžengė taip pat Mrs. 
Michael A. Rois, duktė John
son Arch, Cherokee indi jo
nų tarybos nario. Šios tary
bos 12 narių yra renkama 
kas keturi metai tvarkyti 
Cherokee tautos reikalus.

Uoliai dirba

Gu&temala. — Los Altos 
vyskupas Garcia Caballeros 
savo laiške nurodo, kad 
Guatemaloje labai trūksta 
kunigų. Miestų statistika 
rodo rimtą Bažnyčios padė
tį. Respublikoje yra apie 
3,500,000 gyventojų. Ten yra 
apie 120 kunigų arba vienas 
kunigas tenka trisdešimčiai 
tūkstančių sielų. Los Altos 
vyskupijoje yra milijonas 
gyventojų ten yra tik 30 ku
nigų. Huehuetenango turi 
176,000 gyventojų, turi tik 
du kunigus. Kunigai dirba 
su didžiausiu pasišventimu.

Chicagoje prieš kiek laiko 
buvo toks atsitikimas..Į teis
mą pateko kalakutas. Mat, 
kaimynai nusiskundė, kad 
viena moteris kalakutą lai
ko savo apartamente ir ka
lakutas iš ryto apie ketvir
tą valandą ima balsiai bur
buliuoti. Teisėjas įsakė šei
mininkei minimą kalakutą 
išgabenti į farmą, netoli Li- 
bertyville.

Kalakuto šeimininkė pra
eitą penktadienį atvyko į 
teismą ir pareiškė, kad ji

tą dieną negalėjo išgabenti, 
nes sirgusi. Ji pažadėjo ka
lakutą išgabenti šeštadienį. 
Bet moteriškė taip pat pa
reiškė teisme, kad kai buvo 
parašyta laikraštyje apie 
kalakutą, nuo to laiko ji ga
vusi daug laiškų. Du iš tų 
laiškų buvo pasiūlymai ve
dybų reikalu. Du našliai jai 
peršasi. Moteriškė irgi, yra 
našlė.

Matai kaip yra! Ko gero, 
kalakutas gali surasti mo
teriškei našlei jaunikį.

Priteisė $10,000 atlyginimo

Žiedas moters viduriuose

Atsilankė
WASHINGTON, — Sta- 

nislaw Mikolajczyk, lenkų 
valdžios ministeris pirmi
ninkas, atvykęs iš Londono 
į Washingtoną, atsilankė 
pas apaštališką, delegaciją 
ir apie valandą kalbėjos su 
arkivyskupu Anleto G. Ci- 
cogniani.

EdwarduizPiper, 31 metų 
amžiaus, 1817 W. 22nd pi., 
praeitą penktadienį buvo 
priteista $10,000 atlyginimo 
už jo žmonos Elenos mirtį. 
Jo žmona mirė po penkių 
mėnesių padarius caesarean 
operaciją, spalių mėnesį, 
1941 metų, moterų ir vaikų 
ligoninėje, 1600 Maypole av. 
Jury, akyvaizdoje teisėjo 
Frank M. Padden, savo 
sprendimu laiko ligoninę, 
Dr. Florence Hark, gydyto
ją, ir dvi nurses, Dorothy 
Dye ir Beulah Cox, kaltais 
apsileidimu. Pipper liudinin
kai paliudijo, kad chirurgi
nė kempinė ir žiedas buvo 
palikta jo žmonos viduriuo
se. ’ 1*

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Pirkite karo bonus

Penktosios karo paskolos 
bonų individualiai pardavi
mas Chicagoj ir Cook kaun- 
tėje praeitą penktadienį pa
kilo iki $47,317,000, arba 17 
procentų; kvota numatyta 
$270,000,000, penktoje karo 
paskolos bonų vajuje. Apie 
tai pranešė Philip R. Clark, 
vajaus vedėjas.

Žinoma, šiandien karo bo
nų pardavimas bus žymiai 
padidėjęs.

Rubin Wilson, 38 metų, 
2959 So. State str., buvo nu
baustas teisme penkiolikos 
dolerių bausme už tai, kad 
jis grąsino gatvėkario vai
ruotojui su peiliu.

Mergaitė prie ežero pakrantės

Rašo laiškus kareiviams
KORESPONDENCIJĄ VEDA SU 35 KARIAIS, KURIE 

yra Užjūryje, vienam jūrininkui paraše 
PRIE EŽERO DAUGIAU KAIP 50 LAIŠKŲ.

Kai kurie autoriai (rašy- Mergaitė pareiškė, kad
tojai) geriausią savo darbą 
sukūrė pastogėje, prie žva
kės šviesos, bet viena Chi
cagos mergaitė Dorothy 
Hane gausingus raštus ku
ria gulėdama ant smėlio, 
prie, ežero.

Dorothy, ilgų distancijų 
telefono operatorka, veda 
korespondenciją su trisde
šimt penkiais kariais, esan
čiais užjūryje.

Ji nuvyksta į Jackson 
Park pakrantę, prie ežero, 
nu, ir rašo laiškus karei
viams. Kiti ežero vandens 
mėgėjai šią mergaitę žino 
kaipo “the giri with busy 
pen” (mergaitė su veiklia 
plunksna) t

—

Neteko gyvybės dėl 
šnipavimo

LONDONAS. — Prane
šama, kad Anglijoje buvo 
nužudytas 28 metų amžiaus 
buvęs Belgijos armijos ofi- 
ceris, kuris buvo rastas kal
tas kaipo šnipas, tarnavęs 
vokiečių slaptoje tarnyboje. 
Jis vadinasi Pierre Charles 
Neukermans. kuris buvo 
rastas kaltu išdavystėje 
praeitą mėnesį.

Neukermans buvo 15-tas 
šnipas nužudytas Britanijo
je šio karo metu ir antras 
šiais metais.

Jis buvo paleistas iš ar-
vienam jūrininkui, 21 metų mij°a B^joj® 1938 m;> ir
amžiaus, kurio namai yra 
Pennsylvanijoje, parašiusi 
daugiau kaip 50 laiškų, bū
dama ant ežero kranto.

Ji sako, kad prie ežero 
gaunanti didelį įkvėpimą, ir 
sklandžiai vyksta laiškų ra
šymas. Ji taip pat pareišku
si, kad kai daugelis karių 
pamato ją rašant laišką, jie 
prašo, kad jie būtų įtraukti 
į korespondencijos sąrašą, 
bet ji jau atsisakanti, nes ir 
taip jau laiškų rašymas yra 
pasiekęs viršūnę.

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

PIRMAS “Draugo”
ooo-ooo- ŠIAIS METAIS —ooo-ooo

Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

SanBERGMAN’S Grove.
Riverside, Illinois

Gamtos

Grožiu

Bergman’s

Grove

yra

po vokiečių okupacijos įsto
jo į vokiečių slaptą tarnybą, 
kuri išlavino jį šnipavimui 
Britanijoje. Jis atvyko į 
Londoną nuduodamas pabė
gėlį nuo nacių priespaudos 
ir buvo gavęs tarnybą Bel
gijos valdžios ofise kaipo 
klerkas. Apie tai pranešama 
iš Loondno.

Krito ir paskendo
Roger E. Ferguson, 2 

metų amžiaus, įkrito į gy
vuliams girdyti lovį ir pa
skendo. Jo tėvai gyvena 
netoli O8wego, Kendall 
kauntėje. Nelaimė įvyko 
farmoje.

Vienas

U

Gražiausių

Daržas

Daržas

Įrengtas

Modemiškais

Įrengimais 

Graži šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt.

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
Šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike įvyks daug malonių suprįzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdo mus Programas — Žaidimų — Dainų

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

Dalvaus - Sophie Barčus su savo Vakaruškininkų grupe - 

ir Broliai Vešotai ir jųjų populiarūs bei gabūs dramos artistai.

X Invazija sąjungininkų
į Prancūziją iš anksto nie
kam nebuvo žinoma. Bet in
vazija Chicago lietuvių į 
Bergman’s daržą Riversidėj 
visiems žinoma: ji bus lie
pos 9 d. “Draugo” skaity
tojams patariame iš anksto 
ruoštis ir dalyvauti.

X Jonui Kasė, savininkui 
didelės Jewelry krautuvės,
4216 Archer Avė., vardadie
nio išvakarėse, būrys arti
mų bičiulių suruošė atsilan
kymo pasveikinti surpryzą.
Svečiai-viešnios buvo vaiši-*
narni šaunios varduvninko 
šeimininkės.

X Ritchie Daunora®, sū-^ 
nūs Antano ir Elenos Dau
norų, 6354 So. Rockwell St., 
praeitą antradienį baigė 
Lindblum aukštesnę mokyk
lą, o ketvirtadienį jau turė
jo išvykti karo tarnybon.
Elena Daunorienė yra veikli 
Moterų Są-gos 67 kuopos 
narė.

X Teodora Uksienė, An
tano Ukso žmona, 3520 So. 
Emerald Avė., jau pora sa
vaičių kaip sunkiai serga.
Ją prižiūri jos dukrelė Ona 
Mažeikienė. Uksai ir Mažei
kai yra žymus rėmėjai visų 
labdaringų organizacijų. Uk
sų sūnus Antanas Jr., kari
nėj tarnyboj. Linkime Teod. 
Uksienei greit pasveikti. Pa
žįstamos ir draugės prašo
me® ligonę atlankyti.

X Leonardas M. Genevi- 
člus, išbuvęs PĮacifiko kovo
se apie 2 metus buvo sugrį
žęs aplankyti savo tėvelių, 
kurie gyvena 915 — lOth *
St., North Chicago (Wauke- 
gane). Parsivežė ne tik pri
siminimų (souvenirs) iš’į- 
vairių Pacifiko salų, kur te
ko kovoti, bet taip pat ir 
tų vietų metalinių pinigų. 
Dabar išsiųstas į mokyklą, 
kad pagilinti mechanikos ži
nias. a

X Ensign Jack Phillips,
žentas Cicero veikėjų Mato 
ir Kotrinos Sriubų, šiomis 
dienomis pasiųstas siekti 
aukštesnio mokslo ir dabar 
yra išvykęs Rhode Island 
valstybę. Jo žmona Valerija 
su sūnum taipgi išvyksta 
ten gyventi.

X L. Vyčių Chdoago aps
krities tradicinį pikniką, lie
pos 4, Vytauto parke, remlai 
ne tik Chicago ir apylinkės 
lietuviai, bet ir svetimtau
čiai. Apskr. vice pirm. J. 
Vilkišius yra pardavęs tikie
tų net miesto tarybos na
riams. Vytauto parkas yra 
taip gražiai įrengtas, kad 
negėda į jį pakviesti net ir 
labai žymius asmenis.

X Chicago pašto viršinin
kas prašo paskelbti visiems 
mūs korespondentams ir vi
siems, kas tik kokiu reikalu 
laiškais kreipiasi įi redakci- ”4’ 
ją ir administraciją, kad ad
resuodami nepamirštų ant 
voko padėti zonos numerį. 
“Draugo” zonos numeris y- 
ra 8. Visų prašome adresuo
ti taip: “Draugas”, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago 8, UI.




