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Britai pralaužė naciu Odon liniją; 
dabar vyksta didelės tankų kovos

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 28. — Britų tan
kų daliniai pralaužė nacių 
Odon upės liniją, pasivarė 
dvi mylias, ir susirėmė di
delėse tankų kautynėse ke
turias mylias j pietvakarius 
nuo Caen, 120 mylių nuo 
Paryžiaus.

Naciai buvo suvarę ketu
rias šarvuočių divizijas Ca
en sektory. Manoma dabar 
vykstą mūšiai gali nulemti 
vokiečių 15-tos ir 17-tos ar
mijų likimą.

Britų gilus įsilaužimas 
perkirto kelią iš Caen į 
Evrecy, ir gręsia kitiems 
vokiečių laikomiems vieške
liams, vedantiems į Caen.

Britų šarvuočiai galės 
greit varytis per laukus že
miau Caenci, ir naciai turi 
sulaikyti juos arba nuken

tėti apsupimą.
Aršios kovos prasidėjo ir 

kitoj pusėj Caeno, kur bri
tai kariai kaujasi su na
ciais, o tankai skuba iš už
pakalio.

Sąjungininkų lėktuvai 
skraidė virš tankų kovos ir 
atakavo nacių rezervus. La
kūnai apšaudė 27 karius ve
žančius vežimus, kurie ve
žė apie 800 karių į silpną 
punktą.

Dvylika jų sunaikinta ir 
kiti sužaloti.

Nuo ofensyvos pradžios 
pirmadieny britai yra pasi
varę apie šešias mylias. 
Štabo karininkas sakė ope
racija yra pasisekusi.

Amerikiečiai Cherbourge 
suėmė antrą vokiečių gene
rolą, Robert Stattler.

JAPONAI BAIGIA 
APSUPTI HENGYANG

CHUNGKING, birž. 28 — 
Kiniečių aukštoji komanda 
pranešė, kad japonų kariuo
menė apsupo Hengyang. 
svkrbų geležinkelių centrą 
Hunan provincijoje.

Šio miesto netekimas bū
tų kiniečiams didžiausias 
smūgis nuo Canton ir Han- 
kow praradimo 1938 m. spa
lių mėnesy.

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS Į PREZIDENTUS

Penktoji armija užėmė San Vincenzo
ROMA, birž. 28. — Po ar

šių mūšių miesto gatvėse, 
penktos armijos kariai užė
mė Ban Vincenzo, tik 32 
myliag žemiau didžiojo Li
vorno (Leghorno) uosto,

A Italijos vakariniam krante. 
Anot raportų, sąjungininkai 
iš ten stumiasi pirmyn.

Toliau nuo kranto ameri
kiečių šarvuočių dalinys 
stumia nacius atgal, ir be
sivarydamas užėmė Chius 
dino ir Travele kaimus. Chi
usdino yra tik 17 mylių į

< pietvakarius nuo Siena su
sisiekimų centro, kuris yra 
31 mylią žemiau Florenci
jos. 1 *

Italų partizanų padedami, 
amerikiečiai pėstininkai ap
ėjo Sesseta miestelį, tuo

met jį apsupo ir okupavo.
Kiti- priešo daliniai buvo 

išmušti Belvedere kaime, 
žemiau Chiusdino ir Trava- 
le, o prancūzai, kurie buvo 
prisiartinę prie San Quiri- 
co d’Orcia apylinkės, atmu
šė pakartotinas priešo kon
tratakas.

Naciai parsitraukė dau
giau rezervų ir priešinasi 
penktos armijos žygiavimui 
su didesne artilerijos ugni
mi. Tam pačiam tikslui na
ciai sunaikino Travale.

Rytiniam krante, aštunto
ji armija iš lėto varosi pir
myn. kadangi naciai smar
kiai priešinasi. Į vakarus ir 
pietvakarius nuo Trasimeno 
ežero, britai okupavo Gioie- 
11a ir Porto miestus.

Amerikiečiai artinasi 
prie Saipan sostinės

ANT INVAZIJOS LAIVO, 
Saipan, birž. 28. +— Po 13 
dienų aršių mūšių, ameri
kiečiai kariai leidžiasi že
myn šiauriniu Tapotchau 
kalno šonu į Garapan pusę. 
Prieš juos stovi japonų 
tvirtovės ir gerai įsikasęs 
priešo garnizonas, kuris te- 
begina Saipan salą, nors 
Japonijos laivynas juos ten 
paliko žiauriam likimui.

Amerikiečiai valdo dau
giau negu pusę tos salos, 

i Dėl didelių artilerijos ba- 
; ražų ir karo laivų bombar
davimų, japonai per praei
tas tris dienas nėra gavę 
prcgos suorganizuoti bent 
kokią didesnę kontrataką.

Amerikos lėktuvai, paki
lę iš užimto Aslito (dabar 
vadinamo Conroy Field) a- 
erodromo, laiko pirmenybę 
ore virš Saipan.
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NOMINUO
Abu laimėjo ant pirmo baloto;* 

Dewey atskrido priimti nominaciją

Thomas E. Dewey, New York valstybės gubernatorius, 
jaukiam šeimos ratelyje. Sūnus Tom, Jr., stovi, o kitas 
sūnus John M. priekyje jo ir žmonas. (Acme-Draugas te
lephoto)

Rusai 100 mylių nuo Lietuvos sienos

SUIMTI NACIŲ VADAI NORMANDIJOJ

Tokyo sako lėktuvai 
atakavo Guam sala

NEW YORKAS, birž. 28. 
— Tokyo radio pranešė, kad 
“nuo 60 iki 100” Amerikos 
lėktuvų atakavo Guam salą, 
ir "apie 60” lėktuvų tuo 
pat metu puolė Rota salą, 
tiesiog į šiaurę.

Japonai sakė jų garnizo
nai atmušę abi atakuojan
čias jėgas. «

Amerikiečiams užėmus Cherbourgą, be didelio skaičiaus 
nacių kariuomenės. į nelaisvę pateko, nespėdamas pabėg
ti, ir šios dvi nacių “žuvys”: Admirolas Hennecke, ko
mendantas jūrų jėgų Normandijos pakraščiams ginti, ir 
Lt. Gen. Carl Wilhelm von Schlieben, komendantas Cher- 
bourg garnizono. Jiedu, su dešimtimis kitų aukštų kari
ninkų, buvo pasislėpę vienam Cherbourgo požemy. (Sig
nal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

Kiniečiai kariai užėmė
Namti miestą Burmoj
KANDY, Ceylon, birž. 28. 

— Kiniečiai, sekdami Moga
ung okupacijos laimėjimą, 
pasivarė pirmyn ir užėmė 
Namti miestelį, šešias my
lias į šiaurryčius.

Oficialiai spėjama, kad 
nuo sausio 1 iki gegužės 31 
sąjungininkai prarado 6,000 
žuvusių ir 12,000 sužeistų 
karių Burmoje ir Indijoje. 
Per tą patį laiką japonai ne
teko 21,700 užmuštų ir apie 
20,000 sužeistų karių.
Ift RUSIJOS ATAKAVO 
LENKIJĄ

ROMA, birė. 28. — Ame
rikos lėktuvai pakilo iš ba
zių Rusijoje, atakavo alie
jaus varyklą Lenkijoje, ir 
nusileido Italijoje.

MASKVA, •'‘birž. 28. —
Specialiam dienos įsakyme. 
Maršalas Stalin pranešė, 
kad rusų kariuomenė oku
pavo Mogilevą.

MASKVA, birž. 28. —Di
delės lėktuvų atakų padeda
mos, rusų kariuomenės iš 
trijų pusių artinasi prie 
Minsko, Baltrusijos sosti
nės.

Dideli skaičiai bomberių 
atakuoja vokiečių kareivių 
koncentracijas, tvirtoves, 
tiltus, ir susisiekimo linijas.

Iš šiaurės į Minską žy
giuoja Gen. Ivan Bagra- 
mian ir Gen. Ivan Chernia- 
khovsky armijos.

Raportai iš fronto sakė 
priešakiniai rusų daliniai 
randasi nepilnai 50 mylių 
nuo Minsko ir apie -26 my
lias į rytus nuo Borisovo. 
Si sudėtinė rusų jėga taip
gi dasivarė iki 35 mylias 
nuo geležinkelio einančio iš 
Vokietijos ir Lenkijos jį Po- 
lo‘ską, 65 mylias nuo Lat
vijos sienos, ir mažiau negu 
100 mylių nuo Lietuvos.

Trečia armija žygiuoja į 
Minską iš pietryčių pusės, 
per Minsk-Gomel vieškelį, ir 
geležinkelį. Kiti daliniai ap
supo penkias nacių divizi
jas į pietryčius nuo Boto- 
ruiako, kuris taipgi greit

KALENDORIUS

Birželio 29 d.: ftv. Petras 
Ir Povilas apaštalai; seno
vės: Parajus ir Gedrimė.

Birželio 30 d.: ftv. Emili

ja ir ftv. Liucina; senovės: 
Tautginas ir Uogelė.

teks rumras.
(Vokiečių radio sakė vo

kiečių garnizonas Oršoje 
pralaužė rusų apsupimą va
karuose ir dabar veržiasi at
gal į vokiečių linijas. Anot 
pranešimo, nacių garnizo
nas Vitebske daro tą patį.)

Tarp Mogilevo ir Oršos, 
ir Oršos ir Minskoi, rusai su
ėmė daug traukinių su tan
kais, patrankomis, amunici
ja ir kitokiais dalykais.

Normandijoj nukentėjo
24,162 amerikiečiai

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 28. — Aukštoji 
komanda, pranešė, kad pir
mos dvi sakaitės invazijos 
kainavo 40,549 karių. Tose 
skaitlinėse neįeina praeitos 
savaitės nuostoliai Cherbo
urgo puolime ir britų ofen
syvos Caen sektory.

Paskirstymas toks: J. A. 
VALSTYBIŲ — 3,082 už
mušta, 13,121 sužeistas, ir 
9,959 dingę.

ANGLIJOS — 1,842 žu
vę, 8,599 sužeista, 3431 
dingę.

KANADOS — 363 už
mušta, 1,359 sužeisti, ir 1,- 
093 dingę.

ORAS

Dalinai ūkanota. Vėsiau.

KARO BIULETENIAI
— Amerikos bomberis nu

sileido ftveioarijoje. Jo 10 

vyrų įgula internuota.

— Nacių kariuomenė sku

ba į Suomijos frontą, padė

ti suomiams kariami prieš 

rusus.

— Amerikiečiai užėmė a- 

erodromą penkias mylias 

rytus nuo Cherbourgo. Bri

tai baigia apsupti Caen.

CHICAGO, birž. 28. — 
New Yorko Gubernatorius 
Thomas E. Dewey buvo šia
ndien išrinktas būti republi
konų partijos kandidatu į 
Prezidentus lapkričio mėne
sy įvyksiančiuose rinkimuo
se. Balsavimas buvo 1,056 
balsai prieš 1. Tas vienas 
balsas buvo Wisconsin de- 
leiga-’o, kuris davė balsą už 
Generolą Douglas MacAr
thur.

Ohio Gubernatorius John 
W. Bricker, kuris varė kam
paniją laimėti nominaciją į 
Prezidentus, buvo vienbal
siai nominuotas kaipo kan
didatas vice prezidento vie
tai.

Gub. Bricker laimėjo daug 
simpatijos, kuomet pasiro
dė ant estrados ir karštoj 
kalboj prašė Ohio delegaci
jos ir savo draugų remti 
Gubernatoriaus Dewey no
minaciją.

Paskui Bricker sekė Se
natorius Joseph Bąli iš Mia-***•.
nesota, kuris ištraukė Lt. 
Cmdr. Harold Stassen var
dą iš nominacijų. Stassen 
yra buvęs Minnesota gu
bernatorius, kuris dabar 
tarnauja laivyne.

Atstovas Everett Dirksen 
iš Illinois, kuris varėsi ir 
vienai ir kitai pozicijai, tai
pgi ištraukė savo vardą ir 
prašė, kad delegatai vien
balsiai balsuotų už Dewey 
ir Bricker nominacijas.

Balsavimams bevykstant, 
Gub. Dewey lėktuvu išvyko 
į Chicagą, kur jis vikare 
konvencijai sakė priėmimo 
kalbą.
* Vienintelis netikėtas po
sūkis buvo Gub. Bricker pa
sitraukimas iš Prezideąto 
nominacijos ir jo ąpsiėmi- 
mas būti kandidatu į vice 
prezidentus, ipo to, kaip Ca
lifornia Gubernatorius ‘Earl 
Warren sake jis nenori kan- 
diduoti į vice prezidentus.

Dewey yra 42 metų am
žiaus. Jis gimė Owosso, 
Mich., 1902 m. kovo 24 d. 
Jo tėvas, George Martin De- 
wey, buvo laikraščio leidė
jas, o jo senukas buvo vie
nas republikonų partijos 
steigėjų. \

Dewey išgarsėjo už sėk
mingą bylų vedimą prieš 
rakieterius ir gengsterius, 
kurie iki to laiko juokėsi 
iš įstatymų. 1938 m. jis pra
laimėjo rinkimus už New 
Yorko gubernatūrą, bet 19- 
42 metais laimėjo ir tapo 
pirmu republikonų New 
Yorko gubernatorium per 
20 metų.

Gub. Dewey mokėsi Mi
chigan viešose mokyklose ir . 
Michigan Universitete. Ad
vokatūros mokslą baigė Co- 
lumbia universitete. ą

1928 m. jis apsivedė su 
Frances Eileen Hutt, iš Tex- 
as. Jie augina du sūnus, 
Thomas Edmund Jr., ir Jo
hn Martin.

Naciai pasiuntė kariuomenės j Suomiją
STOKHOLMAS, birž. 28. 

— Suomijos vyriausybei ga
lutinai pasisakius, kad ji 
kovos šalia Vokietijos prieš 
Rusiją, ir paprašius Vokie
tijos dėl militarinės pagal
bos, naciai kariai šiandien 
įžygiavo į Suomijos mies
tus ir kaimus. Raportai sa
ko atrodo, jog vokiečiai o- 
kupuoja visas krašto dalis, 
ir kiti daliniai jau pasiekė 
rytinį frontą, kur suomiai 
anksčiau vieni kariavo.

Suomių komunikatas sa
kė “pilnai susitarta” tarpe

Vokie'ijos ir Suomijos, ir 
vokiečiai siunčia militarinę 
pagalbą, kad suomiai galė
tų tęsti karą prieš Rusiją.

Sakoma jeg Suomijos par
lamentas nieko nežinojęs a- 
pie pasikalbėjimus tarpe 
Suomijos Prezidento Ryti, 
Maršalo Mannerheim ir Vo
kietijos užsienių Ministerio 
von Ribbentrop.

(Santykiai tarpe J. A. 
Valstybių ir Suomijos da
bar palaikomi tik “iš die
nos į dieną.”)

Nori išmušti Prancūzijos aerodromus
I LONDONAS, birž. 28. — 
Šiandien atnaujinta sąjun
gininkų lėktuvų ofensyvą, 
kurios tikslas yra išmušti 
kiekvieną vokiečių aerodro
mą Prancūzijoje.

Apie 750 Amerikos bom- 
berių šiandien atakavo Co- 
uvren, Athies ir Juvincourt 
aerodromus, Laon apylinkė
je, bei geležinkelių centrus 
prie Saarbrucken, ir neiš- 
vardintug militarinius taiki
nius Paryžiaus ir Laon apy-

Nakties metu apie 1,000 
britų lėktuvų atakavo du 
svarbius geležinkelių cent
rus Prancūzijoje, ir rakieti- 
nių bombų išsiuntimo pak
rantę, prie Anglijos kanalo.

Dience metu 500 bombe
rių iš Italijos puolė įvai
rius taikinius Balkanuose, 
apie 1,250 lėktuvų puolė į- 
vairias apylinkes Vokietijo
je, o britų Halifax lėktuvai 
a'akavo šiaurinę Prancūzi
ją.



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, birk 20, 1044

Justinas Vą&kys Lietuvos 
Pranciškonų vardu visiems 
dėkojo, vieniems nuoširdžiau, 
kit’sms lyg nenoroms. Nu
siskundė, kad Pittsburghas 
tis. Čia prašauta pro ša’į. 
nedavė jiems progos darbuo-

2:30 P. H. (svarbiausia per

mainos dalis) Ukilmiiyp de

dikacija Amerikos Lietuvių 
Lėktuvą — Ambulauso 

(Symbolic dedication of the 

American Lithuanian’s Am- 

bulance Plane).

I
Iškilmingas apeigų atida

rymas : malda, dainos ir

giesmės.

Žvakių ceremonijos: degi

mas žvakių prie Sv. Panos 

Marijos stovyląs; giesmės, 

pavedančios Marijos globai 

mūsų kariaujančius sūnus ir 
(Tęsinys 3 pusi.)

NAMIE IR UŽSIENY PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

EKSTRA! EKSTRA! NE

PAPRASTAS ATSI

TIKIMAS!

Pittsburgh, Pa. — Pasku
tinėse dienose didelė permai
na įvyko Lietuvių Dienos 
programoj. Malonėkite aty- 
diiai tėmyti.

Pirmoji programos dalis:
12 valandą prasidės šv. 

Mišios už mūsų mylimus ka
reivius ir pamokslas. Po Mi
šių palaiminimas Sv. Sakrų-Į 
mentu. Čia visi prašysime’ 
gailestingo Dievo, kad grei-1 
čiau žudingas karas pasi- * 
baigtų ir kad Dievas lai
mintų mūsų tėvus, sūnus ir 
sesutes karo lauke.

An roji programos, dalis:

CORP. VICTOR PRAIDISLT. KAZIMIERAS STUKAS

MUTUAL FEDERAL
Šią savai ę parvažiavo 

WAAČ Marė Juškevičiūtė iš 
Boston, Mass. atlankyti sa
vo mamytę ir sirgu’žiojantį 
tėvelį. Pasisvečiavusi* kelias 
dienas gimtoje apylinkėje. 
Marytė grįžta atgal į Bos
toną. Tai vienatinė mūsų pa
rapijos mergaitė, jasipuošu- 
si kariška uniforma. WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Everything in the line of 
Furnlture

Gimė sausio 14 d., 1918. <
Pitteburghe šv. Kazimiero Lu 
parap. Liuosnoriu įstojo į scl 
U. S. Air Corps (lakūnų, sky Ai: 
rių) spalių 1 d., 1942, t ii- me 
gęs mokyklą ga\o sparnus.

Kazimiero tėvas mirė lap. į BU1 

18 d., 1918. Paliko jį naš- ry 
laičiu. Motina Morta vedė vei 
Steponą Praidį. į di<

1 heLt. Stukas begalo motiną . z I f (myli ir gerbia; ne tik kad w.o 
laiškais ramina, bet gausiai ja 
remia pinigais, už kuriuos, įr 
motina perka War Bonds. I lų

Praeitą sekmadienį klebo
nas dalyvavo bankiete, su
rengtame Šv. Vincento pa
rapijos salėje Pitlsburghe 
Tėvų Pranciškonų garbei, iš
vykstančių į Maine valstiją. 
Po gardžios vakarienės bu
vo kalbos. Iškelta tėvelių 
misijonierių nuopelnai lietu
vių išeivijai Dėdės Šamo že
mėje ir palinkėta Dievo pa
laimos jų gražiai darbuotei.

DR. VAITUSH, OPT.
8KNĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 0051

MONARCH LIQUOR
3529 So. Hfelsted St. 

Fhona TARDS 1414

Pas mus visi kalba apie 
įvykstančias iškilmes prie 
Šv. Pranciškaus seselių vie
nuolyno liepos 4 d. Praeitą 
sekmadienį klebenąs ragino 
žmones tose nepaprastose a- 
peigose dalyvauti.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodamo Laikrodžius. Laik
rodėlius, Auksintus Ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks 
nas Ir įvairius , ■
kitokius auk-
ainius daiktus 
ui PRIEINA- U 
MAS JUMS
KAINAS! ^^1

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tel. CANaI 6122nėra reikalo siųsti vaikus į 
svetimtaučių mokyklas. Iš- 
tautėjimo ratas ir taip grei
tai sukasi. Kam d ir jam gel
bėti.

Birželio 24 d. Dangun žen
gimo bažnyčioj moterystės 
luoman įstojo Liudvikas Ma
žeika su Justina Poškiūte. 
Pabroliu bu\o Michael Vic- 
caro ir pamerge Paulina Peš 
kiūtė. Linkiu viso labo.

PRY8ĮCIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak, 

Nedėliomis pagal sutartį 
Office Tel. YABds 4787 
Namų TeL PROspect 1980

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Rd.

Valandas: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7M8

<712 South Ashland At.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius U priežas
ties spalvų nerege jimo — (color 
blindnesa) j k*«inkifcėa prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Iri. YARds 2246

Tel. CANaI 0257
Rcz. Tel.: PROspect 6659

Birželio 23 visa /sekma- į 
dienio mokykla” atėjo pa
sveikinti savo kleboną jojo 
varduvių proga. Seserų Pran 
ciškiečių išmiklinti vaiku- j 
čiai fipiriukai viens už kito' 
deklamavo lietuviškai ir an
gliškai, dainavo ir sveikino 
kleboną iš visų spėkų. Netu
rint savo mokyklos nėra taip 
lengva vaikučius sugaudyti 
ir šio to juos išmokyti. Ta
čiau galima, jei visi koope
ruoja ir turi gerus norus. 
Tėvai turi gelbėti seserims 
stropiai prižiūrint savo vai
kus, kad jie lankytus pamo- 
kosna. Turint savas seseris,

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

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

Trečiadieni pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted St 

Recidėnci ja: 6600 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8p.p 

6 iki 9 vai. vakare.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos BMIea 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis!

Atvykits | mflsą jardą Ir apšiflrėlrite sta- 
■ ką Ir aukštą riši LENTŲ—MILLWOBK 

— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vtškų, skiepų Ir fletą. 

H PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS

DABAR
Ofiso TsL VIRginla 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

Tel. YARds 8146

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenne 

tfiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M, 
Trečiadieniais pagal sutartį

nudriko Ratile V&lantloM 
VV.H.F.C 1420 Kllocyclc, —

Ketverge, 7 vai. vakare.
VZ.C.F.Ii., 1000 Kilocycles —

NadSUoJ, »:I0 vai. vakare.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; Ir 8:80-8:80 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

BrSMPįOM APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
f KHfl TEIKIAMAS DYKAIl

STANLEY LITWINAS,
General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

Didelė Lietuvio
KRAUTUVE Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko
mis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 

756 Weat 85th StreetRakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

LIETUVIAI DAKTARAI
Bukii Malonūs 

SAVO AKINSI
Nanjų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ CRANE COAL COMPANY 
k 5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
■ W. VIRG. LUMP — Sijoti...........<ĮQI STOKER COAL, Aukštos rfišles,
M 2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
|| BLACK BAND LUMP....................$11,25

. PETROLEUM COKE (Course). .<9 
~ PETROLEUM COKE (Pfle Ban)

Tik vtoea pere aktų v
totai. eauroklt. Jm V

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
* 4729 So. Aahland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 3880 

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

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

6155 So. Kedžto Avenue 
VALANDOS:

nuo 3—4 Ir . nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. Ir sekmad.Jewelry, Deimontų Ir Rekordų 

Krautuvė sykiu, po vienu stogu 
su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėkite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

VIRginla 1886

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
** *4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. Tel. fBEPablic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDale 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

8ekmadieniais pagal susitarimą.

(DARGUTiS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. tr Sekm. tik susitarius.

HMUIlMdi. B« «k„l». Netarsite (pai
ro* Noklonka. VIooJ talr ttnsmo, dont, 
»louo* Pormatofnoo erymal oimt pleltoe.

FlaakMM oonkoiao. iMltarta, PMm- 
klntmaa tarantoetao. Matmialao labai pa-

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

Darome p'cttao (apanotaa tr 
gauta* Uk U tatonluntų dantį,

SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vaI- vaJt*r»'

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-

tadieniaia nuo 7 Ud 8 V. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehiU 2242

DANTISTAS
1446 8. 49th Court, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 8. Halsted St, Chicago 

^Pirmadieniais, Trečiadieniais ’ 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet.

INCORPORATED 

3241 So. Halsted StreetHEJNA BROS
DENTAL PLATE CO.

ITM I. Ashland tad n. Mon. S3S1
Tikėjimas yra brangi Dievo 

dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran
gino.

Tel. CALumet 7237

Oflm v; Akinių Dlrttųt> 
[•461 80. HALSTED ST/ 
■ Kuapaa S4th Street 4 
utdoe nuo 10 Iki 4; nuo 8 D

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

Utamikais, Ketvergais ir Suba- 
tomis iki 9:30 vai. vakare. Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą

WOI K 5TUDIO
1945 Wrsr 35 Street

Tikt* ybterf'

mos r

MODEKN

I nu ĖST POSSIRI E l’KK F

1
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CLASSIFIED AND "H E L P W A N T E D" A D S

I

!

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph »4H»-»48»

] HELP WANTED — VTRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP UANTED —. MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAI
ffar Manpovrer Oommlflslop nn- 

RUtynal reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi blgytl Pa- 
lluosavlmo Raštų (statement oi 
availabillty) nuo dabartinės dar
bo Jstaliros — ar nuo War Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar JOs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosa- 
Tlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VTRAI

DŽENITORIŲ
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ
PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJA
CHICAGO

TITLE & TRUST CO.
69 W. WASHINGTON

BEVERAGE IftVEŽIOTOJŲ, drafto 
paliuosuotų. Galt uždirbti nuo $76 
iki $100 j oavaitę. , Pastovus darbas. 

UNCLE SAM BEVERAGE CO., 
1307 S. Pulaski Rd.

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEMS KARO DARBAMS 
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

•i: I

★ ★ 
Vyrų 

Reikia
VIDUJ PIENINĖJE 

DARBAMS 

Atsišaukit i

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

7524 CENTRAL AVĖ. . 
(River Forest)

GERA MOKESTIS 
SU ATOSTOGOMS

Vyrų ar Vaikinų
SHIPPING ROOM DARBAMS•• • ' • ) •
Vyniojimui ir prie corrugated 
paketų, parcel post ir express 
siuntiniams.

5 Dienos į Savaitę 
$25.00 PRADEDANT /

PANAMA BEA VER, INC. 
610 W. VAN BUREN 

CHE. 4343

Svarbūs Darbai

Plieno Warehouse
PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ 

PATYRIMO NEREIKIA 
Atsigaukit Employment Dept.

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

(2 blokai j šiaurę nuo Division)

HOU8EMEN 
Patyrime nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sherldan Road

• • t * -4 »

VYRU
Prie

PATYRIMO NEREIKIA
DARBAS DIENOMIS — GERA PRADINE MOKESTIS 

MALONIOS DARBO SĄLYGOS 
LAIKAS IR PUSE VIRS 40 VALANDŲ

" STOCK ROOM DARBAI 

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 FULTON STREET

SEELEY 3200

—

VYRUI
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo

e •
Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOfflELL HFG. CO.
3501 W. POTOMAC

—■
HELP UANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ * * MERGINŲ
18 iki 50 Metų Amžiaus 

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA PROGA ISIDIRBIMUI 
Darbų randasi visuose 3 Šiltuose. 5c premlum 

mokama dirbant antram ar trečiam šifte.
DYKAI LIGONINES IR GYVASTIES APDRAUDA

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Vyrų
PRIE LENGVŲ 

PORTERIO DARBŲ
Pastovūs darbai, trum
poms valandoms. Gera 
mokestis.

LOGAN DEPARTMENT STORE
MU.WAVKEK & DIVERSEY AVĖS 

Atsišaukit S-čiatn Aukšte.

★ ★ ★
PRECISION INSPEKTOR. 

BENCH LATHE 
OPERATORIŲ 

TURRET LATHE OPER’S
SHOP KLERKŲ

MINNEAPOLIS
HONEYV/ELL

4737 W. DIVISION
VIRŲ IR VAIKINŲ 

DIRBT. PAGELB.
100% KABO DARBAI

Patyrimo nereikia. Gera pradinė 
mokestis. Dykai ligoninės ir gy
vasties apdrauda. Kompanijos ca- 
feterija valgis kašto kaina.

EXCEL AUTO 
RADIATOR CO.

320 E. 21st ST.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgto dykaL 
Amžins 20 Iki 00 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
AtsIšanUt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE

COMPANY«•
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. VVASHINGTON ST. 

CHICAGO

BILLER
FOR

Moon-Hopkins

Billing Machine 
★ ★

EXCELENT OPPORTUNITY 
PERMANENT POSITION 
PLEASANT VVORKING

CONDITIONS

★ ★
(Located opposite Chicago 
and Northwestern Depot)

Tel.: FRAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.

KARO ŽINIOS 

DŽIUGINANČIOS! 

PALAIKYKIT JAS TAIP

PAGELBININKŲ
Prie Aniline spaustuvės presų. 
Gera po karo ateitis. Patyrimo 
nereikia.

KIRCHHEIMER BROS. CO. 
429 W. Ohio St. .

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

. gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. VVashington Blvd.
VIRTUVĖJE PAGELBININKR' — 
pilnam ar daliniui laikui. Merginų 
rezidencltos kliube. 2155 PIERCE 
AVĖ., HI'Mboldt 1007.

★ ★ ★ ★ 

Assemblers 

Inspektorių

Mašinoms Opers.

Dieną ir 
Naktį Šiftai

MOTERŲ REIKIA •»
ABELNO OFISŲ 

VALYMUI
DALINIO LAIKO 

VAKARAIS
Nesunkūs darbai, 5 vai. darbo 
kasdien. Pradedant 5:15 vai. Ge
ra joųpkest^ ĄtgĮįaukit.

AMPRO CORP.
2851 N. VVestern Avė.

MERGINŲ KEIKIA prie aptaluymo 
dviračių ratų. Patyrusių pageidauja
ma. Gera mokestis. CHICAtfO CY'C- 
LE SEPI’LY CO., 224 N. Desplai- 
nes. •
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU”

MEKANIKŲ 

MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 

IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON
DIDELE MOKESTIS! 

PICTURE FRAME 
JOINER

Užtenkamai viršlaikio.
Pastovus darbas. 

SUPERIOR 5842

SANDERS
KARO DARBAI 

DARBAS DIENOMIS 

48 VAL. J SAVAITĘ

Paliuosavimas Reikalingas

JUKES & SHAFER
401 N. LEAVITT

VYRŲ REIKIA
SVARBIEMS DARBAMS 

' GERA MOKESTIS
. Upholsterers — Spring 

Setters
Finishers — Stainers 
Rubbers — Sprayers 

VVelderių — Mašinistų 
Assemblers — Darbininkų

5. KARPEN & BROS.
636 W. CERMAK RD.

COOKS
IR COMBINAT1ON COOK 
Reikia gelžgalių kempėse. Aukš

čiausia mokestis. Atsišaukit. 
GEN ARELI, A COMMISSARY 

COMPANY 
561 W. Madison St

VYRAI IR MOTERYS

ReIk i a
Ex service vyrai ir moterys dar 

gali pagelbėti karo veiksmui.

High School Baigusių prie Assem- 
bly ir lengvų dirbtuvės darbų.

CRUVER MFG. CO. 
2456 W. Jackson

Matykit Mr. Danlcek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.
S RYTO IKI PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

VYRAI m MOTERYS

*ALUMINUM
Dabar tai laikas pradėti dirbti pramonėje rytojaus. 

VYRAM IR MOTERIM
Pilno laiko karo darbai, geriausia mokestis, dienomis art
naktimis. Patyrusių ar ne. Užmokestis laike mokinimo.

2742 W. 36th Place

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmoldnslm jus. 

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

Imkite Douglas Park trLn Iki Durų

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

VAIKINŲ FR MERGINŲ—1« METŲ AR SUVTRA—DIRBTI LAIKE 
VASAROS FRTE LENGVU ASKEMBLY DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRU8IŲ. PAGELBEKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes ISDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
Assemblers 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ t 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULVIPLE OOIL WINDERS 
COIL FINISHERS

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

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

GCLĖS FOTOGRAFU

Bert Brandt, baro fotografas Acme vaizdų firmai, pa
keliui su Amerikos kariuomene į Cherbourgą, vieno Nor
mandijos miestelio gyventojų apdovanojamas gėlėmis.
(Acme-Draugas teiephoto)

HELP WANTED — MOTERYS

Moterų

Reikia

Dirbtuvėje daužyti kiaušinius.

★ GERA MOKESTIS
★ SVARBUS DARBAS
★ GEROS VALANDOS

FULTON EGG PRODUCTS
COMPANY 

1019 Fulton St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 j mSneaJ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 'Sherldan Road

TARNAITE
Reikalinga Oak Park namuose. Du 
šeimoje, valkų nčra. Sekmad. ir 
Plrmad. • nereikia dirbti. Nereikia 
skalbti ar prosyti. Turi pagelbėti 
prie valgio gaminimo ir namų dar
bo. Gali eiti namo naktimfii. Pa
šaukit pasitarimui STATE 0985. 
fl S. CLINTON ROOM 412

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTTSING MEDIUM
* * ** * ** * *

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

PIRKITE EKSTRA BONĄ 
PENKTO VAJAUS METU.

RENDUOJASI

Pittsburgho Žinios
(Atkelta iš 2 pusi.) •

dukteria, kad per Jos galin
gą užtarymą veikiai kruvi
nas karas pasibaigtų, o mū
sų mylimi sugrįžtų namo.

Pareiškimas ištikimybės 
Amerikos vėliavai.

Garsūs kalbėtojai (anglų 
ir lietuvių kalbose), senato
rius, advokatas, kunigas ir 
kiti žymūs piliečiai.

Militaris benas, Kuris jau
dins kiekvieną atsilankiusį.

Trumpai sakant, šiais me
tais Lietuvių Diena bus to
kia žingeidi, įvairi ir žavė
tina, kad dar niekuomet to
kios nebuvo.

Po apeigų prasidės vaišės, 
kurios visiems patiks. Be to, 
susitiksite draugus ir pažįs
tamus.

Tad visus kviečiame atsi
lankyti į Lietuvių Dieną, lie
pos 4-tą, Sesučių Pranciškie
čių sode, Dievo Apvaizdos 
Kalne, Castle Shennon, Pa.

Rengėjai

Vyskupo laiškas
J. E. Pittsburgh vysk. H. 

C. Boyle užgyrė ir palaimi
no Lietuvių Maldos Dieną, 
kuri bus liep. 4-tą, Šv. Pran
ciškaus vienuolyno sode. 
štai, vyskupo laiškas.
“Reverend and dear Father:

“Bishcp Boyle is pleased 
i to send his blessing and his 
approval for the day of pray- 
ers which will be conducted
in the Saint Francis Con-»
vent Chapel, July 4, 1944, 
for soldiers and for peace.

‘ ‘Sincerely yours in Christ, 
“Andrew J. PaiJey

“Secretary”.

RENDUOJASI Furntštuotas Kamba
ry*. pavieniam ar porai be valkų. 
VIrI patogumai. Brighton parko ko
lonijoje. Renda nebrangi. Del pla
tesnių lnformaellų atniftauktt 1 —
4406 S. MAPLEYVOOD AVĖ., tel. 
LA P. 5000.

PATARNAVIMAI

TAISOME

Skalbiame s Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. YARDS 1840.

REAL ESTATE FOR SALE

PIRKĖJAMS

ATYDAI
Šutau pyk lt aau DAUG laiko Ir pini
gų Jalgydaml mflsų dldelj dykai su
telkta sąrašų TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atatlankyklt mfl- 
aų oflaan kur bua sutelkta greitas, 
mandagus Ir Inteligentiškas patar
navimas.

JOHN O. SYKORA
2411 S. 52nd Avė.
TEL—CICERO 46> 

VADOVAUJAM GREITO 
PARDAVIMU

METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKf
•u moderniškai (rengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, haaemcntas 
Ir garage po Viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradlnša mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1M mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puošnių rezortų.
J. P. YARKALA sav., Chicagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Virginia 2114



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS-
Ketvirtadienis, birž. 29, 1944

DRAUGAS '
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2834 South Oakley Avė. Chicago, Illlnoia
, Published Daily, except Sundays,

\ r bythe • . -
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Ciceeo; 3c per copy.
. Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS’ • ♦
/ Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Motama *........................................................................  $7.00
Pusei metų ...-..........................................-................ 4.00

i Trims mėnesiams ..............................   2.00
» Dviem mėnesiams . .......................................................... 1.50t Vienam mėnesiui ............................  75
P Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

.Metams .............................................................................. $6.00
Pusei metų ...................................................................... 3.50
Trims mėnesiams .............................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ..........................................t....................... 75

Užsieniuose: ,
Metams  ....................................................... ..................... $8.00-
Pusei metų .......... ........................................ •................. . 4.50
Trims mėnesiams ............................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.'

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.1 —— •
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo

ma tai padaryti ir neprisiuaCiama 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 galima, rašomąja mašinėle), paltekant. didelius 
tarpius pataisymui, Ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, I1L 
Under the Act of March 3, 1879.

Respublikonų partijos programa
KARAS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

sistemos, aiškiau kalbant, prie totalitarianizmo. čia 
H. Hcoveris mėgino nurodyti visą eilę pavyzdžių, ku
rių dauguma vis tik nebuvo įtikinanti.

Jis pažymėjo ir komunistus, kurie daug dirba ir 
daug pinigų leidžia, kad palaikyti dabartinę adminis
traciją. Bet komunistai tai daro ne tiek dėl vidaus po
litikos, kišk dėl to, kad dabartinė vyriausybė moraliai 
ir medžiaginiai remia prieš Vokietiją kariaujančią So
vietų Rusiją.

Komunistai varosi prieš respublikonus, nes bijo, kad 
jie, laimėję rinkimus, nenukirstų pagalbą rusams. Bet, 
mūsų nusimanymu, tokios baimės nėra. Nepaisant kas 
bus valdžios priešakyje, kol rusai kariaus prieš nacius, 
jie gaus iš Amerikos paramą.

Vienas iš orginaliųjų H. Hooverio išsireiškimų bUVb, 
kad, girdi, ši administracija skelbia žmonėms keturių
laisvių šūkį, kuomet mūsų konstitucija garantuoja tris- 1989 metų kautynėse Pran- 
dešimts laisvių ir joms visoms turi būti vieta mūsų cūzijoje, Aleksejūnas, kurio 
krašto gyvenime. dabar irgi nematyti anksty-

Be to, Hooveris pabrėžė reikalą išlaisvinti visas ag- besnėje vietoje. . Spėjama, 
resijos pavergtas tautas, kariaujant iki visiško Vokie- ^ąd jis dar gyvas ir gedi 
tijos ir Japonijos nugalėjimo. Anot jo, Amerika visuo
met stovėjo už ‘.autų laisvę. Ir dabartinis milžiniškas 
mūsų pasiaukojimas šiam tikslui yra daromas.

Vis tik reikia pripažinti, kad ši Hooverio kalba buvo 
smarkiausia, kokią bet kada jis yra pasakęs.

Lietuves žmonės
C <J^4a—lllll
SYtlmuaiitį ICĮJrOne
Afrikoje './/•

(LKFSB) Šiaurinėje Af
rikos dalyje prancūzai yra 
sudarų, vadinamą, svetimša
lių legionus, į kuriuos prii
mami visokių tautybių žmo
nės. Paskutiniuoju metu sve 
timšalių legione buvo kele
tas žmonių iš Lietuvos: Sta
sys Zairys, Adolfas Dirgė
la, Vladas Morkūnas, Kazi
mieras Adomaitis dingęs

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

Nepalaužiama lietuvių tautos dvasia
MININT SLAPTO LAIKRAŠČIO SUKAKTI

kokioj Sacharos tvirtovėj. 
Dar buvo Liudas Garoiis, jis 
japonų liko užkluptas Indo
kinijoje, o Misiūnas, kuris 
sirguliavo, buvo išsiųstas į 
Pietus ir apie jį daugiau ne
beturima žinių. Neseniai le
gionuose baigė tarnybą iš 
Lietuvos kilęs žydukas Fin- 
kelšteinas. Svetimšalių legi
one tebetarnauja ir Kauno 
laikraštininkas V. Gedgau
das. Jis džiaugiasi per Rau
donąjį Kryžių iš Lietuvos 
nuo savo tėvų gavęs žinelę, 
kad jie yra sveiki. Jis taipgi 
kartkartėmis gauna USA lie 
tuvių, laikraščius ir jam bu
vo didelis netikėtinumas, kai 
per laikraščius atsiliepė A- 
merikoje gyvenančioji jo 
m-o) inos sesuo, aęie kurią 
jis manė, kad jau jos nebė
ra tarp gyvųjų. Dabar V. 
Gedgaudas rašo romaną

Paskutiniuoju laiku Lietuvoje leidžiama visa eilė slap-
Respublikcnų partijos nacionalinėj konvencijoj pri- tų laikraščių. Vienas iš jų — “Nepriklausoma Lietuva” 

imtoji programa, liečianti užsienių politiką ir vidaus yri pirmiausiai pasirodęs. Minint savo sukaktį ‘JNepr. 
reikalus, yra ilgoka ir gana įdomi. Liet.” daro tokią pastabą:

Pirmoje vietoje partija pasisako už energingą karo “Dvasinis mūsų, visuomenės lūžis lietuviškąja linkme 
vedimą ir visišką ęriešų nugalėjimą, kad 1) užtikrinti yra toks didelis ir gilus, kad nereikalingas nė iircdyti. 
saugumą ir gerovę Amerikai, 2) padaryti ir laikyti jau pati tiesa, kad kraštas pajėgė pasipriešinti mobi- 
ašięs valstybes bejėgėmis atnaujinti tiraniją ir užpulti, lizacijai ir atmetė vokiėčių Organizuotą lietuvių legio- 
3) pasiekti taiką ir laisvę, paremtą teisingumu ir sau- ną, yra tų milžiniškų atmainų rodykRs. Daug to buvo 
gurnu. priežasčių, bet svarbiausią vaidmenį suvaidino mūsų

Kas liečiai tarptautinį bendradarbiavimą pasaulio tai- laisvoji (pogrindžių spauda, į kurią rikiuojasi visas Svetimšali Le io
kai atsteigti ir jai palaikyti, respublikonų partija pa- kraštas, nes tuo tarpu ji, ir tik ji yra lietuvių viešo- ” j^ame į,ug <įaugiau 
sisakė už kooperavimą su nepriklausomomis tautomis, sios nuomonės reiškėją, nors pati, palyginti, dar jau-
kad išvengti agresijos ir pasiekti pastovią taiką su or- nutė. Mes teminim tik savo metines, kiti už mus dar 
ganizuotu teisingumu laisvame pasaulyje. Pažadėjus jaunesni. Per metus —- nuo 1942-VI. 1 d. teišleidom vos 
bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis, respubli- 21 numerį, bet su bendru 98,000 metiniu tiražu, ir 2 
konai vis tik griežtai pasisako prieš “pasaulio valsty- ekstra leidinius. Neprikl. Lietuvos tiražas prilygsta 
bę”. Bendradarbiaujant su užsieniu nebūsią išeita iš maždaug prieš 10-15 metų turėtus mūsų savaitraščių 
valstybės konstitucijos ribų. tiražus, bet kadangi N. L. nekolekcionuojama, tai jos

Pripažįstant reikalą tarptautinio bendradarbiavimo skaitytojų skaičius yra žymiai didesnis. Tai jau slap
tosios spaudos savybė. Už tai esam dėkingi platinto
jams ir skaityto jams.”
RIKIUOJASI l LAISVĄJĄ SPAUDĄ

(Tęsinys)
—Tur būt,, tiesa. Bet ką 

gi, Nereikia teisti šito ne
laimingojo. Pagalvok... kad 
jis neturėjo... motinos... da
bar, tur būt, jis neapkenčia 
kiekvienoje moteryje tos, 
kuri jįi pametė.

—Tai istorijos! Tai buvo 
niekšas—nei daugiau nei 
mažiau!

—M iksai!
—Kas dar? Aš tave pra

šau, saugok savo nuolaidu
mą tik tiems, kurie to verti. 

Tuo tarpu suskambėjo
telefonas.

Enguerrandas nusikabino 
triūbelę:

—Alio! Alio!... Ak, tai 
juš, pone viršininke... Ką 
jūs sakote?... Negalimas da
lykas!... Ak! valkata! jis .pa
tvirtino savo kaltę... Jūs ti
kit, kad jis toli nenukaks?.. 
Taip, žinau... Pagaliau, tai 
padėtį padaro tikrai aiškią. 
Kai jūs jį sučiupsit, gal man 
paskambinsit?... Dėkui...

Ir, kabindamas atgal, ta
rė:

—Mūsų paukštis išskri
dęs! Jis susitarė su sargu.

ir įsteigimo Tarptautinio Tribunolo, pažymima, kad 
taikos sutartys turi būti teisingos, kad tautos, kurios 
yra agresijos auka, turi būti atsteigios laisvomis ir ne
priklausomomis.

VIDAUS REIKALAI

Vidaus reikaluose pažadėta rūpintis darbininkų, ūki
ninkų ir karo veteranų geroje. Kreipiamas dėmesis į

“Laikraščio darbas nėra lengvas. Kleisti vieną nume
rį mums reikia tik techniškam darbui 9 darbo dienų, 
taigi, per metrus teko dirbti 189 darbo dienas arba 6 
mėn. 9 d. Reikalinga dar truputi ir nervų, nes leisti laik-

no
pavaizduota vidaus pergyve
nimai trijų tautų, trijų skir
tingų profesijų, trijų skir
tingų būdų žmonių. Kiekvie
nas turi skirtingą priežastį, 
kodėl atėjo į svetimšalių le
gioną, kiekvienas iš jų sa
vaip žiūri j gyvenimą. Ro
manas jau įpusėtas rašyti 
Gedga'udas turi padaręs' met
menis ir savo kelionių ap
rašymams, bet tuos gal tik 
po karo baigs.

prekybą su užsieniu, į pramonininkus ir prekybininkus, ra'/j yra tiek pat gyvybei pavojaus, kaip ir kareiviui
į taksus ir t.t. \

Respublikonų konvencija j savo programą įdėjo ir
spaudos bei radijo laisvės reikalą. Pasisakoma prieš 
suvaržymą spaudos laisvės ir jos naudojimą partiniams 
tikslams. Pabrėžtas ir naujo radijo įstatymo reikalas.

Tarp kitų dalykų, programoj reikalaujama amend- 
mento (priedo) prie konstitucijos), kad vienas asmuo 
tegalėtų būti Jungtinių Valstybių prezidentu tik du ter
minus. ' z

MAŽAI TEŽADAMA

mūšio lauke. Dėl tokių darbo sąlygų skaitytojai bus at
laidūs dėl tų ar kitų netobulumų, netikslumų, kuriuos 
ir mes patys matome ir patys dėl jų sielojamės.

Ligšiol net daug dalykų reikėjo nutylėti, nenagrinėti, 
nes visos pastangos teko nukreipti į visuomenės suori- 
cntavimą, kad niekas nesileistų išprovokuojamas, kad 
kraštas taupytų savo jaunimą ir karines pajėgas, kad 
negalima tautos pajėgų tvarkyti pagal okupantų gei
džius, ar pagal nutarimus savųjų išdavikų, bailių ar tų, 
kurių vyriausias gyvenimo idealas — “gardaus valgio

Velenu
identifikacija

šaukštas.” Čia visu frontu laimėta. Kraštas rikiuojasi 
Prieš savo nacionalinę konvenciją respublikonų vadai į laisvąją spaudą.” 

daug kalbėjo ir ilgai svarstė, ką ypatingai dėti į prezi- L|ETrvo8 JAU BRMU9A '
dentinių rinkimų programą. Nors, kaip yra, sakoma,
iš to ilgo rašto neišėjo iš krašto, tačiau nieko ypatin- “Antruosius metus pradėdami, stovim prieš naujus 
gai naujo, nieko taip jau labai patrauklaus nesugalvoja didelius sunkumus ir svarbius įvykius, krurie gali pa- 
O gal ir gerai, kad nedaug težadama. Partijos, papras- reikalaut tiek iš mūs, tiek iš visos mūs visuomenės kai 
tai, prieš rinkimus daug žada, bet po rinkimų savo ęri- kurių apsisprendimų. Būdami realūs ir teisingi, būsim 
žadu nepajėgia išpildyti. Respublikonų programoj labai pakankamai stiprūs numest okupacinį jungą, išplėšt iš 
skambių ir viliojančių pažadų, berods, nėra. Ji gana okupanto ginklą ir kardu-ugnim įsijungt į Laimėtojų, į 
konservatyvi. Kaip ją aiškins kandidatai į prezidentus laisvų, nepriklausomų valatybių tarpą.

Veteranų šeimos nariai, 
kurie rašo Veterans Admi- 
nretration veteranus liečian
čiais reikalais, nesupranta 
reikalo identifikuoti vetera
nus apie kuriuos jie rašo, 
kad galėtų gauti greitesnį 
atsakymą, pareiškė brig. ge
nerolas Frank T. Hines, Ve

terans’ Affairs administra
torius.

Svarbiausioji Vet e r a n s 
Administration rodyklė turi 
virš 19,000,000 visų karų ve
teranų vardus — gyvų ir 
mirusių — įskaitant gink;, 
lu-otų jėgų narius dabarti
niam kare, pareiškė gan. 
Hines.

Kad gauti greitą atsaky-
ir vice prezidentus, vesdami rinkiminę kampaniją, tai 
pareis nuo jų aemeninio nusistatymo.

Hooverio kalba

mą, visa korespondencija, 
Mes rikiuojamės f vteų pavergtųjų Kumpos tautų adresuojama Veterans Ad- 

laisvės kova®, nes jų siekimai visiškai atitinka mūs šie-/ mini8tratįon dėl tautinės 
kimus. tarnybos, gyvybės apdrau-

Vokietija karą jąu pralaimėjo. Dabar kariaujama tik dos, pensijos ar kompensa-

Stipriausią kalbą prieš demokratų administraciją ir 
taip vadinamą “New Deal“ respublikonų nacionalinėj 
konvencijoj paSakė buvusis prezidentas Herbert Hoover. 
Jis griežtai kritikavo administracijos vedamą užsienių 
politiką ir piktai atsiliepė apie krašto vidaus politinę 
liniją. Jis net skaudų įtarimą padarė, būk administra
cija niudoja kai kurių Europos tautų revoliucinę tak
tika. kad privesti kraštu prie vienos partijos valdžios

dėl kapituliacijom sąlygų.
S /

Mūs visuomenės dvasios pakilimas, pogrindžių Lietu
ves nuolat puoselėjamas, sutaupys ir išsaugos krašte 
galimai daugiau gyvų žmonių ir kitų resursų, kuriuos 
mums teks mest Lietuvos nepriklausomybei atstatyti. 
Tam mes savo nei jėgų nei darbo niekad nesi gailės! m, 
nes norim laisvai ir nepriklausomai gyventi.

Lietuvos laisvė jau brėkšta,”

cijos, turi paduoti pilną ve
terano vardą, jo gimimo da
tą, serijos numerį, rangą ir 
tarnybos organizaciją, ir bet 
kurių čekių ar laiškų gau
tų iš Veterans Administra
tion “C” ir “N” numerius.

Skelbkitės “Drauge”.

kuris jį saugojo. Jis iš pir
mo aukšto iššoko į gatvę. 
Išsivadavęs už dešimties 
minučių po arešto, mažiau
sia tuo patvirtina įtarimą.

Ir atsigręždamas į savo 
žmoną tarė:

—Ką tu galvoji?
Ji nuleido galvą ,ir tyliu 

balsu tarė:
—Viskas yra prieš jį...
—Man nuostabu, kad tu 

man neprimeni jo pirmojo 
pabėgimo nuo Bauraino by
los.

—Tur būt, jis norėjo pa
sišalinti nuo neteisingos by
los. Bet tai dar ne’rodo, kad 
jis būtų nusikaltėlis!

—Pagaliau, jis gerai ži
nojo, kad jo pabėgimas nuo 
Bauraino bylos pridėjo dide
lio svorio jo kaltinimui. Pa
galiau, svarbu tai, kad atsi
palaidavome nuo šitos išpe
ros. Bet aš tvirtai tikiu, kad 
policija jį suras, nes aš no
rėčiau žinoti, kaip Naujo
sios Idėjos buvo nupirkę 
pirmąjį dokumentą, kurį 
man išvogė. Aš pajudinsiu 
dangų ir žemę, kad pasiek
čiau tikslą.

f

f,

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ateikite šiandie

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 WE8T ROOSEVELT ROAD

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
1 UNDER U. B. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

Ii and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
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Ketvirtadienis, birž. 29, 1944 OIENRASnS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Steigkim Bendro Lietuviu Šalpos Fondo skyrius
BY-LAWS OF THE

UNITED LITHUANIAN 
RELIEF FUND OF 

AMERICA, INC. 

ARTICLE II 

Object

This organizaticn shall be 
strictly non-political and 
non-sectąrian. The object 
for which this organization 
is formed is for charitable 
purposes and to furniih aid 
and assistance for the re
lief of human suffering in 
Lithuania and to recover 
and rehabilitate stranded 
and destitute persons of 
Lithuanian extraction in c- 
ther countries, to promote, 
foster, organize, establish 
aid or assist hospitals or 
other humanitarian organi- 
zations or instrumentalities 
to do or perform any and

Bendra Amerikos Šalpos 
Fondo valdyba kreipiasi į 
visas lietuvių organizacijas, 
draugijas, klubus, dvasiš
kius, profesijonalus, veikė- 
jus-jas ir į visą lietuviškai 
tautiniai nusistačiusią visuo 
menę, kad neatidėliojant 
steigtumėte skyrius lietu
viams nuo karo nukentėju
siems šelpti. Narių skaičius 
skyriuose gali būti nuo 7 
asmenų iki keliasdešimts; 
geresnis pasisekimas bus. 
jei skyrių bus daugiau, kad 
ir su mažesniu skaičium na
rių. Didesni miestai turėtų 
būti padalinti į distriktus.
Nors, sakyąime, būtų tik ir 
keletą lietuvių šeimų dis
trikte, tai ir ten skyrių ga
lima suorganizuo i, įtrau
kiant ne lietuvių kilmės žmo 
nes,. Pasekmingam skyrių 
veikimui reikia įtraukti a- 
naerikieči’Ls net į valdybą, ay acįs neceasary and pr0.

KARAS VAKARUOSE JIEMS BAIGTAS zidentas, vyskupai, ministe
riai: Tūbelis, pulk. Rūstei-

« . . . . . , ka, Stanišauskas. Generolai:ILKFSB) Per paskatinius, tijai dvaaiik.jai. Valstybes Jacku8 T,maSauskag Na. 
60 metų buvo įprotis maž- į Prezidentui, vyriausybės n.-!,*, Origaliūnis-Glo-
daug kas antri metai ruošti riams ir didžiulėms minioms, . . . » „ A.. . .. . „ ix . . j t- vackis; mz. K. Šakenis, K.
didingus tarptiutmius Bu- (žmonių buvo pad try« Lie-- Bi2auskl8 (buvę8 ivietimo 
charistimus (Sv. Sakramen- tuvių Tautės Dieviškajai Je-

10 metų nuo I Eucharistinio kongreso

to pagarbinimui) skiriamus
! kongresu?, į kuriuos suva
žiuodavo šimtai tūkstinčių pasilieka giliai prasmingos

~.................ministeris), Ed. Turauskas,zaus Širdžiai Pasiaukojimo „ „ , ... .. ..., , . į pu k. Saladzius, pulk. Mačiu-Aktas. Jo gražios mintys , ... ,... , r. . . laitis, dr. D. Zaunius, (bu-
žmonių. Šalia tų tarptau. i- 
nio masto kongresų įvairino 
se kraštuose buvo dar ruo
šiami tautiniai Eucharisti-

ir dabar:
— Švenčiausioji Jėzaus

Širdie, saugok ir globok mū
sų tautos laisvę ir nepri-

niai kongresai. Lietuvoje pir k'ausomybę; stiprink savo 
mas toksai tautinis Eucha- šventosios Dvasios malonė- 
ristinis kongresas buvo su- mis raū-ų dvasios Vadovus, 
ruoštas 1934 ra. birželio 23 mūsų Vyriausybę, mūsų ka- 
d. — liepos 1 d. Paskutinią- riuomenę įr visus mūsų t.?u-
ją dieną, dalyvaujant aukš-

be skirtumo, tikybos, bei jų 
tautinės kilmės. Kai bus da
romas, pavyzdin, drabužių 
vajus, ar kitas, eis labai pa
sekmingai, nes bus visų ko- 
operavimas. Pageidaujama 
nariais įtraukti vietos ad
ministracijų valdininkus, mo 
kyklų inspektorius, mokyto- 
jus-jas, advokatus ir t.t. Į 
amerikiečiu? reikia padaryki 
įtakos ir išaiškinti, kad šio
ji organizacija yra ameriko
niška, po Federalės Valdžios 
kontrole (American Relief 
for the War distressed Lith
uanian Nation). Daug gar-

per tcx or related to, the 
carrying out of the forego- 
j.ng purposes, nothing herein 
includes the care of neg- 
lected or dependent children 
or the payment of siek or 
death benfefits.

ARTICLE IV 

Chapters
Any seven persons of good 

and reputable character miy, 
upon the recommendation of 
the Executive Cemmittee. 
snd upon the authorization 
of the National, President

Tūksfcančiai nacių kariuomenės, gynusios Cherbiurgą, 
pateko į amerikiečių nelaisvę. Šioj nuotraukoj tik dalis 
matoma maršuojant į belaisvių stovyklą. Kuomet Hitleris 
okupavo Prancūziją, jis buvo pareiškęs, kad'“karas Va
karuose baigtas”. Taip, neužilgo bus baigtas, bet ne taip. 
kaip Hitleris* sakė. (Acme-Draugas telephoto)

or Chapter may be suspend- 
ed or expelled from the or
ganization by the Executive 
Commi tee for refusing or 
failing to ccmply with the 
By-laws or for other good 
and sufficient causes.

ARTICLE XII
Finanee

All dues and contributions 
and any other menities re

tos darbuotojus; subark vie- 
nybėn visus mūsų tautos 
vaikus, surink svetur išblaš
kytus josios sūnus ir duk
teris ir sujunk juos su mu
mis nesuardomais tėvynės 
meilės ryšiais.

Geriausioji Jėzaus širdie, 
kuri verkei, žiūrėdama į sa
vo išrinktosios tauos nelai
mes. priimk ilgus ir sun
kius mūsų tautos iškentėtus 
skausmus ir neleisk daugiau

vęs užs. reik. ministeris), 
profesoriai: Česnys, Kurai
tis. Eretas, Bistrą?, Pakš
tas, Dielininkaitis. Veikėjai: 
Stulginskis, dr. Laimonas, 
dr. Karvelienė, J. Keliuotis 
ir daug kitų garsių Lietu
vos žmonių. Amerikos lietu
vius ats ovavusieji: kun. A. 
Deksnys, kun. Vasys, A. J. 
Mažeika.

ceived by any Chapter shall j mūsų priešams viešpatauti

. . . , ... and N a t i o n a 1 Secretary'.sintis vietes spaudoj apie. . „ . . ., ,.. A., , . form a Chapter m the locasios organizacijos tikslą ir ...6 - J , A... lity or commumy wherelietuvių tautos kentėjimus. . ,* , |said persons re s ide and upon
Skyrių valdyba susidaro į payment of dues as herein

iš sekančių asmenų:
President
lst, 2nd and 3rd vice- 
presidents
Recording Secretary
Publicity Secre'ary
Treasurer

Clothing Drive Committee:
Chairman
Vice-chairman
Secretary
2 committee members.
Susirinkimų užrašus pra

šome vesti anglų kalba. Sky
riaus valdyba pasiunčia į 
centrą valdybos sąrašą ir jų 
adresus; narių skaičių ir 
mokesčius. Iš centro valdy
bos skyrius gaus registraci
jos paliudymą ir numerį; 
tuomet legaliai, sulyg United 
States of America įstatymų 
galės pradėti veik i.

Skyrius malonėkite įsteig
ti visur kur tik galima iki 
liepos 31 dienos šių metų; 
anksčiau geriau. Už Ameri
kos lietuvių gailestingumo 
darbus, lietuvių ta.-ta amži
nai bus dėkinga.

Prašome kreiptis šiuo ant
rašu:

United Lithuanlan Relief 
Fund of America, 127 North 
Dearborn Street, Chieago, 
Illinois.

Organizacijos vardu nuo-, 
širdžiai prašome visų vie
ningai dirbti.

Kun. dr. J. B. Končius, 
pirmininkas

Mrs. Nora M. Gu%is, 
sekretorė.

P. S. Kiek liečia skyrius 
čia talpiname Konstitucijos 
ištraukas.

before provided. In order 
that duplication of effort 
may be eliminated, cnly one 
Chapter shall be formed in 
any one community unless 
in the opinion of the Exe- 
eutive Committee good cause 
is shown why it i? to the 
best interest of. the organi
zation that another Chapter 
should be formed irv said 
community. Chapters shall 
be designated by a Chapter 
Number by the National Se
cretary.

ARTICLE V
Members

(1) Active members: All 
per-ons who become memb- 
ers of Chapters, not as re- 
ęresenta.ives of other orga- 
nizations or socisties, tat in 
their own individui 1 capa- 
city shall be known as Ac
tive Members. Any person 
of good and re puta b'e charac 
ter, who believes in the prin- 
ciples of the constitution of 
the United States shall be 
eligible to beesme an Active

Phone Virginia 9493

Member. Said persons shall (3) Honcrary Member.*: 
become Active Members u-; Any person who has won 
pon beirg accepted by a ma- an ou standing reputation 

in public life, or has contri- 
buted not a bie S ervices to
this. organization, may be 
eleeted by the National Ex-

jority vote of the members 
of said Active Chapter to 
vvhich they have made ap- 
plication, and upon payment
of Two Dollars annual dues.Į eeutive Board to become an

(2) Representative Memb
ers: Any person eleeted or 
designated by other organi
zation, society or associa
tion, may become a rapre- 
sen ative member upon be- 
ing aceepted by. .the Chap
ter to which application has 
been made, and upon pay
ment of -5 annual dues. Such 

1 organization may e'ect ad
ditional representative mem
bers for each twenty-five 
members in their organiza- 
tion upon payment of $5.00 
for each additional repre
sentative.

Honorary Member of this 
organization.

(4) Disciplin?: Member

be forvvarded to the Nation
al Secretary not later than 
thirty days of the ensuing 
month following the receipt 
of S3id monies by the Chap
ter. The National Secretary 
shall forward said dues and 
contributions and any other 
monies so received to the 
National Treasurer for de- 
posit in the name of the 
Organization.

brangioje mūsų tėvynėje. 
Gailestingiausoji Jėzaus

Širdie, atleisk mūsų tautos 
nuodėmes, klaidas ir pada
ryk, kad mūsų visų širdys 
užsidegtų neužgesinama Ta
vo meilės liepsna. Jėzaus Šir 
die, teateinie tavo Karalys
tė mūsų brangioje Lietuvo
je....”

Po šiuo pasiaukojįpao ak
tu pasirašė Valstybės Pre-

Didžiulis veikalas apie 
Lietuva ispanų kalba

(LKFSB) Argentinoj šio
mis dienomis išėjo didelis 
veikalas apie Lietuvą. Išleis
ta ispanų kalba, toji knyga 
turi 500 puslapių ir pavadin
ta “Lietuva Kryžminėje Ug
nyje”. Joje nušviečiama tra
giška Lietuves padėtis prie 
abiejų okupantų, pasire
miant daugybe iš įvairių šal
tinių surinktos medžiagos. 
Tos knygos autoriumi yra 
lietuvis pasirašęs K. Verax 
slapyvardžiu.

H IK f O IV

JUNE 12tb 
L*' JULY 8tb-

<X.x£7C’'Ca<5

$10 KI.INIftKAS
IŠTYRINĖJIMAS

PILNAS UŽ
$3

F1ZIAKAU IR KI.ITOROHt’OPIC
X—RAY—

KRAUJO IR IRINAI,O r/m
TIR1NEJIMAS—Viskas ui
('sprintui *pKMlnav!m*« tokio Htlrlnė- 
jlnio yt» 110, Ir- mes (tvarantuojame 
Jums patenktn.m» arba Jūs mums nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

ruoniškos i.igos 
PASEKMINGAI GYDOMOS 

VARIUOSE OYST.OS, kojų ronos. Ir 
panablal kojų litlnlmal. Rheumatlsma 
SK1I.V1O SKAUSMAI, nevirtklnimas. 
degančios pilvinės talsdos ar utkletS-

KHAUJO LIOO8. silpno. nuvargusio, 
anemla Ir krau'o uJ-nuodlJlinus .t prle-
• asiles kronltkų Ilgų. Aukito kraujo 
spaudimas.
OIKI6 LIGOS, nletėjlmas. degančios 
«xzema. pssrlasls ar spuogų. 
ITRINAL1NIAI SKAUSMAI, prostatl-
• įniko nepraradhnas

ŽUS SOUTH STATE STREET 
Kampas Aitams Ar S ta m Aukšte
VAI., i B ryto Iki 6 vak. Sekmad. 16-1.
tis. skaudžios Ir nesmagumo KRONIU- 
KOR LIGOS. Ar ataikultl rolkla nak- 
I Imis?
• NUOLATINES PASEKMES
• Tuojau palengvinimas
• tema kaina, lengvomis Sąlygomis

MES KALBAMU LENKIŠKAI 
PMICAOO MEPĮCAL INSTITI TE

Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATUS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mincralinžs, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th Sl. Kampas S. Paulina Sl.
A. F. CZESNA, Savininkas rh

RADIO ARTISTU
IN VA ZIJA

— kuris įvyksta —

šauniame BERGMAN'S Grove
RIVERSIDE, ILLINOIS

★ ★ ★
Dalyvaus Lietuvių Mėgiair-iausi Radio Artistai

SOPHIE BARČUS ir VAKARUŠKININKAI
su visa Tačkūnų šeima, Dainininkais ir šokėjais

Kas atydžiai neseka kas savaite Tačkūnų |tarbnros it 
I’etrės gyvenimo vaizdelius? Tos dvi a tf tčs Elitinių, vi- 
kuomenta širdį paviliojo “DRAUGO" Piknikai-, kur dar la
biau patrauks visų ši n Ils mvo asini niško dalytai imu. Beje, 
abi. anot savaitinių vaizilllhj. yra NAAUlKftK. Barbora ypn- 
tiuuai Ieško sau tinkamo vyro apniveisti. Štai pro^a naš- 
lianr.s Ir senberniams, pamatę Jas asmeniškai, tifcgregJstroo- 
tl savo kandidatūras vedybom*. VAKARIAK1NINKAI at
vaizduoja talnlus l.š tikro Lietuvoje gyvenimo. Atvykę prl- 
siminsite savo tėvynėje praleistas dienas Ir kartu su Tač- 
kūnals llnksniln.sltėrs, Jiioksltės ir gal verksite atsiminę 
tuori senus laikus.

antrame Liepos Sekmadienį, t. y.

Sekmad., Liepos-July 9d., 1944
PRADŽIA MAŽDAUG 12 VAL.

★ ★ ★
Taipgi Dalyvaus Plačiai Žinomi Artistai —

BROLIAI VESOTAI iš LIETUVOS
ir jų Rinktiniai, Mėgiami Dramos Artistai

Broliai Vešotal sn savo rinktinę Bramos a: tįstų grupe 
yra žymiausieji Amerikoje Lietuvių Dramos artistai. Jų 
per-tatymai J va Iriose- Lietuvių kolonijose Ir dar neseniai 
algai pradėti valgiai Iš Lietuvos Istorijos oro hangonita su
žavėjo tūkstanėlus klausytojų. ft| gni|>ė atsižymėjusi ne tik 
Dramos srityje, bet lr komedijų vntd'nlmuose, Vcšotų Bro
lių grupėė sužavės tūkstančius ir “DRAI'OO” Piknike,

Taigi, pasinaudokite šia gražia proga praleisti šj sek- 
nuullenj su .savo draugais Ir pažjstamals vėsiame Bergman's 
Darže Ir kartu atliksite g?rą darbų, nes paremsite mūsų 
dienraščiui sunkiame visuomeniniame darbe.

REZERVUOKIT LIEPOS 9-tą DIEN£ MCSŲ PIKNIKUI 
Atsilankę — Džiaugsitės; Jei Nebūsit — Gailėsitės 

TAD, VISI Į ŠIŲ METŲ “DRAUGO” PIRMĄ PIKNIKĄ!

Kviečiame vk 
aus mflsų dien
raščio kores
pondentus at
vykti uu savo 
dr augalu.

LENGVAI PASIEKIAMAS DARŽAS

Bergman's Grove yra lengvai pa
siekiama* Ir vienas giažlaii-lų dar
žų Ulileagna apylinkėje. Yra vinį 
patogumai Ir galima lengvai pri
važiuoti.

GATVEKARIAIS: U pietinės da
lies mleato reikia važiuoti bet 

kokiu gntvi-karlu Iki Cermak Rd. 
(22ml St.). PerMfidirt Cermak ILI. 
galvekarhi reikia važiuoti UU Ci

cero Avė. Čia vėl reikia persė-ll 
| La Grange gatvekarj, kurta pri
veža prie daržo (Despialnes Avė.).

ELEVEITERIAIS: Reikia Imti
Douglas Park elevelterj Ir važiuoti 
Iki Cleero Avė. Čia persėdos J 
Iji Grange gatvekarj iki daržo.

AUTOMOBILIAIS: Važiuoti | 
vakariu Iki II ari r m Avė., Har- 
lem Avė. Iki Cermak Rd. Ir Cer
mak FUI. Iki Desplaines Avė., o 
Desplalnes Avc. iki 24ih St.

Kviečiame I» 
katal Iklėkoaoa 

spaudos darbi
ninkus bei rė-1 
mėjuu gausiai 
dalyvauti.
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SOD&LIECIU GYVENIMAS
Plakt! plak:! plakt!
Sudavus plaktuku, apie 30 

asmenų atsikreipė į' prieša
kį. Už stalo, plakt ak a rin
koje. stovi sodalė, aukšta, 
laiba, šviesiaplaukė, šau
kianti dėmesio, šešiasdešim

tis akių sužiūri į ją ir do
misi, kas bus toliau. * 

“Šiuomi susirinkimas ati
darytas. Prašau prie- mal
dos”, taip kalba Sonia Bart
kus, pirmininkė merginų So
dalicijos, Gimimo Panelės 
Šv. parapijoje.

SONIA BARTKUS

Jos mėlynose akyse kar
tais pasirodo vaikiškas spin
dulys. lyg, tartum, norėtų 
žaisti. Be" tas greit išnyks
ta. Sonios karakteris švel
nus. Ji turi visas ypatybes 
gieroe vedėjos. Jos veidas

visiems. Jau antri metai kaip 
pirmininkauja Sodalicijai, 
buvusi raštininkė šios orga
nizacijos ir dabar eina vice
pirmininkės pareigas Chica
go Lietuvių Sodalicijos aps- 
krity. šių metų Marijos ap
vainikavimo iškilmėse ji bu
vo Gegužės Karalienė.

Sonia yra baigusi Šv. Ka
zimiero akademiją ir dabar 
biznio pasaulyje eina sekre
torės pareigas vyriausiam 
vaistų pardavėjui.

‘‘Raštininkė paskaitys pa
starojo susirinkimo protoko
lą”, sako ji.

Mėlynes akys, kurios iki 
šiol įsmeigtos protokolo 
knygoje pamažu pakyla, pie- 
šelįt padeda ir, pasiėmusi 
knygą* atsistoja Joanna Bal- 
chunas; žemu, turtingu bal
su pradeda išskaičiuoti pra-

C H RIŠTINE KUOGA
Ir Christine baigusi Šv. 

Kazimiere akademiją. Ji vie 
na, kuri visuomet publikos 
akivaizdoje — tiesą pasa
kius, visur jos pilna. Bet tis

apimtas draugiška šypsena eito mėnesio įvykius.

HATTIE LASKIS
Hattie nedrąsi. Jai ver

čiau būti tykiai susirinki
muose. Daug darbuojasi ko
misijose ir visuomet prisi

nereiškia, kad ji žingeidau- Marijai padedant, sodalie- 
ja visu, tik kad jai smalsu tės surengė daug pramogų, 
žinoti, kas aplink ją dedasi. įvairių vakarų, šokių, ban- 
Moka gerai megdžio i, ir y- kietų, o labiausiai jų mėgia- 
ra gera drimos lošėja. Iš mų, veikalų, tarp kurių at-
jos išeina ir jauna mergai
tė, atsidavusi mergina, arba 
sena močiutė.

Biznio pasaulyje ji yra 
sekretorė vietinio vice-pir- 
mininko apdraudos kompa
nijoje.

Christine tik neseniai per
sikėlė į senesniųjų Sodalici- 
ją; tavo jaunesniųjų pirmi
ninkė.

‘‘Ar galima gauti iždinin
kės raportą?”

“Na, neperdaugiausiai lie
ka mūsų ižde, nes turėjome 
pirkti daug vestuvių dova
nų”, prabyla Hattie Loškis.

Dvasios vado žodis

JOANN BALCHUNAS

Prieš publiką Joannos bū
das nežymus; ji verčiau pa
silikus užpakalyje tykiai, ty-

sirodo, kada ji užjudi.nta pa- 
, reiškia nerą savo mėgia- 
imiausiam daiktui. Ji ir ant
rą metą eina raštininkės pa
reigas-, ačiū energingam rin
kimų vedėjui.

Alumnietė Šv. Kazimiero 
akademijos, dabar dirba che
mijos dirbtuvėj kaip ‘‘comp- 
tometer” vairuotoja.

Iš Joannos gera siuvėja, 
mėgsta šokius, liuosą laiką 
smagiai praleisti, ir yra ge
ra draugė visais atžvilgiais.

‘ ‘Ar yra pataisymų, ar 
pridėjimų protokole ? ”

“Yra”, pasigirsta balsas, 
ir greit pašoksta smagi, pil
na energijos, rudaplaukė. 
Niekas kitas, kaip Sodalici-

rengusi visiems pa'arnauti, 
reikalui užėjus. Ji labai gir
tinai prižiūri Sodalicijos tur 
tą.

Dienos metu jos laikas 
užimtas apdraudos srityje, 
o vakarais dažnai mėgsta 
praleisti laiką ‘‘bowling”.

“Prašysiu raportą veika
lo komisijos pirmininkės.”

Priešakyje ateina sma-1 
g.ąus būdo, .daili šviesiaplau
kė, Je3n Saučiūnas, atvyku
si iš Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. par. Sodalicijos. 
Tvarkymas- ir užrašymas So
dalicijos pinigiškų reikalų y- 
ra jos dabartinės pareigos 
Sodalicijoje.

vaidinta “ Liurdo Stebuk
lai”; “Patricija”; “Kas Bai
lys”; “Motinų Vargai”; ‘Ma 
rija Magdalena’; “Mano Dūk 
terys”; ‘Hearts and Gowns’; 
“His Women Folks”; o ką 
besakyti apie trumpus vei
kalėlius, kuriuos surengė sa
vo mamyčių pagerbimui Mo
tinos Dienoje, ir savybės pa
rengimuose? Nepasiliko dir
busios ir parapijos piknikuo
se, kur užėmė virtuvę, pa- 
gamindamos visus valgius ir 
patarnaudamas prie stalų vi
sai be jokios pagalbos iš 
senesniųjų.

K3d pelnijus daug atlai
dų, kurie teikiami Sodalici
jos nariams visame pasau
lyje, ši draugija buvo pil
nai įrašyta ir priimta į Pri
ma Primaria, Romoje, vasa
rio mėhesyje, 1932 metais; 
priimdamos už pirmutinę 
gllsbėją Nekaltą Prasidėji
mą, o antrą, — šv. Agnietę. 
Sodalietės pelnija atlaidus 
net atiilankydamos susirin
kimuose. Sodalicija veikia 
komisijos planu, tai yra, Eu
charistinė — Panelės Šv., 
pasilinksminimo ir skelbimo, 
kurių pirmininkės su paly
dovėmis suteikia kūno ir 
sielos pastiprinimą sodai ie- 
tėms kas mėnesį.

šis metus ir yra ypatingai 
pasižymėjusi dramos srity
je ir Eucharistine — Pane
lės Šv. komisijos veikimu. 
Emilie Prose, jūsų sutrauka 
dabar vietoje perduoti soda- 
lietėms.”

Susitvėrus Gimimo Pane
lės šv. parapijai gegužės mė 
nesyje, 1927 metais, mergai
tės nerimo kol klebonas a. 
a. A. P. Baltutis nesutiko 
sutverti mergaičių Sodilici-

KUN. S. PETRAUSKAS

Norėdamas ar ne, žmogus 
būtinai seks pavyzdį kitų. 
Mes pradedame tai daryti 
vaikais būdami: sekti tuos 
aplink mus. Vaikutis, pama
tęs tėvą ar motiną gerai 
darant, tuojau tą patį ban
dys daryti. Jis seks juos, da
rys blogą taip kaip ir gerą.

Dabar, kad jau esame su
augę, mes galime pasirink
ti ką sekti. Ant šio pasirin
kimo remsis mūsų būd3s ir 
likimas. Jeigu jūs tėmijate 
ir sekate gerą ir išsirinkote 
sekti geras artimo, draugo 
ypatybes, mes būsime taip 
k3ip bitė, kuri renka medų 
nuo kiekvienos gėlės ir pa
lieka vien nuodus. Visų gė
lių, medų neša į savo na
mus. Ji nemaišo medaus su 
nuodais. Taip pat ir su žmo
gumi. Jis turi išsirinkti ar
timo geras ypatybes, gi blo
gas palikti. Jeigu mes neno-

Mūsų Sodalicija visuomet 
buvo turtinga turėdama dva
sios vadus, kurie visuomet 
neatsisakydami su atsidavi- rime pasirinkti ką sekti, grei
mu pagelbėjo visuese jos 
reikaluose. Pirmučiausiai pi-

čiausiai mes sau susirink
sime blogas ypa‘ybes. Blo-

liai, išsijuosus dirba. Tik jos vice pirmininkė, Chris- 
tada jos iškalbingumas pa- tinę Kuoga.

r ------------ ----- =^i
PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!

APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
"DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” ................................. $3.50

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” ............................................................. $3.00
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis ,

"MALDŲ RINKINĖLIS” ................ ................. ...................... $1.50
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

"MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodiniais viršeliais .................................................... $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ...............................................50

JEAN SAUČICNAJS

Trumpu Laiku išbuvusi So 
dalicijoj aiškiai parodė, kad 
ji su atsidavimu, visa ener
gija dirba jos komisijose, ir 
tikrai užsitarnavo pagyrimo. 
Be abejb, nenuilstančiai dar- 
guesis ir ateityje.

cijos įsteigėjas, kuris pir
mutiniuose gyvavimo metuo 
se drug padėjo jai augti ir 
bręsti; pasiėmęs daugiau 
sunkenybių ant savo pečių 
parapijai augant, a. a. kle-

. i bonas pavedė Sodalicijos va- JOS. Jo paties pastangomis, kun petrui Katau„
kartu su būnu mergaičių kuj Džh iam8a ir juomi 
tarp kurių buvau viena iš
pirmutiniųjų, spalių mėne-

rmutinis dvasios vadas tai į gos ypatybės daug lengviau 
a. a. kun. Baltutis, Sodali- galima pasirinkti.

per daug metų, bet aukš‘es-
. nė pareiga pakvietė jį kle- syje, tais pačiais metais, a- Sy Kazimier0

pie 40 mergaičių įrašytos Į chicago u Tu_
Nekalto Pms.dej.mo Pane-: e ateiavetkinti „„links-
lės šv. Sodaliciją. Tuojau lr maj
Įvyko susirinkimas, kuria
me pirmininkė išrinkta Pra- 

Baigus Šv. Kazimiero a- nė Stogytė, o vice pirminin- 
kn dėmi ją ji užima žymir Dona Gustaitė.
vie ą biznio pasaulyje.

“Kad geriau jus supažin 
dinus su praeitais Sodalici 

(jos įvykiais, nutarta ruošti

Sekė mėnesiniai susirinki
mai, kuriuose dalyvavo vi
sos sodalietės; jų nutarimai, 
įvykdymai turtingi; pirmu-

jos istorijos sutrauk! šiame tinžs Padėjėjos Tirapijai

‘ŠVENTOS ONOS NOVENA” ..............................
Labai praktiška knygelė Šv. Onos gerbėjams

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.

susirinkime. Nėra reikalo 
mums reikšti apdailintų Bi
kinių arba spalvuotų žodžių, 
kad supažindinus eodalietes 
su Emilie Prose. Ji yra vie
na pirmutinių Sodalicijos

dalyvavo parapijos susirin
kimuose; tarnavo bankietuo 
se; žodžiu, buvo klebono de
šinė1 rinka, Sodalicija augo, 
gyvavo, ne vien pasauliniuo
se dalykuose, bet ir dvasiš-

narių, nuo įsteigimo dienos kuese, nes kis mėnesinė šv.
joj stropiai veikta su nenu
ilstančia energija. Ji yra vi
suomet prisidėjusi prie So
dalicijos veikimo, ėjusi pir- ltetės irgi nebuvo pamiršta
mininkės pareigas virš še-ma.

Komunija “in corpore” bu
vo pirmutinė pareiga; kas
dieninė malda už visas soda-

rėjas, padėjėjas. Dabartinis, 
kun. S. Petrauskas, jau ket
virti metai eina dvaaioš va
do pareigas. Džiugu turėti 
tokį vadą, kuris visuomet 
pasiruošęs patarnauti, -pa
mokinti, atsilankyti visuose 
susirinkimuose, ar jie būtų 
generaliniai, direktorių ar 
komisijų. Sveikiname ir kle
boną kun. Paškauską, kuris 
dar naujas mums tebesąs 
daug prisidėjo prie Sodali
cijos.

Nepamirštame nei Sodali
cijos apskrities — joje pri
klausome, dalyvaujame pa
rengimuose, susirinkimuose 
ir net tarnaujame valdybo
je — mūsų pirmininkė, So
nia Bartkus, užima vice-pir-

Mums, jauniems, yra la
bai svarbu turėti aiškią, gy
vą ir teisingą mintį, kad ga
lėtumėm teisti geras žmo
gaus ypatybes. Neapsigau
kime gražiais atvaizdais, ne
sekime blogus pavyzdžius.

mininkės vietą, o Emilie 
Prose pirmininkauja Eucha
ristinei — Panelės Šv. ko

Randasi tokių, kurie turi, 
mums t3ip vaizdinasi, pui
kius, gražiai išrodančius, bū
dus, kurie, pirma pažintim, 
daro mums gero įspūdžio, 
bet arčiau pasižiūrėjus, ne- 
sirinda medžiagos jų ypa
tybėse. Kiti mus tuojau ne- 
pri i raukia, bet susipažinus 
eu jais, mes pradedame bū
ti pritraukti pHe tų asme
nų. Randame kad jie turi 
tvirtas, pamatuotas ypaty
bes, dideles širdis, geras 
mintis, gilius principus. To
kius mes turėtumėm būti-^' 
nai sekti. Ne vienas jaunas 
paklydo ir suardė savo gy
venimą, nes jis giliai neįsi
žiūrėjo ir gerai nenuteisė 
keno pavyzdį sekti, bet lei
dosi eiti pirmais įspūdžiais, 
pirmais jausmais.

Kiekvienas turi geras y- 
patybes. Matydami tas ge- 
ras ypatybes, sekdami jas 
ir pažindami jų klaidas ir 
vengdami jų, mes galime 
saugiai plaukti audringas 
jūras žmogaus būdo.

Sodalietės turi prieš save 
asmenį, kurios pavyzdį jos 
gali sekti; pavyzdį tos Ne
kaltos Mergelės iš Nazare
to, mūsų Motinos, Kristaus 
ir Dievo Motinos, Marijos.
Jos susibūrė po Marijos glo
ba ir Marijos gyvenimą šven 
tume ir nekaltybėje bando 
sekti. Visi žinome, kad kas 
yra po Marijos globa, tas 
jau užtikrin as jos pagal
bos, jo3 užtarymo prie sa-'j#) 
vo Sūnaus. Sekdami Mari
jos pavyzdį negalima netu
rėti gražių ir prakilnių ypa
tybių.

Turėdamos Mariją kaipo 
pavyzdį, visos mergaitės ir 
merginos turėtų būti jos se
kėjos, visos turėtų priklau
syti prie Sodalicijos, lauky- * 
ti susirinkimus, dalyvauti 
veikimuose ir ypatingai kiek 
vieną pirmą sekmadienį mė
nesio priimti jos Sūnų bend
rai eidamos prie šv. Komu
nijos. Sodalietės sekdamos 
Marijos pavyzdį' išeina į pa
saulį sustiprintos jos meile 
ir sulaukusios Dievo pašau
kimo į moterystės luomą y- 
ra geros motinos, nes taipmisijai.

Jau 17 metai, kaip Soda-1 Marija jas išauklėjo.
licija gyvuoja ir jai visuo
met priklausė ir priklauso 
Mariją mylinčios mergaitės, 
kurioms joks darbas nėra 
sunkus, joks užsimojimas 
nėra baisus. Daug darbo nu
veikta, daugiau nuveiksime 
ir su obalsiu “Prie Jėzaus 
per Mariją”, viskas pasiseks.

Susirinkimas lieka tuščias, 
jei mūsų dvasios vadas kun. 
S. Petrauskas neperduoda 
mums pamokinančių minčių. 
Prašau ir iš jūsų keletą žo
džių.”

“Baigdama susirinkimą, 
prašau kun. Petrausko at
kalbs i maldą.”

Ir taip baigiasi Gimimo

’4’

Todėl, skaitydamas šį raš
tą, jūs visos, kurius dar ne
sate narės Sodalicijos, neati
dėliokite, bet tuojau prisira
šykite prie jos ir būkite po 
Marijos globa ir sekite jos T 
pavyzdį.

Sodaliečių puslapio 
redakcija

Sodaliečių centro puslapis 
suredaguotas pastangomis 
centro skelbimo komisijos, % 
kuriai vadovauja Dale Vai
kutis (Brighton Park). Šis 
numeris yra skiriamas Gi
mimo Panelės Šv. parapijos
senesniųjų Sodalicijai. Raš- 

Panelės Šv. parapijos mer- tus pridavė Phyllis Pachu- 
ginų Sodalicijos mėnesinis kas ir Sonia Bartkus (Mar- 
susirinkimas. ųuette Park). .

* J vk
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Wesl Pullmano

naujienos
Gyvenimas eina aavo ke

liu. Taip pat ir parapijoje 
įvairus veikimas nenustoja 
egzistavęs.

Vįsi tinome, kad per ke
letą savaičių is West Pull- 
mano dienr. “Drauge" nie
ko * nematėme, o praleista 
labai daug, būtent:

Parapijos pavasarinis ir 
labai sėkmingas piknikas, 
pabaigoje gegutės mėnesio, 
iškilminga procesija, ir dan
gaus ir žemės karalienės ato 
vylos apvainikavimas, Moti
nos dienoje S v. Vardo dr-jos 
ir Kareivių Motinų klūbo 
bendra s v. Komunija ir pus
ryčiai, Dievo Kūno šventės 
iškilmės ir procesija ir daug 
kitų. Viso to priežastis, kad 
niekas neparašė, o korespon
dentas turi dirbti ilgas va
landas ir kasdien. Sugrįžęs 
iš darbo aptingsta ir taip 
praleista.

Mūsų kolonijoje yra daug 
mergaičių, kurios gali labai 
gerai lietuviškai rašyti, nes 
yra baigusios Šv. Kazimie
ro akademiją; sakau, jos ga
lėtų puikiai visas kolonijos 
žinutes “Draugui” parašyti.

Šv. Kazimiero seselių išla
vinti. Programai vadovavo 
kleb. kun. M. švarlis. Pasi
baigus programai baigu
siems mokyklą buvo įteikta 
paliūdįjimai-diplomai. Sekąn 
tieji baigė mokyklą ir gavo 
diplomus: Rožė Marija, Bar- 
Čiūtė, Raimunda® Cicėnas, 
Darata Gudaitė, Jeronimas 
Galdikas, Jokūbas Kūkalis, 
Jonaa Paseo, Juozas Savi
čius, Geraldina Savičiūtė, 
Antanas Vasiliauskas, Ger
trūda Žilevičiūtė ir Leonar
das Zube.

Mokslo metų baigimo pa
rengimas davė parapijai gra 
žaus pelno. Klebonas iš sa
kyklos labai dėkojo už tai 
visiems.

Klierikas Vincas Daugin
tas buvo parvykęs iš semi
narijos atostogų pas savo 
tėvelius ir, praleidęs keletą 
savaičių, vėl grįžo baigti 
mokslą. Klierikas Vincas 
bus įšventintas kunigu atei
nantį pavasarį. Linkime jam 
geriausio pasisekimo. i

Kad ir suvėlinta, visgi rei
kia parašyti, jcg birželio 11 
d. parap. salėje įvyko ŠŠ. 
Petro ir Povilo parapijos mo 
kyklos mokslo metų baigi
mas ir su begalo gražia pro
grama. Įžangos bilietus bu
vo $1.20, bet žmonių buvo 
taip daug, kad salėje .vietų 
trūko.

Programą išpildė mokyk
los visų skyrių mergaitės ir 
berniukai, gerai mokytoji

Antras ir vasarinis para
pijos piknikas bus liepos 30 
d., Vytauto parke. Visus iš 
anksto kviečiame mūsų pik
nike dalyvauti.

Ateinantį sekmadienį apie 
1:30 vai. popiet parapijos 
klebonijoje bus svarbus kle
bono su parapijos komitetu 
pasitarimas reikale pikniko, 
kuris bus liepos 30 d., Vy
tauto parke.

Mokyklos patalpose prie 
apšildymo boilerio šią vasa
rą įdėta naujas “stokeris’’

Prancūzai užmušė 
Vichy valdininką

LONDONAS, birž. 28. — 
Ašies radio pranešė, kad 15 
iki 20 uniformuotų vyrų va
kar naktį įsilaužė į jo ba
rnus ir, užmušė Philippe 
Henriot, Vichy informaci
jos ir propagandos minis
terį. žudikai matomai buvo 
prancūzai patriotai. Vokie
čių agentūros pranešimu, 
nebuvo galima nustatyti ar 
jie buvo milicijos ar polici
jos uniformais apsirėdę.

Kadangi Berlynas nepra
nešė apie jų suėmimą, ma
noma visi paspruko.

JURGIS RAGAZINSKAS
Gyveno: 941 W. 34th St.

Mirė birželio 23d„ 1944m„
3:00 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Marijampolės ai«kr., Prienų 
parap., Gudelių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moter) Marijoną (po tėvaU Va- 
lasevtčlutė); 4 sūnus — JurgJ 
(U S. Army), Pranciškų (U. 
S. Anny). Juozapą (U. H. 

Army), ir Joną; pusbrol) Juo
zapą Bražuką ir jo šeimą: ir 
daug kitų giminių, draugų ir
pažjstamų. 

Kūną

MOLINE, IU. — Trys vy
rai buvo areštuoti Moline ir 
East Moline, praeitą pirma
dienį, ryšiumi su gazolino 
juoda rinka (black market).

Cūnas pašarvotas Maželko 
koplyčioje, 3319 Ko. Lituanica 
Avė. Laidotuvės (vyks šeštad., 
liepos ld., 1944m. Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto bus atlydėtas J 
ftv Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingoj pamaldos 
Už velionio alelą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugui ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moterį*, Nūnai, Ihis- 
brolfa Ir vIkos kitos Gtnrtnė<

Laid. direktoriai: Mažeika ir 
Kvanauskas, tel. Yaras 1138-39.

KAS TOLIAU?
ENGLAND

Brighton

Amerikiečiams paėmus Cherbourg, sąjungininkams pa 
sidarė atviras jūrų kelias į trečią didžiausią Prancūzijos 
uostą. Iš majoro generolo Mąnton S. Eddy štabo prane
šama, kad amerikiečiai dahar atsisuks prieš nacius ta 
kryptimi, kaip šiame žemėlapy rodoma. (Acme-Draugas 
telephoto)

kuris kainavo apie $600.00.
Rap.

Dingo
Šviesiaplaukis klerkas, ku

ris tarnavo 830 So. Michi
gan avė. viešbutyje tris die
nas, dingo nuo darbo sek
madienį su $168 ir $111 če- Į*7 
kių. Apie tai pranešė vieš
bučio vedėjas centralinei po
licijai. Klerkas atvyko iš 
Detroit ir davė savo pavar
dę Maitland E. McKee, 50

Sveikina Petrus
Birželio 29 d. šv. Petro 

šventė. Ta proga sveikinu 
veikėjus Petrus: Kondrotą, 
6916 So. Maplewood; Snars- 
kj|, 610 E. 88th St.; Kilmitzs, 
4520 So. Marshfield. Linkiu 
visiems sveikatos ir toliau 
darbuotis visuomenei.

Town of Lake koresp.

SUSIRINKIMAI

rt.i..

ZOFIJA JAGUSKIENfi
(po tėvais Mačereviėiutė)
Gyveno: 3036 W. 66th St.

Mirė birželio 28d., 1944m.,
3:30 vai. ryte, sulaukus 6 4 
metų amžiaus.

Gimus IJetuvoje. Kilo Iš 
MurijampoKu apskr., Liubavos 
parap., Makauskų kaimo.

Amerikoje išgyveno 38 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Juozapą; 2 dukteris — 
Uršulę Lenert lr žentą Felik
są, Oną Arnos ir žentą Wll- 
llam ir jų šeimą; 3 anūkus; 
švogerkas Antaniną Čirvelienę 
ir Oną Loblklenę tr Jų šeimas; 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįutamų.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 2-trą vai. popiet, Antano 
p. Petkaus koplyčioje, 6812 S. 
VVestern Avė. Laidotuvės Jvyks 
šeštadien), liepos ld., 1944m.

Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bua atlydėta j Gimimo šv. Pa
nelė,, Marijos parap. bažny
čią, kurioje Įvykę gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų buu nulydėta J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti žiote laidotuvėse.

Nuliūdę:— Sfln 
Žentai, Anįlkal, 
visos kiton Giminūs.

Laid. direktorius — Antanas 
B. Petkus, tsl. Grovehill 0142.

Dukterys, 
Avngerko* lr

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ!

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Ratoms.

“TAPKITE PINAN81NIĄZ NEPRIKLAUSOMI?

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir ligi $5,000.00 ap
drausti per Federal Savings and loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA EIETUYIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 4T Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jo«- M. Mozeris, Sec’y-

ASSOCIATION 
322$ 80. HALSTED ST.

3=

Brighton Park. — ARD 
susirinkimas įvyks penkta
dienį birželio 39 d., tuoj po 
pamaldų, mokyklos kamba
ryje. Prašome nares skait
lingai susirinkti. J. R.

Brighton Park. — SLRKA 
160 kuopos nariams žinoti
na: iš priežasties liepos 2 d. 
parapijos pikniko, kuopos 
susirinkimas bus liepos 3 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos 
mokyklos kambaryje.

V. Paukštis, rašt.

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

J W Ooet.hr

Bridgeport. — šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyriaus susirinkimas į- 
vyks penktadienį, birželio 30 
d., parapijos mažoje salėj, 
antros lubos, 7:30 vai. va
kare. Rėmėjos malonėkite 
atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti. Valdyba

Remkite ir platinkite dienraštį ' Draugą".

Kontraktorius 
Namų Taisytojas
GEO. BORCHERTAS
Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

%
10546 S. Artesian/ CED

A I A
PRANCIŠKUS JUŠKA

Gyveno: 2316 W. 2Srd Place.
MirS birželio 27d., 1944ni„

4:40 vai. popiet, uulaukęa 25 
metų amžiaus.

Gimęs Chieago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Agniešką (po tėvais 
Clonka); tėvą Kazimierą: 2 
brolius — P.P.C. Stanislovą 
(U. 8. Army). Ir Pvt. Chartes 
(U. S. Aririy); pu*iseserę Lo- 
retta Juška: dėdę Justiną Juš
ką ir šeimą — Toronto, Cana- 
4*.

Kūnas randasi pašarvotas 
Lachaw|cz koplyčioje, 2314 W. 
28td Place.

Laidotuvės Įvyka penktadLe- 
nj, birželio 30d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio alelą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapipeu.

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

Nuliūdę lieka: Tėvai, Bro
liai, Pusseserė, Dėde ir visos 
kitos Giminės.

Laidotuvių direktoriai: I-a- 
chawlcz ir Sūnai, telefonas 
CANai 2516.

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽI ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita Joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

GAflY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE D IEN 4. IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

Radio

4330*34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Programai 
(1390 k.)

WGES

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

____________________
KRKIPKITRS PRIE MUS lfi 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI.

MUS JUS'
8

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CQ.
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 627 N. HESTEKN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.) 

PHUNK: SEJELEY KLOS

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero't
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
6307 LITUANICA AVĖ.____________Phone TARPS 490$

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFOBN1A AVĖ.________ Phone LAF. 3571

P. I. RIDIKAS ’

8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
-yelephone Y ARDS 1419

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

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—SS

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

LACHAWICZXR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVS. '

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1276

Ooet.hr
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Iš knygnešio gyvenimo

Istorija apie vyrą, kuris kelis tūkstan
čius danty yra ištraukęs

ARTIMAI DIRBO SU DR. V. KUDIRKA. BUVO FELČE
RIS. GYDYDAVO ŽMONES. GABENDAVO SLAP
TA LIETUVIŠKAS KNYGAS IR LAIKRAŠČIUS.

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
==r=ruž U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Iš karo frontų gyvenimo

Sužeisti lietuviai chicagiečiai kariai 
kovos frontuose / mus

Šių metų gegužės mėnesį 
suėjo 40 metų, kai Lietuva 
laimėjo spaudos laisvę. Lie
tuviai kovojo su rusų val
džia ir žandarais dėl lietu
viškų knygų ir laikraščių 
laisvės. Jie kovą laimėjo.

Rusai norėjo lietuvius lai
kyti tamsoje, o lietuviai vi
sa jėga veržės į šviesą. Kai 
Lietuvoje rusai buvo už
draudę spausdinti lietuviš
kas knygas ir laikraščius, 
lietuviai spausdino knygas 
ir laikraščius svetur, ir ga
bendavo slapta per žandarų 
užtvaras į Lietuvos mieste
lius ir kaimus, kur žmonės 
ištroškę gaudydavo lietuviš
ką raštą.

Daug lietuvių nukentėjo 
kovoje už lietuvišką spaudą. 
Kai kurie buvo ištremti į 
Sibirą ir ten mirė. Yra dar 
gyvųjų tarpe Lietuvos knyg
nešių. Čia noriu papasakoti 
apie vieną Lietuvos knyg
nešį, kuris dabar gyvena 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Jis vadinasi Juoza
pas Kiaunė, kuris dabar gy
vena Irons, Mich.

ĮŽENGE Į LIETUVIŠKĄ 
VEIKIMĄ

Juozapas Kiaunė gimė ko
vo 15 d. 1860 metais, Ša
kiuose. Jam teko darbuotis
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kartu su Dr. V. Kudirka. Iš 
karto jam pagelbėdavo gy
dyti ligonius (J. Kiaunė bu
vo felčeris), o vėliau įžengė 
ir į lietuvišką veikimą. Ne 
tik nugabendavo rankraš
čius į Tilžę, tuo laiku lei
džiamai “Aušrai”, bet taip 
pat ’ dažnai pargabendavo ir 
knygų iš Prūsų. Gabenant 
knygas reikėdavo griebtis 
visokių gudrybių prieš pa
sienio žandarus, kad juos

traukęs keletą tūkstančių 
dantų.

Seimo pirmininkas Dr. J. 
Staugaitis, buvo taip pat J. 
Kiaunės pacientas. Po iš
traukimo danties dar pagy
rė: “Tu, sako, geriau už ma
ne atlieki šį darbą”.

Daugiausia bėdos būdavo 
tai su žydeliais, nes jie labai 
bijodavo duoti dantį ištrauk
ti, nors ir labai sakudėdavo. 
Vieną kartą turėjo tokį at
sitikimą. Ateina žydelio 
žmona ir prašo, kad jos vy
rui ištrauktų dantį, nes jau 
keletas naktų, kai negali vi
sai miegoti, ir prašo, kad 
vyrui nesakytų iš anksto, 
kad trauks dantį. Ateina 
nemigo išvargintas su skau-

KNYGNEŠIS JUOZAPAS 
KIAUNE IR JO SŪNUS

* * *
darnu dantim irzjau iš anks
to šaukia, kad traukti dan
čio neduosiąs, tik nori kokių 
nors vaistų. Paprašau sėstis 
ir parodyti kurį dantį skau
da. Taip gerai man tuo kar
tu pasisekė, kad žydelis ne
spėjo nei piršto iš burnos 
ištraukti, ir dančio jau ne
bebuvo. Žydelis tiek supyko, 
kad neužmokėjo nei už dar
bą, tik vėliau po kelių savai-

, čių ne tik atlygino už darbą, 
apgauti. Kad saug.au butų dar pavaišin0 
pergabenti ‘didesnį kiekį 
knygų ar laikraščių, vieną 
iš savo draugų siųsdavo, 
kuris nieko neturėjo, kad jį 
pastebėtų žandarai ir imtų
si vytis. Gi tuo laiku, kai 
būdavo užimti, su tariamu 
kontrabandininku, kuris nie
ko neturėdavo, jo draugai 
saugiai pergabendavo per 
sieną vertingą grobį*. J. 
Kiaunei teko dalyvauti ne 
vienoje iš tokių ekspedicijų 
ir visuomet laimingai baig
davosi. Tik vieną kartą te
ko išbūti keletą valandų 
vandenyje, kad išvengus 
žandarų.
NUOTIKJS SU ŽYDU

J. Kiaunė daugiausiai pa
gelbėdavo žmonėms, trauk
damas skaudamus dantis, 
bet yra atlikęs ir labai sudė
tingų operacijų, kurias ga
lėtų atlikti tik labai prity
ręs gydytojas. Bet tas sun
kesnes operacijas darė tik 
po to. kai jau turėjo daug 
praktikos, nes labai dainai 
kartu su Dr. V. Kudirka ‘da
lyvaudavo prie sunkiai ser-

Rockfordo lietuvis Dėdės Šamo 
kariuomenėje

Albertas S. Balcitis gimė 
1914 m., kovo 10 dieną,
Rockford, III. Baigė Rock
ford aukštesnę t mokyklą 
(high school). Pasižymėjo 
football ir bolinimo sporte. 
Dirbo Ekstrom Carlson Co. 
ir taip pat dirbo farmoje. 
Turi elektrinių mašinų spe
cialybę. Priklausė prie Šv. 
Vardo draugijos, LRKSA 
137 kuopos ir Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos.

Albertas S. Balcitis į Dė
dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1944 m., vasario 3 dieną.

Trakas užmušė 2 metu 
vaiką

Hovvard Vogei, 2 metų 
amžiaus, 2320 So. 13th avė., 
Broadvievv, buvo užmuštas 
12-th avė. ir Roosevelt rd., 
priemiestyje, praeitą antra
dienį. Jis ir jo trys broliai 
ėjo pirkti duonos, mažiukas 
broliukas išbėgo į gatvę ir 
įvyko nelaimė.

Motina paliko kūdikį 
stotyje

BELLEVILLE, III.— Illi
nois Central geležinkelio 
stotyje buvo rasta palikta 
kokių septynių mėnesių 
mergytė. Prie mergytės bu
vo palikta raštelis, kuriame 
prašoma pasirūpinti paliktu 
kūdikiu ir pažymėta, kad ji
nai esanti negera motina. 
Mažiukė mergytė buvo ras
ta stotyje birželio 27 dieną.

Visi, visi T

Dabar randasi Missouri val
stijoj kariuomenės kempė
je.

Albertas S. Balcitis

Jo tėvai, Juozapas ir Ona 
Balcitis, gyvena šiuo adre^ 
su: R 7, Prairie avė., Rock
ford, III.

Albertas S. Balcitis apsi
vedė 1941 metais. Jis turi 
dvi sesutes.

Karo departamentas bir
želio 27 dieną pranešė 1,191 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiįco, Europos, Vidurže
mio ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Karo frontuose sužeistųjų 
skaičiuje 54 vyrai yra iš 
Illinois valstijos. Sužeistųjų 
skaičiuje yra ir iš Chicagos 
lietuvių. Pvt, lst class Al- 
phonse J. Butkus buvo su
žeistas Viduržemio apylin
kės fronte, jo motina Mrs. 
Josephine Butkus gyvena 
6819 So. Campbell avė. Corp. 
Alfred J. Stasulis buvo su
žeistas pietvakarių Pacifi
ke. Jo motina Mrs. Susan 
Stasulis gyvena 4541 Her
mitage avė. 2nd lt. Chester 
S. Kaltis buvo sužeistas Vi
duržemio apylinkės fronte. 
Jo žmona Mrs. Ruth Kaitis 
gyvena 758 So. Keeler avė.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 24 vyrai yra 
iš Indiana, 23 iš Iowa, 34 iš 
Michigan ir 38 iš Wisconsin.

Gyvatė buvo pavogusi

Vadovavo atakoms
Maj. gen. Manton S. Eddy, 

9-tos Jungtinių Amerikos 
Valstybių pėstininkų divizi
jos, vadovavęs atakoms pa
ėmimui Cherboūrgo, yra 
chicagietis, kuris gimė prieš 
52 metus Buena Park apy
linkėje, rytuose nuo Grace- 
land kapinių.

Dar ir dabar J. Kiaunė 
turi įrankius, kuriais trauk
davo dantis. Tai nėra iš kur 
nors pargabenti, ar fabrike 
pagaminti, bet padirbti vie
tos kalvio Valuckio iš Ša
kių.
ATVYKO AMERIKON

J. Kiaunė, kartu su savo 
žmona ir visa šeima atva
žiavo į Ameriką. Žmona mi
rė 1928 metais, trys dukte
rys: Natalija Vaivadienė, 
Anelė Kubart ir Antanina 
Albaitienė, gyvena Michigan 
valstijoje.

Garbingas veteranas gy
vena pas savo dukterį Ane
lę Kubart, Irons, Mich. Be 
čia aprašytų įvykių, turi la
bai daug prisiminimų iš 
spaudos draudimo laikų, 
lenkmečio ir 1904—1905 me
tų sukilimo prieš rusų val
džią. Jau sulaukęs gilios se
natvės ir nebegalėdamas 
dirbti, labai buvo užsiėmęs 
skaitymu. Gal tas ir paken
kė jo akims, nes jau septy
ni metai kai nemato ir ne- 

I,

“Draugo” piknikas įvyks
ta liepos 9 dieną, Bergman’s 
darže, Riverside, III. Bus 
įdomus ir šaunus piknikas. 
Visi dalyvaukite..

Apvogė valgant

Kai Joseph Maresso ir jo 
šeima valgė pietus užpakali
niame jų namų porčiuje, 
4935 Monroe str., vagys at
sirakino prifešakines duris ir 
pabėgo su dviem laikro
džiais ir dviem žiedais. Mar 
resso pranešė Filmore sto
ties policijai.» • 44
Pro duris

Vagys įėjo į H. L. Brown 
ir Co. namo antrąjį aukštą 
per duris stoge, virš keltu
vo, ir jie išmetė 325 svarus 
vištienos į gatvelę per kitas 
duris. Edward Terman, ve
dėjas, pranešė Desplaines 
stoties policijai. Penkios dė
žės kiaušinių taip pat buvo 
pavogta.

Brown ir Co. namas ran
dasi šiuo adresu: 953 Ful- 
ton str.

• • •

JO SŪNUS SUSIPRATĘS 
LIETUVIS

Jo sūnus Juozapas eina 
garbingomis tėvo pėdomis, j Apiplgšg kelyje 
Dirbo jvainus darbus, ture- *
jo farmą, vėliau garažo biz- Kai Mrs. Margaret

gančių ligonių. Per savo j gali ne tik skaityti, bet ir 
praktiką Lietuvoje yra iš-( žmonių bei daiktų matyti.

nį, o dabar dirba ant laivų 
(kurie plaukioja per Michi
gan ežerą tarp Milwaukee ir 
Ludington) už elektros me
chaniką ir gyvena kartu su 
savo skaitlinga šeima Lu- 
dingtone. Ne tik pats domi
si lietuvių spauda (dėl ku
rios jo tėvas kovojo), bet 
sudomino ir savo žmoną (po 
tėvais Aleliunaitė), kuri, 
nors yra augusi Amerikoje, 
stengiasi taisyklingai lietu
vių kalbą išmokti. Jų vy
riausioji dukrelė Teresė lan
ko cadet nursių mokyklą 
Grand Rapids, Mich., vienas 
sūnus jau dirba karo darbus 
dirbtuvėje, Muskegon, Mich. 
Dar vienas sūnus lanko mo
kyklą, o du mažiukai “pipi
rai” (sūnus ir duktė) yra 
namie ir dažnai motinai pa
tiekia įvairių klausimų.

Mc-
Henry, 7351 N. Damen avė., 
išėjo iš restorano, State ir 
Division gatvėje, ir atidarė 
savo automobilio duris, prie 
jos priėjo apsiginklavęs ban
ditas revolveriu. Jis įėjo į 
automobilį su ja ir pavažia
vus kelis blokus banditas iš-

STUTTGART( Ark. —
Dvi savaites farmeris, neto
li Stuttgart, stropiai ieškojo 
stiklinio kiaušinio (china 
nešt egg), kuris buvo dingęs 
iš vištų namo. Ir pagaliau 
paslaptis buvo išrišta. Far
meris rado gyvatę tarp viš
tų lizdų; ir jis ją užmušė.
Farmeris surado, kad gyva
tė buvo prarijusi dingusį 
stiklinį kiaušinį. Atrastas 
kiaušinis buvo vėl padėtas
atgal, kad priviliojus vištas , čiau mūsų, 
padidinti kiaušinių produk 
ciją karo metu.

Pažvelgus į v.

gyvenimą
Motiną areštavo

Mrs. Pearl La Flair, 19 
metų, 1619 Prairie avė., bu
vo areštuota praeitą antra
dienį Centralinės policijos. 
Policija pareiškė, kad ji pa
liko savo dukrelę Bonnie 
Jean, 5 mėnesių amžiaus. Ji 
paliko kūdikį šeštadienį su 
drauge Mrs. Viola Adams, 
21 m., vaistinės padavėja, 
kurių kambariai yra 1706 
So. Michigan avė. šeiminin
kas Charles Wild pirmadie
nį rado kūdikį gulint ant 
grindų. Bonnie Jean buvo 
nugabenta praeitą antradie
nį į Šv. Vincento našlaityną.

Numušė robot
Iš Londono pranešama, 

kad Sgt. Jack Barron, 20 
metų, West Dės Moines, 
Ia., Liberator šautuvininkas 
(turret gunner) nušovė vo
kiečių skrendančią bombą 
(robot).

“Ji buvo 250 pėdų aukš-
apie 400 jardų 

užpakalyje”, — jis pasakė. 
“Aš nušoviau ją su keliomis 
kulkomis.”

Smarkios kalbos
Chicagos Stadiume, Res

publikonų partijos naciona
linėje konvencijoje, praeitą 
antradienį pasakė smarkias 
kalbas Herbert C. Hoover, 
buvęs prezidentas, ir kon- 
gresmanė Clare Boothe 
Luce, iš Connecticut valsti
jos.

Šiandien yra ketvirtoji 
diena kai vyksta Respubli
konų partijos konvencija.

metė moteriškę iš automo
bilio po to, kai paėmė $30. 
Plėšikas pažadėjo automo
bilį “palikti prie kapo”, bet 
Mrs. McHenry nerado auto
mobilio.

Katastrofa ore
Skrajojimo instruktorius 

ir kadetas, iš Glenview Na
vai Air Station, buvo už
mušti praeitą antradienį, kai 
jų lėktuvas susidūrė ore su 
kitu lavinimo lėktuvu, neto
li Palatine, III., netrukus po 
pietų.

Nudegė ir mirė
VINCENNES, IND. — 

Chester Winkles, 38 metų, 
iš Hammond, mirė birželio 
27 dieną nuo nudegimo, kai 
pečius eksplodavo birželio 
26 dieną.

KLAUSYKITE-
VELIAU8IŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Ją Kaimynas 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Operacijos
MOUNT VERNON, III. — 

Paul Hunt ir jo dvi dukros, 
Kay ir Katherine, iš Dahl- 
gren, vieną rytą visi trys 
nuvyko operacijoms, kad 
būtų jiems išimta tansulai.

Nupirko
Chicagoje vienas vaikas, 

turįs 7 metus amžiaus, su
taupė $375 nikeliais ir si
dabriniais doleriais, ir nu
pirko už tuos pinigus penk
tosios karo paskolos bonų.

X šiandie ŠŠ. Petro lr -4 
Pauliaus — vardinės Petrų 
ir Paulių, kurių aplink mus 
labai daug randasi: kun. Ci
nikas, MIC., “Draugo” ad
ministratorius; kun. Kataus
kas, Šv. Kazimiero parapi
jos, Chicago Heįghts, III., 
klebonas; kun. Gasiūnas, šv. 
Mykolo parapijos klebonas; 
konsulas Daužvardis; cice- 
rietis dr. Atkočiūnas ir daug 
kitų. Visiems spaudžiame de
šinę ir linkime: ilgiausių me
tų!

X Agnieška Butkienė, 
6040 S. Rockwell St., šiomis 
dienomis gavo nuo savo sū«vf 
naus Vlado, Amerikos ka
riuomenėj, kurs šiuo metu 
randasi Italijos fronte, laiš
ką, kuriame, tarp kito rašo, 
kad su kitais amerikiečiais 
buvęs audiencijoj pas šv. Tė
vą Pijų XII, kuris kiekvie
nam kareiviui padovanojęs 
paties pašvęstą ir palaimin
tą rožančių. Tą brangią do- 
vaną sūnus, rašo, siunčiąs 
namoi mamai. Šv. Vladislovo 
— sūnaus vardinių proga, 
motina padarė ypatingą in
tenciją, kad brangus sūnus 
iš karo sveikas grįžtų namo.

X Marijona Dočkienė, gy
venanti 120 West 107 St., 
šiomis dienomis gavo žinią 
iš Italijos nuo savo sūnaus 
Raymundo, kad yra sužeis
tas ir guli ligoninėj. Našlė 
M. Dočkienė yra motina tri
jų, kareivių. Antras jos sū
nus Alfonsas randasi kur 
nors Anglijoj, o trečias Ed
vardas kariuomenėj mirė.

X Lt. Colonel dr. George 
VViltrakis yra parvykęs na
mo. Jis tris metus buvo ka
ro ligoninėj kur nors Paci
fike. Ta proga jo mamytė 
buvo suruošus pramogą va
dinamą “open house”, ku
rion atsilankė virš 100 jo 
draugų. Po “furlough” vyks 
į, No. Carclina. kur vėl gaus 
valdžios paskyrimą (assign- 
ment).

X L. Vyčių Chicago aps
krities tradicinio pikniko, 
liepos 4 d., Vytauto parke, 
patriotinė programa jau bai
giama ruošti. Bus kalbų (an
glų ir lietuvių kalbomis). 
Dainų programą išpildys 
Keistučio klūbo choras ir 
Moterų Są-gos 21 kp. choras
\ X Pranas Juška, vestsai- 
dietis jaunuolis, prieš pora 
me‘ų buvęs pavyzdingas ir • 
akylus “Draugo” spaustuvė
je darbininkas, vakar mirė * 
širdies atakai ištikus.

X Rozaliiįa TRenis, gyve
nanti Town of Lake, šiomis 
dienomis gavo žinią, kad jos 
sūnus Aleksas kovose su ja
ponais Pacifike yra sužeis
tas.

X Jonas Ir Della Kalvai
čiai. 5713 So. May St., bir
želio 24 d. iškėlė šaunią puo
tą savo Malvinai, kuri baigė 
aukštesnę mokyklą. Puotoj 
dalyvavo daug avečių.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘Drauge”.
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