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Lenkai ruošiasi pasiglemžt visą Lietuvą
ELTOS ŽINIOS, birž. 29. 

— Sužinota, kad lenkai Lie
tuvoje steigia savo organi
zacijos skyrius, kurių tiks
las atėjus momentui prijun
gti Lietuvą prie Lenkijos. 
Kiekvienam skyriui yra at
siųstos anketos, kuriose 
klausiama, ar lietuvių laiky
masis Lenkijos atžvilgiu pa
sikeitė ar ne. Atsakymas, 
kad tas pats laikymasis, tik 
taktika pasikeitusi. Toliau 
klausiama ar vyskupas Rei
nys yra lojalus po Romos

Mirė daug žymių Lietuvos žmonių
Pastaruoju metu Lietuvo

je yra mirę eilė lietuvių tau
tos kultūriniam gyvenime 
pasižymėjusių lietuvių. Per 
neutralius kraštus atėjusios 
patikimos žinios praneša a- 
pie mirtį šių lietuvių:

Žinomas teisininkas Vla
das Stašinskas; Amerikos 
lietuviams gerai žinomas 
profesorius Albinas Rimka, 
skaitęs Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune paskai
ta* statistikos, ekonomikos 
ir finansų klausimais ir 
kartu dirbęs Lietuvos ban
ke.

Teisininkas Liudas Cipli
jauskas. prieš Pirmąjį Pa
saulinį Karą aktyviai daly
vavęs lietuvių tautiniam ju
dėjime ir p rieše ariadnėje 
veikloje, ypatingai aktyviai 
Veikdamas “Šviesos” drau-
gijoje, už ką 1908 metais j psnį tam pat universitete, 
kartu su dr. K. Grinium, ’ tuo tapdama pirmoji mote- 
dr. J. Staugaičiu ir kitais ris V. D. Universitete tos 
buvo uždarytas pusei metų rūšies laipsnį gavusi. 
Suvalkų kalėjime. Besiku- I Taipgi patirta, kad yra 
riančioje Lietuvoje buvo mirusios Juodakienė, vei- 
Mariampolės Apygardos Tei kiausia prof. Juodakio naš- 
smo Pirmininku, o nuo 1934 le, įr senutė Leonienė, ma
ni. Vyr. Lietuvos Tribunolo tomai teisininko prof. Leo-
Pirmininku.

Medicinos daktaras Juo
zas Ciplijauskas, Liudo bro
lis, taipgi aktyviai dalyva
vęs veikloje prieš caro val
džią, o nepriklausomos Lie
tuvos laikais nuo 1923 m. 
ištisą dešimtį metų, buvęs 
Vytauto Didžiojo Universi
teto Moterų Klinikos asis
tentu, o nuo 1933 metų 
Klaipėdos Raudonojo Kry
žiaus Ligoninės direkto
rium ir moterų skyriaus ve
dėju.

žinomas Vilniui Vaduoti sleben, Aschersleben ir Fal- 
Sąjungos veikėjas Andrius lersleben; aliejaus varykla
Rodom&nskto . (Randomo- 
nis), per kelis metus iš 
Kauno radijo stoties daręs 
pranešimus lenkiškai į) Vil
niaus krašto gyventojus.

Buvęs Valstybės Tribuno
lo vyr. prokuroras Jurgis 
Kalvaitis.

Taip pat yra mirusių vi 
sa eilė žymių Lietuvos mo
terų, kurių tarpe:

prie Bohlsen.
Kiti taikiniai buvo gele

žinkeliai, per kuriuos vokie
čiai pristato kariuomenes į 
frontus.

Nakties metu 500 britų 
Halifax lėktuvų bombavo 
geležinkelius Metz apylin
kėje, netoli Vokietijos šie 
nos, o Mosquito bomberiai 
atakavo Saarbrucken gele-

Kaina 3c

įspėjimo lenkams; (jokių 
įspėjimų negauta — red.) 
atsako, kad dar daugiau va
ro lietuvišką propagandą, ir 
kiti klausymai. Be to ragi
na lenkus sudarinėti lietuvių 
sąrašus, kurie yra palankūs. 
Ypač aktyviai tame darbe 
pasireiškia Panevėžio ir Vil
niaus lenkai. Kai kur baž
nyčios vardu renka aukas 
slaptam sąjūdžiui remti. Iš 
Vilniaus atvežę medžiagas 
maino į šovinius mokėdami 
už šautuvo šovinį net iki 5 
RM. žodžiu, lenkai rengiasi.

Bronislava Biržiškienė, 
prof. Mykolo Biržiškos žmo
na, prieš Pirmąjį- Pasaulinį

Karą aktyviai veikusi Lie-| tįems nuįmtįems nacįams belendant įš požeminės slėptuvės pasįduotį amerįkįečįams.
tuvos Socialdemokratų par
tijoje, o nepriklausomos Lie
tuves laikais aktyviai daly
vavusi Lietuvos moterų or
ganizacijose, ypatingai savo 
energiją kreipdama į Vil
niaus krašto lietuvių vaikų 
ir badaujančių bei tremtinių 
šelpimą.

Antanina Prielgauskienė 
(Glebavičiūtė), pedagogė ir 
biologė mokslininkė. Nuo 
1919 metų mokytojavo įvai
riose Lietuvos mokyklose, 
kaip Joniškio progimnazijo
je, Ksuno suaugusių gimna
zijoje ir kt. 1930 metais bai
gė Vyt. Didž. Universitete 
biologijos skyrių, o 1939 m. 
gavo biologijos daktaro lai-

no našlė.
Mirimo datų nepatirta.

U. S. lėktuvai puolė lėktuvų fabrikus
LONDONAS, birž. 29. — 

Maždaug 1,000 Amerikos 
lėktuvų šiandien atakavo 
keturis lėktuvų statybos 
centrus, sintetinio aliejaus 
fabriką ir kitus militarinius 
ir industrinius taikinius 
Vokietijoje.

Pultieji lėktuvų fabrikai 
buvo prie Leipzigo, Oscher-
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PASIDUODA AMERIKIEČIAMS

Vokietis karys laiko baltą pasidavimo, skepetaitę Lt. Gen. von Schlieben, Cher
bourgo garnizono komendieriui, Admįroluį Hennecke, jūros gynįmo komendįerįuį, įr kį-

Amerikiečiai apleido 
aerodromu Kinijoje

CHUNGKING, birž. 29.— 
Amerikos lėktuvai apleido 
savo aerodromą Hengyang 
mieste, kurį japonai yra ap- 
supę. P—51 lėktuvai nume
tė tūkstančio svarų bombų 
ant lauko, kad priešas ne
galėtų juo naudotis.

Kiniečių, komanda sakė 
Hengyang dar tebėra kinie
čių rankose, nors japonų 
jėgos buvo sustiprintos. Ki
niečiai kariai likę užpaka
ly priešo linijų į rytus ir va
karus nuo Cantoo-Hankow 
geležinkelio pradėjo dideles 
kontrofensyvas.

Manoma greit nutrauks santykius su Suomija
WASHINGTON, birž. 29. 

— Valstybės sekr. Hull pra
nešus, kad jis dabar svarsto 
nacių dominacijos Suomijo
je problemą, atrodo, jog la
bai greitu laiku gali būti

žinkelių centrą ir aliejaus 
varyklą prie Esseno.

Mosquito bomberiai visi 
grįžo, bet 20 Halifax lėktu
vų negrįžo iš atakų.

KARO BIULETENIAI

— Britai atmušė smar
kias nacių kontratakas; mū
šiai į pietvakarius nuo Ca
en eina britų naudai.

— Sąjungininkų lėktuvai 
dienos metu atakavo Pas 
de Calais rakie lnių bombų 
krantą, ir nacių aerodromus 
Paryžiaus apylinkėje.

— Maršalas Stalin prane
šė, kad rusų kariuomenė už
ėmė Bobruiską.

— Japonų pranešimas sa

kė jų kariuomenė užėmė 

Hengyang.

nal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

Argentina sakosi 
išsiusianti nacius

WASHINGTON, birž. 29. 
— Argentinos ambasada o- 
ficialiai pranešė valstybės 
departamentui, kad baigta 
sutvarkyti visų nacių diplo
matų ir patarėjų išdeporta- 
vimą iš Argentinos dviem 
laivais, liepos 6 ir 23 dd.

Šis veiksmas, pasėkoje 
atšaukimo Amerikos Amba
sadoriaus Norman Armour 
iš Argentinos, duoda supra
sti. kad Buenos Aires vy
riausybė mano imtis žygių 
užtikrinti Washingtoną apie 
savo pro-demokratišką nu
sistatymą.

nutraukti santykiai tarpe J. 
A. Valstybių ir Suomijos.

Santykiai jau įtempti nuo 
to laiko, kada Amerika lie
pė Suomijos ministrui Pro- 
cope ir jo padėjėjam išvykti.

Šuomijon suėjo dar
5 naciiį divizijos

STOKHOLMAS, bdrž. 29. 
— Dar penkiom nacių 
divizijom pasiekus Helsin
ki, vokiečiai praplėtė savo 
dominaciją Suomijos kraš
te. Maršalas Keitei, vokie
čių aukštosios komandos 
viršininkas, atvyko su šta
bu suorganizuoti apsigyni
mą prieš rusų puolimus.

Padėtis sukėlė krizę Suo
mijos kabinete. Keli kabine
to. nariai jau atsistatydino.

KALENDORIUS
Birželio 30 d.: Sv. Emili

ja lr Šv. Liucina; senovės: 
Tautginas ir Uogelė.

Liepos 1 d.: Brangiausio
jo V. Jėzaus Kraujo; seno

vės: Gendrutis ir Liepo.
ORAS

Giedra ir šilčiau.

Kovos už Saipan salą 
darosi dar aršesnes

ANT INVAZIJOS LAIVO, 
Saipan, birž. -29. — Marinai 
ir armijos kariai, kurie 
kaujasi dvi savaites be per- 
stojimo, bando apsupti prie
šo lizdą kalne į šiaurryčius 
nuo Tapotchiu kalno. Japo
nų pasipriešinimas yra iki 
šiol didžiausias šioje kruvi
noje saloje.

Japonai gina savo pozici
ją mortarais, artilerija, kul
kosvaidžiais ir šautuvais iš 
urvų kalne. Jiems matomai 
buvo įsakyta stovėti ant 
vietos ir kovoti iki paskuti
niųjų.

Aliantai supliekia 
japonus Indijoje

KANDY, Ceylon, birž. 29. 
— Pranešama, kad sąjungi
ninkai išmušė japonų jėgas 
vakaruose nuo Kohima-Imp- 
hal kelio, šiaurrytinėj Indi
joj, o į| rytus apsidirbama 
su priešo likučiais.

Šiaurinėje Burmoje kinie
čiai kariai pasivarė mylią 
pietuosna nuo Loilaw, kuris 
buvo užimtas vakar dieną.

Naciai intimuoja, kad 
vados nuodingas dujas

MADRIDAS, birž. 29. — 
Vėliausia nacių, propaganda, 
skleidžiama neutraliose ša
lyse, intimuoja, jog naciai 
galį vartoti nuodingas dujas 
prieš sąjungininkų invazi
jos jėgas Prancūzijoje.

Čia gautos pamfletos už
vardintos “Prieš šiaurės 
Amerikos Vabzdžius.’’

Lapeliai sako ‘‘geriau, 
kad milionai šiaurės Ameri
kos vabzdžių užtrokštų, ne
gu, kad būtų prarasta vie
na Europos bulvė.”

Price Sc

Taip sukapojo nacių diviziją, 
kad likučiai turėjo trauktis

VYRIAUSIAS AEF ŠTA 
BAS, birž. 29. — Britų ir 
kanadiečių šarvuočiai taip 
sukapojo vokiečių pėstinin
kų diviziją Caen sektory, 
kad jo likučiai turėjo pasi
traukti. Visam sektory vyk
sta nepaprastai /aršios ko
vos.

Kiekvienas nacių bandy
mas sustiprinti savo pozici
jas rezervais yru britų lėk
tuvų smarkiai puolamas. 
Patys vokiečiai raportavo, 
kad britai atakuoja su 5,- 
000 tankų pagalba.

Britų daliniai, kurie ver- 
žiasi pirmyn prieš keturias 
nacių divizijas Evrecy apy
linkėje, perėjo per kelią ve
dantį iš Caen j Villes-Boca- 
ge.

Po sjnarkių mūšių Gen 
Montgomery kariai užėmė 
Tessel Bretteville, Menano- 
ur, Grainville ir Mondrain- 
ville kaimus. Taipgi užimta 
svarbūs kalneliai pusę my
lės j šiaurryčius nuo Esqu- 
ay.

Rusų žnyplės labiau suspaudžia Minsk
MASKVA, birž. 29. —

Rusų kariuomenės, artėda
mos prie Minsko, stumia na
cius atgal tuo pačiu keliu į 
Varšuvą ir Berlyną, kurį 
Napoleonas vartojo pasit
raukimui iš Maskvos. Rusai 
šiuo, laiku randasi apie 37 
mylias nuo tos Baltgudijos 
sostinės.

Rusų žnyplės iš šiaurry
čių ir iš pietryčių vis labiau 
suspaudžiamos aplink Mins
ką. Iš to, kad rusai taip 
greitai varosi per Baltgudi- 
ją, daroma išvadų, kad Hit
leris gal bus patraukęs di

U. S. kariai tik 25 mylios nuo Livorno
ROMA, birž. 29. — Penk

tos armijos amerikiečiai 
kariai pasivarė pirmyn pen
kias mylias ant kelio nuk
loto žuvusiais naciais ir pa
liktais vežimais, ir užėmė 
Castagneto, tik 25 mylias 
nuo Livorno (Leghorno) 
uosto vakariniam Itali jok 
krante. Kitas amerikiečių 
dalinys stumiasi gilyn ir 
įpralaužė nacių linijas apie 
dešimts mylių nuo iSena.

Livorno yra svarbus uos
tas 11 mylių žemiau Pisa, 
o Siena yra strateginis su
sisiekimų centras 31 mylią 
| pietus nuo Florencijos.

Štabo narys sakė priešas 
“rodo sumušimo ženklų” 
pakrantėje, kur nuolatinis 
Amerikos patrankų šaudy
mas padaro didelius nuos
tolius. Iki šiol suimta suvirš 
32,000 nacių belaisvių.

Vok XXVIII

Į šiaurę nuo Caen vyksta 
didelės grumtynės. Štabas 
sakė nuo invazijos pradžios 
23 dienas atgal išmušta 292 
vokiečių tankai.

Į pietvakarius nuo Caen, 
skers Odon upės, ir prie La 
Bijude sąjungininkai smar
kiai spaudžia priešą. Po 
tankų puolimo, britai kariai 
pasivarė .pirmyn ir suėmė 
tiltą per Odon upę, prie 
Gavrus, bet dėl stiprios na
cių opozicijos negalėjo tą 
spragą praplėsti.

Britai turėjo sulėtinti aa
vo žygiavimą, kadangi bu
vo praėję pro tiek daug 
tvirtovių, kad dabar turi 
atsisukti ir išmušti jas.

Cherbourgo pusiausaly 
baigiama išmušti likusią 
priešo opoziciją. Nacių ba- . 
tarėja prie Uerąueville te- 
bešaudo, nors garnizonas 
netolimoj saloj pasidavė.

Sąjungininkų inžinieriai 
sako Cherbourgas nesuža
lotas taip daug, kaip buvo 
manyta- ,ir sąjungininkai 
greitai galės juo naudotis..

desnę dalį savo kariuome^ 
nės į trumpesnę liniją, gal 
Lenkijoje, prie Bug upės.

Mogilevo laimėjimu rusai 
įsigijo tiesioginij susisieki
mą tarpe Leningrado ir O- 
dėsos.

Rusų strategija numato
ma tokia: Gen. Bigramiano 
armijos pasivarymas per 
Lepel ežero apylinkę, kur 
artinamasi prie Polotsko, 
ir Gen. Rokossovskio armi
jos pasistūmėjimas Bob- 
ruisko-Brest-Litovskio vieš
keliu, kuris eina aplink Min
sko pelkes.

Naciai visokiais būdais 
bando sustabdyti penktos 
armijos žygiavimą, nukirs- 
dami medžius skers kelių, 
pasėdami minas, ir sunai
kindami tiltus. Nežiūrint to, 
sąjungininkai greit vejasi 
paskui nacius, ir vienas na
cių dalinys, kuris bandė 
įsilaužti į užimtą Sassetta 
kaimą, buvo išmuštas.

Lėktuvo nelaimėj žuvo 
naciu generolas Dietl
BERNAS, birž. 29. —

Berlynas patvirtino Stok
holmo pranešimą, kad Gen. 
Eduard Dietl, vokiečių ko
mandierius šiaurinėj Suomi
joj, žuvo lėktuvo nelaimė
je, grįždamas iš pasikalbė
jimų Helsinkyje.
PIRKITE KARO BONUS
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ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH.
Bazaro pasekmės. Praeitą 

sekmadienį buvo išduotas 
raportas metinio parapijos 
vasarinio bazaro. Pajamų 
višo buvo virš $5,000.00.

Kadangi bažnyčios skola 
jau išmokėta, tai iš tos su
mos įsigyta U. S. Bonds už 
$4,00O.00.

Per bazarą buvo duodama 
įvairios dovanos. Tarp jų 
buvo ir stambesnių, $300.00 
vertės. Jas laimėjo sekan
tieji:

$100.00 — Miss Margaret 
Gruenbauer, 355 Bristol Av.

$50.00 — Miss Agnės Bars 
tis, 1149 Broadway Av.

$50.00 — Mr. ir Mrs. Alex 
Jessalunas, 1130 Hamilton 
Aj;

Po $25.00: Miss Aldcna 
Buožis, 1062 Elizabeth Av.; 
Sigitas Gedvilą (Geo. Jr.), 
1334 Turner Av.; Peter že- 
gunis, 1355 Davis Av.; Elda 
Salatka, 1326 Turner Ave.; 
Helen Purzecki, 1126 Mus- 
ksgon Av:; Alfred Meyers, 
844 Bates N. E.; Mrs. Ursu- 
la Lanski. 1444 Himilton 
Av.; Mary Downs (Gerulis), 
1419 Quarry Av. (dvi dova
nas); John Adomaitis, 1435 
Quarry Av.; George Welah 
— miesto mayoras.

Šv. Onos pamaldos. Pra
dedant liepos 17 d. ŠŠ. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje bu? 
šv. Oncs novėnos pamaldop 
Rytais pamaldos bus lietu I 
viškai, o rakai ais angliškai.

Svečiai. Praei ą savaitę 
buvo atvykęs Pvt. August 
Ambutavicz iš Orlando, Fla., 
ed savo žmona Jean ir josi 
motina iš Detroit, Mich. Bu-j 
vo apsistoję pas seserį ir 
šverjerį Praną ir Veroniką 
Kamšickus, taipgi svečiavo
si pas tėvus Aug. ir Magd. 
Ambutavičius ir kitas gimi
nes. šią savaitę Kamsickie- 
nės kitas brolis Cpl. Tech
nician Joseph Ambute taipgi 
parvykęs namo keliom die
nom poilsio.

Karo žinios. Praeitą sa
vaitę buvo parvykę namo 
pas tėvus viešė)i dvi lietu
vaitės, kurios prieš Velykas 
išvyko į Hunter’s College, 
N. Y., kaipo Waves. Frances 
Sevec S-2-c viešėjo pas tė
vus Mr. ir Mrs. Fred Sevec, 
prie Hamilton Av. Ji dabar
tiniu laiku paskirta ‘ San- 
fley Field, Pensacola, Fla. 
Lucille Weslaitis S-2-c, duk
tė Chas. Wesl litis paskirta 
prie ligoninės Great Lakęs, 
III. Abi jaunuolės buvo išti

kimos draugės nuo pat ma
žens.

Birželio 21 d. buv o p riim
ta kita lietuvaitė į Waves, 
tai yra Albina Kamsickai ė, 
21 metų, duktė Prano ir Ve
ronikos Kamsickų, pris Cros- 
by St. Albina ne pirmutine 
tos šeimos nirė įstojus Dė
dės Šamo tarnybon. Jos tė
vas Pranas Kamsickas yra 
veteranas pirmojo pasauli
nio karo. Jos broHs Jonas, 
19 m. amžiais, jau metai, 
laiko randasi Navy Air 
Ccrps. Iš giminių tarpo tu
ri kelis dėdes, pusbrolius ir 
kitų giminių ^Vairiose karo 
tarnybose. Ji jau iš eilės! 
14-toji. Dabartiniu laiku Al
bina dirba šv. Marijos ligo
ninėj atlikdama įvairius ofi
so darbus. Liuosu laiku pri
sideda prie pirapijos veiki-! 
mo. Yra parapijos jauname
čių choro vedėja ir taipgi 
priklauso ir prie augusių pa- ' 

i rapijos choro.

1L
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Laido uvės. Josėph Renis,
1 Sr., senas gyventojas, mirė 

■ birželio 12 d. Palaidotas 15 
d. Paliko liūdėti 3 sūnus: 
Antiną, Joseph, Jr., ir Al
fred; 1 dukterį; Emaline Ro
nis, gyv. Hcuston, Texas; 5 
anūkai ir 1 pusseserę Mrs.

| Anne Renis.
Marijona žemai! ;ęnė, *.? 

m. amžiaus, mirė birželio z.l 
d. I'gii ir sunkiai sirgo. Ve
lionė kelis metus buvo Šv. 
Rožančiaus dr-jos pirminin
kė. Pastaruoju laiku buvo I 
pirm. pagelbininkė. Priklau- 
šė taipgi prie Susivienymo 
Piliko liūdėti vyrą Antaną 
iš Minden, W. Va.; 3 sūnus: 
Pvt. Joseph. Fcrt Ord, Cal.; 
EM 3-c (electricians mate) 
Victor, Pacifiko vandenyse, 
ir Antaną namie; 1 dukterį 
Mrs. Ted Gillis; 1 anūkę;. 1

Budriko Radio Valandom'
W.H.F.C 1420 Kllocyclea —

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

Nedllloj. »:»0 vai. vakare. 
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Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jevrelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per <| PavaaarinJ SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

★
, Krautuvė atdara Nedėliomis — 

nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p.
] Utarnikais, Ketvergais ir Suba

tomis iki 9:30 vaL vakare.
i —

I

PMiktadbnto, birž 30, ItfU

MIESTAS VALOMAS NUO GRIUVĖSIŲ

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morųičių

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

Tel. OANal SftT)

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Everything la the line of 
Furniture

Viena gatvių Cherbourgo miestą, kiuris labai nukentėjo nuo sąjungininkų bombar
davimo, kuomet naciai jame buvo įsistiprinę. Dabar miestas valomas nuo griūvėsiu 
ir tuoj prasidės visoks judėjimas. (Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

Parsh ir jo pusbrolis Jurgis 
Orenta.

Trečiadienį prieš vestuves 
“Petrinėj” svetainėj buvo 
suruošta “bridal shower”. 
Jaunavedžiams įteikta daug 
dovanų. Laimingiausių metų 
jaunavedžiams. V.M.K.

seserį, Mrs. Agnės Preiksha, 
čionais, ir 3 seseris Lie ai
voj; 1 brolį Antaną Berno
tą (Broadway Av.) čionais. 
Gedulo pamaldos už velionės 
sielą buvo birželio 28 d. Pa
laidoti ŠŠ. Petro ir Povilo 
parapijos kapucae.

Grahovo, vakarinėj Bosni
joj, ir k id vokiečių daliniai 
buvo nugalėti po trijų die
nų mūšių.

Ffcetory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksiniua ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus g8r ' VW
už PRIEINA- I”
MAS JUMS fcjr ■«
KAINAS!

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Partizanai suduoda
LONDONAS, birž.- 27. — 

Maršalo TPo pranešimas 
sakė vokiečiai kariai, ‘an- 
kų ir lėktuvų padedami, 
pradėjo ofensyvą rytinėj 
Bosnijoj, bet Srebrenica a 
pylinkėje nukentėjo labai 
didelius nuostolius.

• Partizanai sakė jie pri
vertė nacius pasitraukti iš

Vestuvės. Birželio 24 d. 
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčioje buvo vestu
vės Mary Kruškas, duktė? 
Jono ir Mary Kruškų, su Al 
bert Margelis, sūnum Anta
no Margelio.

Vestuvių puota buvo War- 
saw restaurane.

lel. CANaI 6122

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 Šo. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pūgai sutartį 
Office Tel. YARda 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 W. Cermak Rd.

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 66th Placfe 

Tel REPnblic 7868Turime dideli

Tfel. CANaI 0257 
Rez. Tel.

Jaunavedžiams liudytojais 
buvo: jos sesutė Mrs. Jack Rekordų ir įvairių kitų muzi

kalių daiktų.
Taipgi taisome Laikrodžius, 

Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A KASS
IEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC
1216 ARCHER AVENUE

Phone: LAF A Y EITE 8617

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

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

Trečiadienį pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave 
| VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p 

6 iki 9 vai. vakare.

Yra Geriansias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoią Ui Dar Žemomis Kainomis I 

Atvykite į mfisų jardą Ir apRfirėkite sta- I ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLW0BR 
— STOGŲ IR NAMŲ MĄTERIJOLĄ — 

■ dėl garnių, porėtų, vtškų, skiepų tr fletų.
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS I kaulink p oi statymo namų.

DABAR
Ofiso Tel. VIRginla 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVferly 8244

Tel. TARds 3146

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street 

VaL: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

S0S9 SO. HALSTED ST. TEL. VICtORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

TeL YARda 5821 
Bes.: KENvood 5107,

GYDYTOJAS 13 CHIRURGAS 
OFISO VALANDO8 

Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 Ud 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus
2423 Weųt Margnette BoRd

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo raftkd- 
mis.

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

756 West 35th Street

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
JPtR:

CRANE COAL COMPANY 
. 5332 So. Long Avenue
B Telefonas — PORTSMOUTH 9022

W. VIRG. LUMP — Sijoti...........J9 8C
STOKER COAL, Ankštos rūšies, ’ąij

H 2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
Įj BLACK BAND LUMP................... $11 O*

. PETROLEUM COKE (Conrse). ffin’rf 
PETROLEUM COKE (PUe Run) <?in Qt

M, CHARLES SE6AL
GYtoY+OJAS IR CHIRURGAS 
' 4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YABds 0554 

Jei beatsiliepia šaukite—
Rėš. Tel.: MtlHray 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai, ryto, nuo 2 iki % 
vai. popiet ir riuo 7 iki 8:30 vii. vak. 
Sekmad. nuo 10 Htl 12 vai. diedą.

iuui.
išminuoti Jei 
metodą, koris retėjimo mokelee 
rali sutelkti.

ss Metai patyrimo 
pririnkime akinių, kurto prašau

na visų aktų (tempimų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne 
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo T—B kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

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

so Tel...........VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
OPTOMETRISTAI 

1801 So. Ashland Avenne 
Kampu ll-toe

Metamai OARkli OStt, Ohlcaąo 
anao valandos:

» (M Į;še p. SS.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFavette 3210 
Bez. tel. < RfcFuBHc 9064 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzle 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir: 8 iki 9 vak. 

Penktad, 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pfigal susitarimą.

r\iGiiu GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien riuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik ausitariua,

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

ufeuVlS AKIŲ GYDYTOJAI 
18 metų patyrimas

TM.I YZrJs 1829
Pritaiko Akintas* 

Kreivas Akla 
* Ištaisa Jfc

ĮjDflso Ir Aldnlų Dirbtuvių 
gtRt.BO, HALSTED ST. į ■I Kampas 84th Street M* 
Vmandos nuo 10 Ud 4; nno 6 fld 8 
Agekmsdlanyja pagal sutartį.X-

' L SEKMADIENIAIS — nuo 1 
vai. popietHl KITOMIS DIENOMIS - nno

9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-

tadieniais nuo 7 Iki 8 #. V. 

MARGUČIO ofiao adresas;

6755 S. VVestern Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ' 
ir šeštadieniais > 

Valandos: 3—8 popiet

Remkite ir platinkite dienraštį '‘Draugą

t

1

r

V“

Tikėjimas yri brangi Dievo 
dovana amžinajinl gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus prarandfi 
tikėjimą dėl to, kad jo nfebrfib- 
gino.



Peųktądienis, birž. 30, 1941 MENRA8TO DRAUGAS, CinCAOO, itn nu-kii.

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

[ “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS J HELP VVANTED — VYRAI HELP TFANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP U’ANTED — MOTERYS

r

•'DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph MU-HU

ir ★ ★★ ★ ★★ ★ ’i
* For Sale I
★ For Rent I
★ For Help I 

For Service!
* For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

lithuanian Daily Nevrepapet 
— ESTABLISHED IBM — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM
*********

★ ★ 
Vyrų 

Reikia
VIDUJ PIENINOJE 

DARBAMS 

Atsišaukit į

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

7524 CENTRAL AVĖ. 
(River Foreat)

GERA MOKESTIS 
SU ATOSTOGOMS

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtslAauktte 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6S57 Sheridan Road

BEVERAOE 1&VE2IOTOJŲ, drafto 
palluosuotų. Gali uždirbti nuo 175 
Iki $100 j uavaite. Pastovus darbas.

UNCLE SAM BEV ERA G E CO., 
1807 S. Pulaski Rd.

HELP WANTF.D — TYRAI

VYRŲ
REIKIA

DSk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų neprikišu- 
soma valstybe.
PIRKITE KARO BONUS!

1$ ROCKFORDO PADANGES

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.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLU!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

da rasite tokį darbą, kurį 
■orite ir pajėgsite dirbti.

VYRU
Prie

PATYRIMO NEREIKIA ;
DARBAS DIENOMIS — GERA PRADINE MOKESTIS 

MALONIOS.-DARBO SĄLYGOS 
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VALANDŲ

STOCK ROOM DARBŲ 
DELTA STAR ELECTRIC CO.

2437 FULTON STREET
SEELEY 3200

VYRUI
Dirbtuves Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovus Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOPffiLL MFC. CO.
3501 W. POTOMAC

HEI.P U’ANTED — MOTERYS HEI.P VVANTED — MOTERYS

MOTERŲ * * MERGINŲ
18 iki 50 Metų Amžiaus

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA PROGA ISIDIRBIMUI 
Darbų randasi visuoee 3 liftuose. 5c premium 

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

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

1

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. Į SAVAITĘ 

Paliuosavimas Reikalingas

JUKB & SHAFER
401 N. LEAVITT

VYRŲ REIKIA
SVARBIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
Upholsterers — 
Spring Setters 

Finishers — Stainers 
Rubbers — Spravers 

YVelderių — Mašinistų 
Assemblers — Darbininkų

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

COOKS
IR COMBINATION COOK
Reikia gelžgalių kempėse. Aukš

čiausia mokestis. Atsišaukite
GENARELLA COMMISSARY 

COMPANY 
561 W. Madison St.

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Unlfonnoe duodama:

Valgia dykaL

Aofiu 20 Ud M

ILUNOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. Washington Blvd.
VIRTUVĖJE PNGEI.BLNINKB’ — 
pilnam ar daliniui laikui. Mergint, 
rezidencijos kliube. 2155 PIEKCK 
AVĖ., HVMboldt 1007.

MOTERŲ REIKIA
ABELNO OFISŲ 

VALYMUI
DAUNIO LAIKO 

VAKARAIS
Nesunkūs darbai, 5 vai. darbo 
kasdien. Pradedant 5:15 vai. Ge
ra mokestis. Atsišaukit.

AMPRO CORP.
2851 N. VVestern Avė.

BFNCH LATHE 
OPERATORIŲ 

★
BURR BENCH 
OPERATORIŲ 

★
TURRET LATHE 

OPERATORIŲ 
★

PRECISION INSPEKTOR.
★

MINNEAPOLIS 
HONEYVVELL 

4737 W. DIVISION

MERGINŲ REIKIA prie aptaiuymo 
dviračių ratu. Patyrusiu pageidauja
ma. Gera mokestia.

CHICAGO CYCLE SUPPLY CO., 
224 N. Desplaines.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

VYRAI IB MOTERYS

Reikia

Ex Service vyrai ir moterys dar 

gali pagelbėti karo veiksmui.

High School Baigusių prie Assem
bly ir lengvų dirbtuvės darbų.

CRUVER MFG. CO.W*«J
2456 W. Jackson

★ ★

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.S0 | m8nes| 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
63S7 Sheridan Road

TARNAITft
RctkalInga Oak Park namuose. Du 
WmoX, valkų nira. Sekmad. Ir 
Pirmad. nereikia dirbti. Nereikia 
(įkalbti ar prosytl. Turi pagelbsti 
prie valgio raminimo ir namų dar
bo. Gali eiti namo naktim H Pa
šaukit pasitarimui SfTATF. 03»5.
• S. CLINTON ROOM 413

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MA«A UKf

■u modemiškai įrengtu S kambarių 
namu,, sunparior. vana, baaementaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradines mokyklos, 
4 blokai nuo South Shors geletln- 
kello stoties. IU mylių nuo Mlcih- 
gan ežero lr puolnlų retortų.
J. P. VARKALA sav., Chicagoje. 
4143 Archer Are. Ph. Virginia 3114

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

BILLER
FOR

Moon-Hopkins 

Billing Machine

EXCELENT OPPORTUNITY 
PERMANENT POSITION 
PLEASANT WORKING

CONDITIONS

(Located opposite Chicago 
and Northwestern Depot)

Tel.: FRAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.

KARO ŽINIOS 

DŽIUGINANČIOS! 

PALAIKYKIT JAS TAIP

★ ★ ★ ★ 

Assemblers 

Inspektorių

Mašinoms Opers.

Dieną ir 
Naktį Šiftai

Matyklt Mr. Danlcek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

VYRAI PR MOTERYS

★ALUMINUM*
, Dąbar tai laikas pradėti dirbti pramonėje rytojaus. 

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

naktimis. Patyrusių ar ne. Užmokestis laike mokinimo.

2742 W. 36th Place .

Piknikas pavyko
Birželio 25 d. parapijos 

piknikas tikrai gerai pasise
kė. Žmonių atsilankė daug. 
Jų tarpe ir du stambūs mūs 
biznieriai: Juozas Virbickas 
ir Adolfas Puidokas. Jiedu 
pavaišino veik visą publiką. 
Klebonas su parapijos ko
mitetu tuo metu turėjo sun
kiai darbuotis.

Muzika skambėjo per iš
tisą dieną ir vakarą, nes 
griežė du orkestrai.

Stasys Pilipaitis, kareivis, 
buvęs už vandenų, paliuo- 
suotas dvidešimčiai dienų 
poilsio, linksmino publiką 
grodamas. Be jo, buvo ir 
šiaip daug kareivių, o jų 
tarpe A. Kisielius ir Alber
tas Balčytis, parvykęs iš A- 
rizonos aplankyti savo ser
gančią motiną.
LRKSA piknikas

LRKSA 137 kuopos pikni
kas jfvyks liepos 2 d., para
pijos darže, lietuvių karei
vių naudai. Komisijos narė 
Adelė Misiūnaitė sako, kad 
jau viskas priruošta.

Piknikan užkviesta daug 
kareivių iš Camp Grant.
Atnaujino prenumeratą •

Motiejus Miklas toli gy
vena nuo lietuvių ir ten tu 
ri įsigijęs nuosavą namą n 
keletą akrų žemės. Jis yra 
žinomas pagaminimu gerų 
lietuviškų sūrių. Kas tik pas 
jį užvažiuoja, visus pavaiši-' 
na skaniu lietuvišku sūriu 
Kad žinotų, kas dedasi A- 
merikce lietuvių tarpe ii 
Lietuvoje, atnaujino “Drau
go” prenumeratą, nes šiuo 
metu “Draugas” yra turi
ningiausias lietuvių Laikraš
tis.
' Taip pat atnaujino “Drau
go” prenumeratą Pranas ir 
Morta Budvidai, kurie turi 
gražų namą ant Rock upės 
kranto ir gražų laivelį, ku
riuo ne tip patys paplaukiu 
ja ant upės bangų, bet dar 
ir kaimynams duoda “ride”.

Pastarąją žiemą Morta 
Budvidienė buvo ligą pasi
gavus. Sako, “Draugas” jai 
buvęs geriausiu lankytoju lr 
ramintoju. Su "Draugu” nie

kuomet neprailgdavo valan
doe.
Mirė

Danis Kasparas, 48 met. 
amžiaus. Palaidotas miesto 
kapinėse.
Atostogauja.

Dabar atostogų laikas. 
Daugelis rockfordiečių yra 
atostogų pasiėmę po pora sa
vaičių. Korespondentas

Karo išlaidos
gegužes men.

Jungtinių Valstybių karo 
išlaidos per gegužės mėn. 
pasiekė $7,918,000,000; $425- 
000,000 virš balandžio mėn. 
išlaidų, arba 5.7 nuoš., kaip 
praneša War Production 
Board. $7,918,000,000 išleis
tu gegužės mėn. iki šiol yra 
didžiausios išlaidos.

Dingo
Mrs. George J. Adams. 

10446 Talman avc., pranešė 
policijai praeitą trečiadienį, 
kad jos sužiedotuvių ir ve
dybų žiedų setas, už $700 
vertės, dingo iš jos namų.

Pašto viršininko duktė 
apsivedė

NEW YORK. — Šv. Igna
co Loyolos bažnyčioje Miss 
Laura Hallie Walker, duktė 
generalinio pašto viršininko 
Frank Walker. ir kapitonas 
Robt. L. Ameno priėmė mo
terystės sakramentą.

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes ISmokinslm jus. 

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

Imkite Douglas Park “L” Ud Durų

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.

Karo korespondentas 
apsivedė katedroje
SAN FRANCISCO, Calif. 

— Tesson McMahon, iš 
Butte, Mont., duktė W. J. 
McMahon, darbo komisijo- 
nieriaus dėl Anaconda Cop- 
per Mining Co., ištekėjo už 
Vera Haughand, Associated 
Press karo korespondento. 
Jie moterystės sakramentą 
priėmė St. Mary’s katedroje 
1942 metais. Haughand bu
vo paklydęs Naujosios Gvi
nėjos džiunglėse keturiasde
šimt tris dienas po to, kai 
jis nusileido parašiutu iš su
žaloto lėktuvo, jį surado mi- 
sijonieriai.

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.

Pirkite karo bonus.

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

RENDUOJASI

VAIKINŲ IR MERGINŲ—1« METŲ AR S T V I RA—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIE LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAGELBEKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Men IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

RENDUOJASI Furnlilluotas Kamba
rys, pavieniam ar porai be vaiky. 
Visi patogumai. Brighton parko ko
lonijoje. Renda nebrangi. Del pla
tesnių tnformacllų atniSauklt | — 
44OS S. MAPLEWOOD AVĖ., tel. 
I.AE. 5*03.

PATARNAVIMAI

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

★ ★
Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar Ir po karo. AtslSaukit.

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

TAISOME

Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorlus, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. TARPS 1866.

/OUTTA MAH WAV.' 
AH fiOTTA GET ME 

SOME WAK
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1910 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

gimęs 1893 m. rugsėjo 8 d. Mount Sterling, Ohio. 1932 
m. buvo išrinktas Ohio valstybės generaliniu prokuroru. 
1938 m. išrinktas Ohio gubernatorium ir 1940 m. buvo 
perrinktas.

Tad, abu respublikonų pasirinkti vyrai yra jauni, bet 
jau patyrę politikai, abu advokatai ir abu gubernato
riai. Todėl, nėra jokios abejonės, kad juodu bus pa
kankamai pajėgingi vesti s.iiprią ir intensyvią rinkimų 
kampaniją. Pozicijoj esanti demokratų partija, nepai
sant kokius žmones ji pastatys savo kandidatais į pre
zidentus ir vice prezidentus, negalės snausti, bet turės 
užkinkyti visas savo jęgas, kad atremti kritiką ir at
silaikyti. Vadinas, tai žada, kad šių metų rinkimų agi
tacijos eiga bus ir gyva ir labai įdomi.

Edward J. Hughes

Respublikonai išsirinko vadus
PARTIJA VIENINGA

Respublikonų konvencija Chicagoje nominavo kandi
datu į Jung inių Valstybių prezidentus Thomas E. 
Dewey, Nesv Yorko gubernatorių, ir į vice prezidentus 
— John W. Bricker, Ohio gubernatorių. Prieš konven
ciją ir konvencijos metu buvo lenktyniavimas tarp įvai- 
rių kandidatų, bet kai prasidėjo nominacijos procedūra, 
p. Dewey ir p. Bricker nominuoti veik vienbalsiai. Iš 
to galima spręsti, kad partijoje yra vienybė ir užsi
mojimas dirbti, kad nominuotiems kandidatams duoti 
kiek galint stipresnę paramą. Įdomu, kad net Wende!l 
Willkie, kurs buvo susipykęs su partijos vadų daugu
ma ir nusivylęs, kad jo kandidatūra respublikonuose ne
rado paramos, atsiuntė gub. Dewey gana nuoširdų pa
sveikinimą. Tai turi nemaža reikšmės, nes jis, nors ir 
vingiuotą politiką veda, bet vis tik savo pasekėjų turi. 
THOMAS E. DEWEY

Kalbant apie respublikonų kandidato į prezidentus 
rsmen’!, tenka pažymėti, kad p. Dewey yra dar jaunas 
ir energingas vyras. Jei jis būtų išrinktas busimąjį ru
denį, Dewey bū!ų jauniausias iš visų ligšiol buvusių 
Jungtinių Valstybių prezidentų.

Thomas E. Dewey gimė 1902 m. kovo 24 d. Owosso, 
Michigan, mieste. Jo tėvas buvo to miesto pašto virši
ninkas ir Owosso Times redaktorius. Būdamas vaiku 
ir Thomas dirbo prie laikraščio, kaipo išnešiotojas ir 
caso patarnautojas. Sulaukęs 16 m. amžiaus ir baigęs 
pradžios mokyklas, jis dirbo ūkyje. Aukštuosius moks
lus baigė Michigan universitete 1923 m. ir teisių mcks- 
k a išėjo Columbia universitete New Yorke, kur ir ad
vokatūros praktiką pradėjo. .Būdamas studentu pasi
žymėjo kaipo geras dainininkas.
GREIT ĮSKILO

Praktikuodamas advokatūrą New Yorko mieste 
Dewey greit iškilo į visuomenės viršūnes. Jis pasižy
mėjo, kaipo energingas kriminalistų persekiotojas ir 
dėl to buvo išrinktas New Yorko apskrities prokuroru. 
Toj vietoj jis gerą rekordą padarė ir dėl to 1937 me
tais buvo nominuotas kandidatu New Yorko guberna
torium, tačiau rinkimus pralaimėjo. Kai buvo nomi
nuotas gubernatorium antru kartu (1942 m.), laimėjo 
d:dele balsų dauguma. Kandidatu į prezidentus jau bu
vo statomas 1940 metų respublikonų konvencijoj.
JO NUSISTATYMAS

Respublikonų pasirinktas kandidatas ligšiol dar nėra 
daug kalbėjęs apie užsienių ir vidaus politiką. Bet kiek 
yra padaręs pareiškimų, liečiančių pokarinės taikos 
atiteigimą, tenka iš jų spręsti, kad jis nėra izoliacio- 
nistas. Jis yra šalininkas bendradarbiauti su kitomis 
junginėmis tautomis, kad po šio karo atstatyti ir pa
laikyti pastovią taiką. Savo kalboj, pasakytoj priimant 
kandidatūrą, jis aiškiai pasakė, kad Vokietija ir Ja- 
p:nija turi būti taip sutriuškintos, kad kiekvienas jų 
gyventojas turi pajusti aiškų pralaimėjimą. Jis pasa
kė ir tai, kad, “kaip laimėsime karą ir taika turės būti 
laimėta.” '
JOHN BRICKER IR RINKIMŲ KAMPANIJOS 
PROSPEKTAI

Respublikonų kandidatas į vice-prezidentus gub. John 
\V, Bricker taip pat, palyginti dar jaunas vyras. Jis yra

Birželio 28 d. New Yorke mirė populiarus politikas 
Edward J. Hughes, Dlinois valstybės eekretorius. Jis 
buvo tiek populiarus ir turėjo taip gerą rekordą, kaipo 
šio šteito sekretorius, kad 1940 m. rinkimuose, kuo
met visos valstybės vietos buvo nušluotas respubliko
nais, E. J. Hughes buvo vienintelis dęmokratų kandi
datas, kuris laimėjo. Kaipo geras ir populiarus politi
kas šiais me.ais demokratų buvo statomas kandidatu 
į gubernatorius, tačiau dėl pašlijusios sveikatos jis 
to garbingo pasiūlymo nepriėmė. Būdamas valstybės 
sekretorium, velionis daug pagerinimų įvedė ir dėl to 
buvo įsigijęs daug pagarbos ir piliečių pasitikėjimą.

Velionis gimė Chicagoj 1888 m. liepos 26 d. Politinę 
karjerą pradėjo 1914 m.

★
Neužmirškime, kad amerikiečiai iki liepos 8 d. turi 

išpirkti penktosios U. S. karo paskolos1 bonų už 16 bi
lijonų dolerių. Neužmirškime, kad ir mes, lietuviai ame
rikiečiai, savo dalį turime išpirkti.

Tebeieško Orlemanskių
Lietuvių bolševikų redaktoriai vis dar tebepasigenda 

lietuvių kunigų tarpe kun. Orlemanskio tipo žmogaus. 
“Darbininkas”, rašydamas tuo reikalu, daro tokių pas
tabų;

“Lietuvių kunigų tarpe esą tokių, kurie gerai nu
mato galimumą bendradarbiauti su sovietais. Tai esą 
pažangūs, inteligentiški tipai. Bet jų esanti neskait
linga mažuma, todėl neišdrįsta viešai pasisakyti. Gi 
kiti kunigai esą perdaug storžieviški, kad galėtų su
prasti bolševikų rojaus gėrybes. Tai esą apgailestau
tina. Bet vis dėlto bolševikų agitatoriai nenusimena 
ir ragina net “storžievius” susiprasti ir praregėti.

• Kaip matome, bolševikėlių propaganda tikrai sa
ku otnugariška. Paprasčiausias jau, sakykim, ne tai 
dip’cmatas, bet žmoniškumo pojūtį turįs agitatorius 
norėdamas patraukti tam tikrą žmonių grupę aavo 
pusėn, prašneka į juos ko mandagiausiai if rūpes
tingai vengia kukiu nors būdu juos įžeisti. G j čia, 
bernišku stačiokiškumu drebiama purvais į akis 
tiems, kuriuos norima prisivilioti. Kurioj, net azija
tiškoj tautoj, rasite tokią klumpakojišką propagan
dą? Tai liūdna rusų burliokų paliekana, kuria lietu
viški bclševikai taip nelaimingai užsikrėtė ir nieku 
gyvu negali jos nusikratyti. Tai neišgydoma buvu
siųjų ir esamųjų vergų liga.

Bet kas svarbiausia, kad bolševikai nesuranda tik* 
rojo taikinio. Jis visai kur kitur glūdi. Katalikų ku
nigija yra tampriai disciplinuota klasė. Ji negali ir 
pagaliau nenori sauvališkai į politiką kietis. Visa po
litinė katalikybės linija yra Vatikano žinioje. Jei ku
rie katalikų dvasininkai yra buvę ar tebėra kokios 
valstybės pareigūnais, tai vien Vatikanui leidžiant. 
Savarankiškieji išsišokėliai visuomet neskaniai susi
kompromituoja ir sudaro pavyzdžių, kurių nieks ne
nori sekti. Komunistų agitatoriai gal to nežino. Tad 
gi jiems žinotina, kad čia ne kokio storžieviškumo 
ar protinio apsukrumo klausimas, bet paprasčiausias 
tvarkos prisilaikymas. Kunigai žino, kokios linijos 
laikytis ir nenori iš jos iškrypti. Jei kartais atsiran
da išsišokėlių, tai tik išskirtys. Šiuo atveju iŠBkir- 
tys iš žioplių susidaro.”

apie mus
Ukrainiečiai visada lietuviams rodo didelį prielanku

mą. Neseniai jų laikraštis “Svoboda” įsidėjo pirmame 
puclapyje iš “Darbininko" imtą žinią, kaip New Yorko 
aukščiausia teismas išnešė sprendimą nepatinkantį ko- 
munistartis ir palankų laisvos Lietuvos siekiantiems 
žmonėms.

— Kitas ukrainiečių laikraštis “Amerika”, išeinąs 
Philadelphijoje, paminėdamas lietuvių Rače vi čių šeimos 
sukaktį atvykimo į Ameriką, įsidėjo jų paveikslą su 
aprašymu.

Vasaros poilsio 
centrai

Dirbančios moterys šią 
vasarą turės daugiau gali
mybių pasilikti darbuose, 
nes apylinkių žaidimų cent
rai bus praplečiami, nurodo 
laikina Office of Conam/uni- 
ty War Serviees Apžvalga. 
Vasaros poilsio galimybės 
mokyklos amžiaus vaikams 
yra didinamos visame kraš
te, pridėjo Office of CWS.

Kuomąt mokyklos bus šią 
vasarą uždarytos, 1023 žai
dimų aikštelės Naujoje An
glijoje bus paruoštos kas
dieniniams žaidimams po 
priežiūra. New Haven, Conn., 
padidino tokių aikštelių skai 
čių nuo 37 iki 45. Hartford 
ir Norwalk pridėjo po 4 prie 
jau ten esančiųjų. West Ha
ven ir Windsor ruošia žai
dimų aikštelių programas 
pirmu kart, praneša OCWS. 
Dayton, O., buvo sudarytas 
biudžetas veikimui 20-čiai 
naujų žaidimų aikštelių ir 
dienos stovyklų (camp) 300 
vaikų per dieną, pareiškė
ocws.

Daug bendruomenių pasi- 
samdo prižiūrėtojus naujo
sioms programoms, OCWS 
sako, ir rekrutuoja savano
rius vedėjus individualiems 
centrams. Sportas, žaidimai 
ir pasakos bus svarbiausieji 
dalykai, ir daugeliu atvejų 
programos yra praplečia
mos įtraukiant darbelius, na 
mų šeimininkavimą ir vai- 
dybą, Atlanta, Georgia, į- 
rengė b ase bai lą po priežiūra 
maždaug 800-tui berniukų. 
Soft bąli bus svarbiausias žai 
dimas 37 žaidimų centruose, 
Dalias, Texas.

Reikia daugiau
moterų tarnautojų

Maždaug 20,000 moterų 
kus reikalinga per 1944 me
tus atlikti raštinių darbus 
Washingtone, daugiausia Ka 
ro ir Laivyno Departamen
tams, bet taip pat ir kitoms 
federalinėms karo agentū
roms, praneša Office of War 
Information pagal žinias, 
suteiktas Civil Service Com
mission, centralinės Recruit- 
ing Agency for Government 
Personnei.

Civil Service Commission 
pareiškė, kad daugiau kaip 
12,000 raštinės tarnautojos, 
stenografės ir typistės, rei
kalingos tuojau pa.t. Komi
sija apskaičiuoja, kad metų 
bėgyje bus reikalinga tarp 
8,000 ir 10,000 papildomų 
tarnautojų.

Aplikacijas galima, gauti 
visuose vietiniuose ‘ ‘ civil 
Service exra,miners boards’’ 
ir pirmos bei antros klasės 
pašto įstaigose; trečios bei 
ketvirtos klasės pašto įtai
gose; ir vietinėse United 
States Employment Service 
įstaigose. Civil Service Com
mission ragina moteris, ku
rios nenaudoja, savo geriau
sius gabumug< karo darbui, 
tuojau kreiptis raštu, pra
šant testų, kad galėtų stą! i 
vyriausybės raštinėse dirb
ti.

žemiškieji geidimai yra 
tepalas, kuris sulipins dva
siškuosius mūs sparnus.

(Sv. Augustinas)

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
Dabar, man atrodo, rei

kią atsiskirti su Terese Bru 
not, jo sužadėtine.

Maksas įsiterpė:
—Kodėl? Tai būtų netei

singa, šita mergaitė nieko 
nepadarė...

—Kas žino, ar ji to viso 
nežinojo!

Telefonas vėl suskambėjo.
—Ponas viršininkas...Taip, 

tai aš... Jūs manote?... Iš 
tikrųjų, ką jūs sakote, man 
atrodo visiškai teisinga... 
Tegu, mes lauksime ... mes 
netgi pasipriešinsim, jeigu 
ji norės išvykti.

Ir Enguerrandas tarė:
—Buvau bedarąs kvailys

tę, norėdamas atleisti Tere
sę. Specialiai man telefona- 
vo viršininkas, patardamas 
nepaleisti mergaitės. Jei jo 
sekliai nesulaikys tuojau 
mūsų vagies, jis tikis iš Te
resės sužinoti vietą, kur jis 
pabėgo. Jis prašo neatiduo
ti šitai mergaitei jokio laiš
ko, pirmiau jo jam neparo
džius; tuo pačiu laiku jis 
saugos namus.

r?

PENKIOLIKA

IS Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

-SL .•>
VI SKYRIUS 

* MATER
MISERICORDIAE ’’

Teresė verkia savo kam
baryje. Vėl kalėjimas graso 
Danieliui.

—Jis—vagis! Negali būti!
Ji juo patitiki. Enguer- 

randui priklausą dokumen
tai buvo rasti jo kambary
je? Ak, tai negali būti rim
tas įrodymas; tikriausiai, 
jis juos atsinešė visai ne
kreipdamas dėmesio. Jis yra 
naujo supuolimo auka, bet 
šį sykį) jis mokės sugėdinti 
savo kaltintojus.

Staiga ji sudrebėjo; ji iš
girdo šauksmą:

—Danielius paspruko!
Ją užviešpatavo neišreiš

kiamo džiaugsmo jausmas. 
Danielius laisvas! Ji tesu
prato vien tik šitą žodį, 
“laisvas,’’ tiek jis turi sa
vyje galios. Bet po kelių 
minučių ji sudrebėjo: ji pri
siminė, kai Danielius buvo 
pabėgęs nuo Bauraino by
los, netrukus buvo sulaiky
tas. šitą kartą kas atsitiks?

(Daugiau bus)

(15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Intai 
Matrasai

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

Ateikite šiandie! •

Studlo OoiK'h

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 WKST ROOSEVELT BOAD

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTI — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 

! | SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 Archer Avė. - Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
r: AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ R M AD O S

Motina ir šeima
Didelė laimė turėti moti-| NESUPRANTANČIOS 

ną. Gyvenime netenka daug MOTINOS PAŠAUKIMO
vertybių toįs, kas nustoja 
motinos dar lopšyje būda- 
ąpas. Kiekviena motina vi
sas savo jėgas pašvenčia 
vaikų gyvenimui, dreba dė! 
kiekvieno vaiko žingsnio, 
kiekvieną jo gyvenime žygį 
lydi su džiaugsmu ar skaus
mu, su malda ir atodūsiais. 
Dėl to visų pagarba turi 
spontaniškai eiti tiems rauks 
lėtiems mamyčių veidams, 
ir ne tik mūsų mintys ir žo 
džiai turi džiuginti motinas, 
bet svarbiausia, jas turi 
džiuginti mūsų taurus gy
venimas.

Pagarba motinystei nebus 
tikra ir nuoširdi, jeigu me3 
pačios motinystės nesupra
sime teisingai. Motinišku- 
jpas gali reikštis dviem at
vejais: fizinis ir dvasinis mo
tiniškumas. Filosofas Nits- 
šė skelbė, kad ta motina y- 
ra gera, kuri duoda daug 
narių partijai. Tačiau toks 
kraštutinis motinystės su- 
kaechaninimas ir sum ataria- 
linimas yra neišmintingas 
ir nežada jokios dvasinės 

^palaimos nei šeimai, nei ap
linkumai. Tai yra nepilnas 
motinystės supratimas. Mo
teris gali turėti daug vaikų 
Jiems ji bus tik fizinė mo
tina, bet gali nebūti dvasi
nė motina. Nevisur, kur yra 
fizinis motiniškumas, yra ir 
basinis motiniškumas. At
sitinka, kad vaikai, tur? mo
tiną, jaučiasi neturį moti
niškos globos. Dėl to nere 
tas šių dienų gyvenimo fak
tas, kad vaikai myli tarnai 
tę, nes jaučia jos dvasinį mo
tiniškumą. negu savo moti
ną, kuri dėl įvairių priežas
čių šeimce neapima aavo mo
tiniška globa.

Kelias į pilnutini motiniš
kumą eina per širdies bei 
ptreto kultūrą ir t»urų reli
gingumą. Motina yra meilės 
žmogus. Msilė yra motinos 
turinys. Širdies kultūrii, ku
ri reiškiasi meile ir dvasiniu 

^motiniškumu, daro stebuk
lus. Kaa nežino atsitikimų, 
kai motinos širdis grąžino 
daugeliui dvasios ramybę ir 
sielos taurumą. Įvairiais pa
vidalais puolę žmonės, atsi
klaupę prie motincs kelių, 
atranda savo laimę ir gy
venimo prasmę. Motinišku- 

■Į^aas iš nusidėjėlio pad iro 
šventąjį. Iš žmogžudžio — 
tauriausią humanistą, iš don 
žuano — garbingiausią ri
terį. Motiniškumas yra šei 
mos gyvybės versmė, jia y- 
ra pats tauriausias šeimos 
pažymys, šeima be motinys
tė* daugeliu atvejų yra pa

smerkta mirčiai ar iširimui. 
Tą valandą, kida jeunų sie
lų mei'ės iliuzijos sudūžta 
kada dausų svajonės pakei
čia gyvenimo prozą, tada 
kūdikis a’neša naują šeimos 
jungtį, naują džiaugsmą 
naują laimės pavasarį. M> 
tinyatė šeimą pakelia į ne
prilygstamos vertės laipenį.

Visi turime pripažinti, kad 
lietuviškų šeimų tarpe yra 
nelaimingų, nesusipratusių 
ir net ištvirkusių šeimų, ku
riose nesijaučia dvasinio mo
tiniškumo, kurių motinos ne
suprato savo pašaukimo ir 
šeimoje pasidarė ne viską 
šildančia ir linksminančia 
meilės kibirkštimi, bet pa-, 
prasta mechaniška figūra. , 
kuri kartais yra šeimai nau
dinga tik savo rankų darbu, Į 
o kartas pasidaro net jai, 
kenksminga. Bet juk ne to-1 
kia lietuvių tautos šeimų vi
suma. Toli gražu ne tokia! 
Visumoje lietuvė motina 3U 
save šeima yra suaugusi vi
somis savo sielos dalelėmis, 
o ir šeimos nariai dvasiniai 
nuo jos, nuo savo motinos, 
neatskiriami. Pažvelgę į| mū
sų tautos praeitį, ryškiai 
pastebėsime daug idealių 
šeimų ir kartu su Vaižgan
tu drąsiai gilėsime sakyti, 
kad “kaip Marija — Dan
gaus Karalienė, taip lie uvė 
— šeimos karalienė”. Ir ži- 
’oje senovėje ir netolimoje 
praeityje lietuvė motina bu
vo verta to> švento vardo ir
todėl buvo aukštai vertina-» ■4' * «. _ ...
ma.

Vien fizinis motiniškumas 
lietuviškąjai šeimai yra vi
siškai svetimas. Tai yra sve
timųjų atnešta liga ir, jei 
dabar atsirandi mūsų tarpe 
os ligos paliesta viena kita

SAVANORIŲ MOTINA
Tu prie staklių dienas prarymojai, 
Per naktis prie ratelio meldeis,
Kada sūnūs — jauni savanoriai 
Iškeliavo gimtinės keliais.
Jie atakoj, ugny, jie prie* mirtį,
Jie, kaip vėjai rudens darganoj,
£jo Lietuvai laisvės nupirkti.
Bet.... palūžo pirmojoj kovoj...
Tu, kaip puokštė sau širdį sužeidus, 
Didžio skausmo buvai parblokšta. 
Nebe tas liko kenčiantis veidas.
Ir visa tu likai nebeta.
Krykštė volungės šlamančiam gojuj, 
Šlaituos gegužės šaukė ku-ku —
Tu verkei ir biržely ir moju j, 
Eidama juodo vargo taku. ,
Bet... ar tu neregėjai? — Iš kraujo, 
Iš pabalusių kaulų kapuos 
Gimė dienos gyvenimo naujo 
Laisvo krašto laisvuosiuos laukuos! 
Ar regėjai, kaip saule sušvito 
Tavo karžygių kryžiai nauji —
Į auksinį mūs Tėviškės rytą 
Amžiams kelią nugairino jie!

MŪSŲ VIRTUVĖ

Kornų miltai ir mėsa,
“ T amale pajus ”

2 puoduku kornų miltų, 6 
puodukus vandenio, 1 šauks 
tuką taukų, 1 cibulį; (svogū
ną), 2 puoduku tomačių, 1 
svarą sukapotos mėsos.

Padaryk košę, sumaišant 
kornų miltus ir vieną ir pu
sę šaukštuko druskos su 
verdančiu vandeniu. Virink 
45 minutes. Ajpkepk cibulį 
taukuose, pridėk “hamburg- 
er steak”, ir maišyk iki jau 
nebus raudonas. Pridėk drus 
M. pipirus, ir tomates1. Ga-

šeima. tai tauriosios šeimos, iįma pridėti ir saldų pipirą, 
jų tarpe a?aštalaudamos, t.' Ižtaukuok indą ir įdėk eilę

kornų. košes, paskui eilę mė
sos, ir apdengk su koše. 
Kepk pusę valandos; gana & 
žmonėms. Reikia valgyt 
karštą.
Tomatės fr mėsa

2 puoduku sukapotų toma- 
čių, 2 puoduku sukapotos vi
rintos mėsos, 2’/» puoduko 
trupinių sudžiūvusios baltos 
duonos, 2 va’gomu šaukštu 
sviesi o, 1 šaukštuką cibulių 
sulčių (arba truputį suka
poto cibulio), 1V2 šaukštuko 
druskos (jeigu mėsa .pasū
dyta tai tik vieną šaukštu
ką), truputį pipirų.

„ . Kaip daryt:,- IštarpykKiekviena Araenko. Mt
miniekė yra ragmama pirk- Pridgk
tis ekstra tuziną krušimų*

V. Š.

bliūdas bus pilnas. Uždėk 
ant viršaus druskos ir pipi
rų pagal skonį; ir užpilk su 
dažalu arba skystimu, ku
riame mėsa buvo virinta. 
Ant viršaus uždėk lukštą tes 
los kaip dėl pajų. Kepk vie-

y. gražiu žodžiu pavyzdin
gu darbu, gyvu pavyzdžiu ir 
meile darydamos jiems tin
kamos įtakos, privalo kovo
ti, kad visose lietuvių šei
mose didingieji motinystės 
uždaviniai nesibaigtų vien 
tik dideliu vaikų skaičiumi, 
bet kad fizinis motinišku
mas būtų apvainikuota* dva 
sinio motiniškumo žiedais, 
nes tik ’ada šeima bus tin
kamoje aukštumoje ir išau
gins idealias jaunąsias kar
tas.

Kiaušiniu ištekliai

ir pašidėti juos šaldytuve. 
Tuo ii padės išrišti skubią 
sandėlių talpos problemą.

W >r Food Administration 
rapbijtuoja. kad yra daugiau 
kiaušinių krašte, negu kraš
to įšiltieji sandėliai gali su
imti Yra 1,400 vagonų — 
25 r Ulijonai tuzinų — kiau- 
šinii į,

pirus, tomates, mėsą ir ga
bi inai cibulius. (Jei negana 
sūru, pasūdyk pagal skonį). 
Sudėk į išsviestuotą mefinį 
ar paliavotą bliūdą. užbark 
truput f i.šsviestuotų trupinių 
ant viršiuj ir kepk iki bus 
gatava.
Mėsa su cibuliais

kuriems 
sandėlių

dums reikalinga kiekvie 
no Amerikos namo pagalba”, 
partiškiama. ‘‘kad išvengti

?Hų trūkumo ir išgef- 
nno gedimo kiaušiniu*. 
i bus reikalingi atei

čiai,

nerandama Ir ton»atfa*»
Galima imti bite kokios 

šaltos išvirintos mėao*. Su
pjaustyk ją į mažu* šmote
lius ir įdėk eilę į: nelabai gi
lų bliūdą. Tada uždėk eilę 
suraikytų cibulių ir eilę 
mačių (gana geros iš blė- 
to*). Tada vėl eilę mė*o*, 
eilę cibulių ir tonsafių iki 

y*' —-

kainos
pakilo

Detalinės kainos miestuo
se pakilo vieno procento ke
turiais dešimtada’iais nuo 
vidurio balandžio iki vidu
rio gegužės, praneši Secre
tary of Labor Frances Per- 
kins. “Daugiausia pakilo už 
sezonines maisto prekes ir 
namų reikmenis. Drabužių 
kainos ir mokėjimai už pa
tarnavimus taip pat nežy 
mili pakilo.”

l f

TODAY

VIS PRIMENA TAVE
Lietuva, nukankinta,
Tau laša kraujas iš pėdų...
O rytas dar nešvinta,
Tik girdisi rauda beržų.

Kad aš galėčiau atsiklaupti,
Prie tavo kojų kruvinų,
Kad aš galėčiau jąs nuprausti —
Širdies tyriausiu balsamu.

Į sielos drobė įvyniočiau,
Tavo gilias, opias žaizdas;
Bet okeanas ūžia, šniokščia —
Neša man tavo tik raudas.

Stoviu išblyškus šiapus kranto,
Praviram rūpesčio grabe...
O bangos ūžia, šniokščia, trankos —
Ir vis man primena tave.

Marija Aikštaitė

arba sukapok į smulkius šmo druskos ir pipirų pagal sko- 
telius. Tada sukapok ir pri-! nį. Sudaryk mėsą į mažas 
dėk vieną didoką cibulį. Iš- boliukes ir kepk taukuose 

ną valandą. Per pirmą pus- i voliok 3 ar 4 paprastas kre- taip kaip donatsus. 
valandį uždengk su torielka,. kės arba sugrūsk 3 šaltas
paskui nudengk, kad galėtų išvirintas bulves. Su bulvėm

ir ★

parusti.
Švediškos mėsos bolės

arba krekėm (reikia krekes
smulkiai išvolioti) sumiišyk 
1 išplak !ą kiaušinį ir tru-

Vieną svarą ‘rcund steak’ ,
, x x x • pu t i daugiau negu pusę (a-vieną ketvirtadali, svaro svie

žios kiaulienos (gana rie- Pie du trečdaliu) padūko 
bios). Perleisk abi mėšas saldaus pieno. Sumaišyk su 
per sutrinamąją mašinėlę1 mėsa ir cibuliu ir pridėk

JUNE 12th 
/.' JULY 8tb
II' IK /OIA

PIRKITE KARO BONUS
-■SStSE-iZE-:,

RADIO ARTISTU
INVAZIJA

— kuris įvyksta —

Šiauriame BERGMAN'S Grove
" • Į

RIVERSIDE, ILLINOIS

★ ★ ★
Dalyvaus Lietuvių Mėgiamiausi Radio Artistai

SOPHIE BARČUS ir VAKARUŠKININKAI
su visa Taėkūnų Seimą, Dainininkais ir Šokėjais

Kas atydžiai nesekti kas savaite Tačkūnų Barboros ii 
Pctrėn gyveninio vaizdelius? Ton dvi aitl tės Ilietuvių vi
suomenes širdį paviliojo “D RAUGO” Piknikas, kur dar la
biau patrauks visų širdis savo asmeniško dalyvavimu. Beje, 
abi, anot savaitinių valzdllių, yrn NAALIKC.H. Barbora ypa
tingai ieško sau tinkamo vyro apsivesti, šiai proga naš
liams ir senberniams, pamatę Jas asmeniškai, užsreglulnm- 
ti savo kandidatūras vedybomis. VAKARUŠKININKAI at
vaizduoja vaizdu* iš tikro Lietuvoje gyveninio. Atvykę |ž-i- 
atmlnaMe savo tėvynėje praleistas dienas Ir kartu su Taė- 
kūnais llnkstnlnsiiės. Juoksltės ir gal verksite atsiminę 
tuos senais laikus.

antrame Liepos Sekmadienį, t. y.

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

★ ★ ★
Taipgi Dalyvaus Plačiai Žinomi Artistai —

BROLIAI VEJOTAI iŠ LIETUVOS
ir jų Rinktiniai, Mėgiami Dramos Artistai

Broliai Vešotai su savo rinktinę Dramos artistų grupe 
yra žymiausieji Amerikoje Lietuvių Dramos artistai. .lų 
perstatymai Įvairiose Lietuvių kolonijose ir dar neseniai 
atgal pralieti vaizdai Iš Lietuvos Istorijos oro bangomis su
žavėjo tūkstančius klausytojų, š) grupė atsižymėjusi ne tik 
Dramos srityje, bet ir komedijų vaidinimuose. Vešotų Bro
lių grupėė sužavės tūkstančius ir "DRAUGO" Piknike.

Taigi, pasinaudokite šia gražia proga praleisti šj sek
madieni su savo draugais Ir pažjstainats vėsiame Bi-rgmans 
Darže ir karto atliksite gerų darbų, nes paremsite mūsų 
dlcnraščžiil sunkiamo visuomeniniame darbe.

REZERVUOKIT LIEPOS 9-tą DIENĄ MŪSŲ PIKNIKUI 
Atsilankę — Džiaugsitės; Jei Nebūsit — Gailėsitės 

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

Kviečiame Vi
sus mftsų dien
raščio kores
pondentus at
vykti •* aavo 
draugais.

LENGVAI PASIEKIAMAS DARŽAS eero Avė. Čia vėl reikia persėsti 
____  J lai G range galvekarf, kuris pri-

Dergman's Grove yra lengvai pa- veža prie daržo (Desplalnes Avė.), 
siekiamas Ir vienas gražiausių dar- F.LEVEITERIAIS: Reikia Imti 
zų Chteagon apylinkėje. Vra visi Douglas Park elcvelter| ir važiuoti 
patogumai ir galima lengvai pri- nu Cicero Avė. čia persėdos J 
važiuoti. La Grange gatvekarf iki daržo.

GATVEKARIAIS: U pietinės da- AUTOMOBILIAIS: Važiuoti |
lies miesto reikia važiuoti bet vakann iki Hariem Ava., Har- 

koklu gatvėkario Iki Cermak Rd. lem Avė. iki Cermak Rd. Ir Ccr- 
(92nd St.). Persėdu* Cermak Rd. mak Ttd. Iki Desplalnes Avė., o 
gatvėkarių reikia važiuoti Ud Cl- Desplainea Avė. Ud 24th St.

Kviečiame I r ] 
kntal Ik iškepo* 

spaudos darbi
ninkus bei rė
mėjus gausiai 
dalyvauti.

r
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Religija bolševikų ir nacių valdomoj
Estijoj

(LKFSB) Estija buvo vie
na iš tų Baltijos valstybių 
su kuria Lietuva turėjo la
bai artimus santykius. To
dėl dabar lietuviai taip nuo
širdžiai atjaučia estų kan
čias. Estijoje dabar šeimi
ninkauja naciai ir jie Čia 
yra žiaurūs ir neteisingi, 
kaip ir Lietuvoje. Tikybinės 
bendruomenės jaučia dide
lius suvaržymus, religinė 
spauda ir organizacijos lais
vės neturi. Netgi Tartu mies 
te, kada buvo atidarytas u- 
niversitetas ir kada buvo 
leista veikti visiems jo pa
daliniams, naciai neleido 
pradėti paskaitų teologijos 
(tikybos mokslo) fakultete, 
kurį bolševikai savo okupa
cijos metu buvo uždarę. Gai
la, kad dabar susisiekimas

dalus mokestis už elektrą, 
ii butų nuomas, už mokyk- 
as (jei jų vaikas mokyklas 
'snkė). T3s mokesnis buvo 
celis kartus aukštesnis baž- 
lyčiai tarnaujantiems žmo
nėms, negu kitiems. 
Antireliginė propaganda

Bolševikiškoje valstybėje 
mažai vietos privatiškai ini
ciatyvai (sumanumui, veiki
mui), viską savo rankose tu
ri valstybė: taigi Eslijoe 
bolševikiškoji valstybė ėmė
si ir prieš religinę propa
gandą organizuoti. Buvo su
daryta specialūs kursai an
tireliginiams (prieštikybi- 
niams) propagandistams pa
ruošti.

Mokykloms buvo paveda
ma visą mokymą pravesti

Invazijos Artistai "Draugo" Piknike

su Estija gana sunkus, na- prieštikybinėje dvasioje, net 
cių okupacijos žiaurumai ne- Į &i vaikų darželiuose, kur
ra suregistruoti ir apie juos 
tik ateityje pilniau galėsi
me išgirsti. Tačiau neseniai 
prof. H. Perlitz, buvęs Tar
tu universiteto vicerekto- 
rius, išleido knygelę: “The 
Fate of Religion and Church 
Under Soviet Rule in Esto- 
nia 1940-1941.” čia surink
ta daug svarbių dokumentų 
ir duomenų, su kuriais ver
ta susipažinti.
Mokyklos ir spauda

Bolševikų vyriausybė Es
tijoje buvo sudaryta 1940 
m. birž. 21 d. ir jau šeštą 
dieną po to buvo paskelbta, 
kad jie svarsto, ar mokyk
lose toliau palikti religijos 
dėstymą. Praėjus šešioms 
savaitėms mokyklose buvo 
nutrauktas bet koks religi-

rinkosi 3-7 metų vaikučiai, 
tuo gi tarpu religinis mo
kymas buvo užgintas net ir 
už mokyklos sienų, tai bu
vo nusikaltimas, baudžia
mas sovietų kriminalinio 
kodekso 122 str. Net gi vai-

“Draugo” vasariniame Piknike, Bergman’s Grove, 
Riverside, III., Liepos 9d., 1944m., bus didžioji radio artistų 
invazija. Invazijoj dalyvaus SOPHIE BARČUS su savo 
artistais. Bus ten viršuj atvaizduojami artistai — su Bar- 
buke, ta gražiąja našliuke. Bus ir Petrė ir senieji Tačkūnai. 

Taigi, rezervuokite Liepos 9-tą dieną “Draugo” Piknikui,
Bergman’s Grove, Riverside, Illinois.

aplaistyta tikinčiųjų krau
ju. Taip Virumaos dekanas 
Jaak Varik 1941 m. liepos 
9 d. komunistų buvo išves
tas iš namų ir vėliau už tre

CHICAGOJE
Gabus jaunuolis

Petras Vytautas Daužvar- 
dis, Lietuvos konsulo sūnus, 
baigė Lindblom High School 
su atsižymėjimais. Jis buvo 
abiturientų klasės preziden
tas, ir tose pareigose jam 
teko High School baigimo 
programą atidaryti ir kalbą 
pasakyti. Petras taipgi yra 
buvęs 3-A klasės prezidentu. 
Programoje jisai buvo pažy
mėtas Lindblom Honor So- 
ciety nariu už gabumus 
moksle.

Bėgyje šio paskutiniojo 
semestro, Petrui buvo įteik
ta Achievement taurė ir 
Lindblom Golden Eagle įver
tinimui jo populiarumo, jo 
gabumų mokslą, sporte ir 
kitose srityse. Taurė teikia
ma tik vienam berniukui ir 
vienai mergaitei kiekvieną 
semestrą. Sporte Petras at
sižymėjo plaukime, dalyva
vo svarbiose miesto mokyk
lų rungtynėse, ir buvo mo
kyklos Swimming Team Cap- 
tain. Be to jis buvo nariu

t

pasižymėjusių mokinių “L”

SAKO, NACIAI NETEKU 42,000 KARIUOMENES

6

Žemėlapis rytinio fronto, kur rusų kariuomenė vykdo 
naują sėkmingą ofensyvą. Svarbiausi veiksmai eina Or
šos apylinkėje, už 74 mylių nuo Minsko, nacių įsistipri-
nimo. Pastarojoj ofensyvoj rusų karo štabas sakosi už
mušęs ir į nelaisvę paėmęs 42,000 vokiečių. (Acme-Drau 
gas telephoto)

f
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jeto mailių miškuose buvo 
kų krikštijimas liko nusi-! rastas nužudytas šūviu į pa

kaušį. Tartu Šv. P. Marijos 
par. klebonas dekanas Aksel 
Vooremaa buvo nužudytas

daugelis slėpėsi kaminuose, 
boileriuose, vargonuose, li
goninėse, net gi grabuose, 
nes visi žinojo koks baisus įlub.'Se;ior'Boys’ Council.

GAIDUKO PASIKALBĖJIMAS SU PELEDA 
KASLINK “DRAUGO” PIKNIKO.

gyvenimas ištrėmime.
Bažnyčių niekinimas 
ir naikinimas

Greit prasidėjo ir kiti bar
bariški veiksmai. Taip 1941

kalėjime drauge su 200 ki- Į m. nakčia iš vasario 24 į 25 
tų kalinių, kurie be jokio! dieną į Luganuse bažnyčią

kaitimu (prieš 123 sovietų 
krim. kodekso straipsnį).
Religinė literatūra (knygos) 
irgi buvo uždraustos. Pra
dėta propaganda ir spaudi
mas prieš šventimą religinių i jų kaltės tyrinėjimo buvo | įsibriovė “naujos kultūros” 
švenčių, kaip Kalėdos, net nugalabyti 1941 m. liepos 8- nešėjai ir išniekino, sudau- 
gi pradėta kova prieš Kalė-i 9 dienomis. Nužudyta visa žė daugelį viduje esančių 
dų eglaites, kuriose įžiūrėta eilė Estijos vargonininkų, dalykų, netgi svarbių isto- 

zakristijonų, važnytinio ko- rinių liekanų. Jamajos baž- 
miteto narių — išviso Esti- nyčią bolševikai ėmė naudo
joje bolševikai nužudė 29

tikybinių atspalvių. Spaudo
je pradėta propaganda prieš 
dvasininkus, jų šmeižimas. 
1941 m. vasario 26 d. Esti
jos sovietų oficialiniame 
laikrašty Nr. 22 buvo pas-

Inter-Cabinet Council, Ju- 
nior Achievement Society 
(kuri leidžia Hi-Shopper 
priedą prie Shopping News), 
atstovavo mokyklą įvairiuo
se konferencijose, ir t.t. Pa
žymėtina, jog Petras buvo 
vienas jauniausių klasės na
rių: iš 400 studentų, tik du 
jaunesni už jį. Jis planuoja 
tęsti mokslą, pasirinkęs che
miko karjerą.

Lietuviškoj veikloj, Pet
ras yra Ateitininkų draugo-

G. “Aš girdėjau, kad liepos 
9d. darbuotojai ruošis prie 
“Draugo“ pikniko nuo anks
to ryto, kaip “roosteriai”.

P. 'O aš girdėjau, kad 
piknikieriai b-vliavos iki vė
lumos, kaip “ooo-ooo-oooste- 
riai”.

nis auklėjimas. Greit ęasi-, kelbtas bažnvčioms skečia- viešpatavimą.
pylė vienas po kito prieš 
religiją nukreipti dekretai: 
nu. r suktas per radiją per
davimas pamaldų, pirmomis 
liepos dienomis uždrausta 
vaikų suėjimai mokytis bib
lijos mosiantis prie pirmos 
komunijos, uždrausti ir ki
tokie religiniai susirinkimai. 
Išganymo armija ir kitos 
krikščioniškosios jaunimo 
draugijos uždarytos, mokyk 
lose uždrausta ryto malda 
ir betkokios kitos religinės 
apeigos. “Naujoji socialisti
nė mokykla pašalins religi
ją, kuri tėra tik atgyvenusi 
priemonė apgaudinėti žmo
nes”, — taip Estijoje rašė 
laikraštis: “Komunisas”,
1940 m. mgp. 11 d. 
Bažnyčios

Bažnytinės ir tikybinės 
bendruomenės neteko savo 
nuosavybės, be jokio atly
ginimo. Tas plėšimas, kurį 
bolševikiška Estijos vyriau
sybė vadino ‘ ‘nacionalizaci
ja”, buvo įvykdytas 1940 
m. spalių mėnesyje. Buvo 
konfiskuota ne tik namai, 
žemė, kurią parapijos žmo
nės turėjo išlaikymui dva
sininko, bet netgi konfiska
vo parapijų į bankus įneš
tus pinigus, bonus, vežimus

lūs tarifas už elektrą, kuris 
buvo net 14 kartu aukštes
nis už normalų tarifą. 
Dvasininkų mėtymai

Prasidėjo prievartos veiks 
mai prieš dvasininkus, štai 
keletas pavyzdžių: Lihuloa 
klebonas buvo išmestas iš 
klebonijos ir joje apgyven
dinti raudonarmiečiai. Esti
ja — protestantiškas kraš
tas. ten dvasininkai turi šei
mas, taigi jų padėtis buvo 
dar sunkesnė. Taip vienas 
Narvos protestantų klebo
nas buvo išmestas iš buto 
ir turėjo apsigyventi su sa
vo šeima zakristijoje. Kitas 
Narvos parapijos klebonas 
taipgi buvo išmestas iš bu
to ir, negalėdamas išmokė
ti aukštų mokesčių, šalia 
savo tikybinio darbo turėjo 
dar stoti į darbą viename 
audimo fabrike. Tokių atsi
tikimų buvo daug. Dažnai 
dvasininkai buvo išmetami 
iš savų butų, nors jie vėliau 
stovėjo tušti ir nenaudoja
mi. Kambijos klebonas bu
vo priverstas gyventi javų 
sandėlio patalpose. Net ir 
išsikėlusiems dvasininkams 
nedavė ramybės, daugelį vėl 
ir vėl iškraustydami i nau
jas vietas. Panašaus likimo

ti saviems tikslams, sudau- 
asmenis, tarnavusius bažny-Į žydami vargonus ir taip to-, v®s narys' dalyvauja jų dra- 
čiai. Tą jie spėjo padaryti liau. Tahkurrannos bažnyčią! mos ir tautinių šokių P61"' 
tik per trumpą vienų metų 1941 m. liepos 8 d. sudegino, statymUO8e’ Lankydamasis 

pirmais metais Marianapo- 
lio High School, dalyvavonaikinimo batalijcnai. Ko

munistai įsiveržę į Haapsa- 
lu pilies bažnyčią išdaužė 

liūte- iangUS įr kirviais sukapojo 
ronų važnyčios vadovybė, duriai panašiai bolševikų bu-

Ištremtieji į Rusiją 
Estijos evangelikų

dramos ratelyje ir kitoj veik 
loj.

$

G. “Man regis, kad "Drau
go“ piknike bus gana daug 
“boosterių”.

G. “Piknike gal bus ir sve
timtaučių, kaip tai— Jones'ų, 
Browns’ų ir Brewster’lų“.

P. “O man regis, kad bus 
taipgi nemažai žymių lietu
vių “Whos-who-sterių”.

P. “Galimas daiktas, kad 
bus ir tokių, kaip Smith’ų, 
Greene’ų ir Trooster’ių”.

“VISI KAIP VIENAS Į “DRAUGO” PIKNIKĄ!”

■ «
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(automobilius), netgi kai:susilaukė ir daugelis vargo
nininkų bei kitų bažnyčios 
tarnų.

kuriose vietose — švento

rius (kipines). Bažnyčioms 
ir privatiems dvasininkų 
(daugumoj ten pro'estantai)

Estijos kankiniai
Bolševikų va’dytoji Esti-

ai likusi rūpestingą žinių su 
rinkimą, susekė, kad bolše
vikai iš Estijos ištrėmė 163 
žmones, dirbusius bažnyčiai. 
Jų tarpe 15 dvasiškių, 4 
vargonininkus, 12 zakristi
jonų ir bažnyčios sargų. 
Tarp ištremtųjų yra ir prof. 
dr. H. Bem. Rahamagi, bu
vęs Estijos evang. liuteronų 
bažnyčios valdytojas-vysku- 
pas, taipgi ištremtas jų kon
sistorijos viceprezidentas

vo apnaikintos Lihulos, Mar- 
tnos, Iisaku, Illuko3 bažny
čios. Į seniausią Estijos baž
nyčią Ridaloj buvo padary
ti trys įsilaužimai. Viru-Ja- 
agupi bažnyčioje bolševikai 
durtuvais subadė altoriaus 
paveikslą; taipgi buvo su
naikintas labai vertingas 
prof. Walther piešinys; “Iš
ganytojas”. Iš viso per trum 
pą bolševikų valdymo me
tą nukentėjo net 52 Estijos

Kristian Kaarna. Prasidėjus bažnyčios, taigi beveik treč 
baisioms trėmimo dienoms dalis visų liuteronų bažny- kovų 

čių. Iš šešiolikos bažnyčių 
buvo išplėšta altorių uždan
galai, komunijų indai, kie’i- 
kai, sidabriniai dalykai ir 
kitos vertybės.

Baigdamas aukščiau minė
tą knygelę prof. H. Perlitz 
pabrėžia, kad jei Estiją dar 
kartą užvaldytų bolševikai 
ilgesniam laikui, įvyktų ne
įsivaizduojamos skerdynės 
dešimčių tūkstančių nekaltų 
žmonių ir šimtais tūkstan
čių būtų tremiami, o Bažny
čia vėl būtų persėkiojama 
brutališkiausiu (gyvuliškiau 
siu) būdu.

Tikrai, jei1 jau nepagerbia
ma sąžinės, tikėjimo laisvė, 
tai kokios gi kitos laisvės 
bebus paisoma?!

butams buvo paskirtas spe-Jjos žemė gana gausiai buvo , ®rnklte ir platinkite dienraštį Draugę •

DĖMESIO
Lietuvių Vaizbos Buto na

rių susirinkimas įvyks šį 
vakarą Darius-Girėnas A- 
merican Legion svetainėje. 
Susirinkime bus:

Priėmimas dvidešimties 
naujų narių.

Viršininkų pranešimai a- 
pie einamuosius darbus ir 
naujus planus.

Sugrįžęs iš kovų Pacifike 
pik. Lt. dr. G. Wiltrakis pa
pasakos savo įspūdžius iš tų

Philoo Radio ir Television 
Co. vice prez., Mr. E. W. 
Shephard, (paskaita apie tik
rai “stebuklingą” RADAR 
ir naujo radio veikimą.

Pasiekus šimto narių or
ganizacijoj direktoriai ruo
šia ta proga tinkamą atžy- 
mėjimą su vaišėmis ir žai
dimais. Narių žmonos ir sve
čiai yra pageidaujami.

Bus tinkama proga susi
pažinti ir draugingoj nuotai
koj- baigti gražaus ir nau
dingo darbo pusmetį.

Al. G. Kumslris, prez.
S. BaJzekas. vice prez.
J. P. Varkala, ižd.
K. Drangelis, sekr.

Tėvynės meilę negana 
reikšti vien jausmais. Rei
kia ir darbų, pasišventimo, 
net gyvybę padėti.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS L;

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

PASINAUDOKITE ŠIA PROGAI
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

"DIDYSIS RAMYBfiS ŠALTINIS" ............................. 53.60
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 uodlniai8 viršeliai* ..........................................  $1.2$
Su kietais drobulės viršeliais ......................................50

¥

“ŠVENTOS ONOS NOVEMA” .......... ......................................... 10
Labai praktiška knygelė šv. Onoa gerbėjams

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS" A 
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, Dl.

‘ , ■■ J- Ž'.g'tt I 1 ■■■. -A, g

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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Rrtelando žinios
f • * • *
Padėkos dienos atgarsiai 

Labdarių Sąjungos 2 kp

Nuoširdi padėka
Birželio 24 d., šv. Jono 

šventės pfrogi, Yargdienių 
Seserų Gildos narių ir mano 
geriausių prietelių, draugų, 
gudriai sugalvotomis pas
tangomis, buvau netikėtai

gražiai pasidarbavo Padėkos 
Diehoje. Ryte darbavosi ka
pinėse, o popiet pikhike Vy- 

’Ktaufe parke. Turėjo būrį e- . .. .. . x
netingų dafbihinky-ių tr I iym.ų
padarė gražius pelno. Mote
rys pardavinėjo gėleles, o 
vyrai viteis vaišino šaltais
gėrimais.

Daugiausia aukų surinko 
Emilija Čepulionienė — $25- 

y37, o Elzb. Draugelienė su
rinko $14.75. Kitos, po ma
žiau.

Joųias Dambrauskas per 2 
kp. paaukojo $10.00 senelių 
prieglaudos fondui.

Kuopa visiems darbuoto
jams taria širdingai ačiū. 
Mirė kuopos narė

Šių metų kovo 23 d. pasi
mirė kuopos narė ir Labd 
Sąjungos fUndatorka,. Ona 
Lužetsklenė. Ji gyveno pas 
dukterį Petronėlę ir žentą 
Adolfą Puidoką, Rockford, 
UI. Priklausė prie Šv. Onos 
parap. Kovo 28 d. tapo pa
laidota Spring Valley, III.,

> kapinėse.
Nors toliau gyveno nuo 

Chicago, vis gi priklausė 
prie Labdarių Sąjungos 2 
kp. ir visuomet remdavo lab
darių reikalus. Todėl ir kuo
pa yra užprašius šv. Mišias 
jos intencija. Rap.

Chicagoje ir Cook kauntė- 
jė penktosios karo paskolos 
bonų vajus vyksta sėkmin
gai-

veikėjų, Igno ir Marijonos 
Petkų namus, Brighton Par
ke, apie 10 vai. vakare, kur 
radau ant namų trepu sė
dinčią Petkų dukrelę Eleną, 
o namuose nebūto jokios 
šviesos, atrodė, kad jau vi
si bemiegą, paprašytas į vi
dų, pasirodė gausus būrys 
laukiančiųjų, su triukšmin
giausių surpryzu buvau pri
gautas.

Šia vardinių proga, ma
lonūs geradariai buvo su
rengę kuklią puotolę mano 
pagarbai, kurios aš tiesiog 
nebuvau vertas. Susėdę prie 
sta'c, apkrauto skaniausiais 
valgiais, pasisotinę, ir po 
viskam susirinkusieji sūdė 
jo gražiausius linkėjimus, ir 
ta pačia proga įteikė ir stam 
bią dovaną.

Taip pat nuoširdus ačiū 
Nekalto Prasidėjiriio šv. P. 
Marijos kongregacijos sese
rims už prisiųstą dvasinį 
bukietą mano vardo dienos 
proga.

Aš, jausdamas, kad ir ne- 
užsitarnavęs tokios nuošir
džios pagarbos, visų pirma 
dėkoju Ignui ir Marijonai ii' 
jų dukrelei Elenai Petkams. 
už jaukią tėvišką vietelę, 
Ago'ai Balsienei ir jos duk
relei Salomėjai, už nuošir
džią talką, visoms ir visiems, 
kurie teikėsi atvykti ir da-

DU GUBERNATORIAI 12 d., į labdarių ūkį. Trekas Remkįte ir platinkite dienraštį ' Draugą", 
, išeis nuo Gudų krautuves
‘901 W. 33rd St., 11 vai. ry
to. Dabar ūky pats gražu
mas; kas tik norit važiuoti, 
vietas užsisakykit iš anks
to Gudų krautuvėj.

Dalyvaudami piknike, gra 
žiai pasisvečiuosime ir pa- 
remsime senelių prieglaudą.

Valdyba

Nevv York valst. gubern. Thomas E. Dewey ir Ohio 
valstybės gubern. John W. Bricker sveikinasi po nomina
cijų. Pirmasis nominuotas respublikonų partijos kandi
datu į Jungt. Valstybių būsimus prezidentus, o antras — 
į vice prezidentus.* (Acme-Draugas teiephoto)

lyvauti už pagarbą ir do
vaną.

Kad, nprs dalinai atsily
ginti už parodytą prielan
kumą, užprašiau šv. Mišias 
jūsų visų bendra intencija, 
prašydamas visoms ir vi
siems Dievo palaimos ir kuo 
geriausios sveikatos.

Jonas Kulikauskas

Pranešimai
Bridgeport. Labdarių Są

jungos 5 kuopa ruošia išva
žiavimą sekmadienį, liepos

Spaudžia tūstančius 
japonų prie Wewak
SĄJUNGININKŲ STA

BAS N. Gvinėjoj, birž. 29 
— Dar labiau suspaudžiami 
spąstai apie tūkstančiis ja
ponų prie Wewak, britų 
Naujoj Gvinėjoj. Gen. Mic- 
Arthur pranešė, k;ad austra
liečiai kariai per 28 dienas 
pasivarė 80 mylių ir dabar 
randasi 70 mylių nuo We- 
wak, iš rytų pusės.

ė____________

Krito 3 aukštus
Carl Westerberg, 47 me

tų, 406 W. 57th str., liko 
mirtinai sužeistas praeitą 
trečiadienį, kai jis nukrito 
ant cementinio kelio nuo tri
jų aukštų stogo. Jis taisė 
stogą 7047 East End ave.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

a|a

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED. 1739

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLE
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS JUE

I.

<• ’* i-

Geriančio Materiolo tr Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN. 
MONUMENT CO.Štai vienas iš mūsų gražių 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas « Dirbtuvė: 527 N. ŪE8TERN AVĖ 

> (Netoli Grand Ave.)
PHONE: SEELEY 6103

1 Atsargiau su ginklu
> SPRINGFIELD, III. — Ca- širdžiai kviečiama prisidėti 

rbline Cowder, 9 metų am- prie didžiosios invazijos į 
žiaūs mergytei, buvo per- Bergman’s daržą, liepos 9d., 
Šauta per kairįjį petį praei- kur įvyks didysis “D Day” 
tą pirmadienį, kai, James spektaklis — geriau sakant, 
Beck, 10 metų, ginklas ne-'“Draugo Dienos” Piknikas! 
tikėtai išsišovė. Vaiką poli-
cija sulaikė klausinėjimui.

Lietuvių visuomenė nuo*-

KARO BONUS

jūsų Maldos

YRA DfiL 
MIRUSIŲJŲ

jūsų Gėlės

YRA SIUNČIAMOS
LAIDOTUVĖMS 

Kin SURAMINUS TUOS, 
KURIE LIŪDI

Tikra Motina taip 
neturi elgtis

Mrs. Peari La Flair, 19 
metų, 1819 Prairie ave., ku
ri buvo apkaltinta, kad pa
liko savo 5 mėnesių dukterį, 
buvo nuteista praeitą tre
čiadienį teisme vieniems me
tams kalėjiman. Mrs. La 
Flair paliko Savo kūdikį su 
Mrs. Viola Adams, 1706 Mi
chigan ave., šeštadienį, it 
negrįžo prie kūdikio, polici
ja kaltink.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JI KITIEMS

ZOFIJA JAGUSKIENC
(po tėvais Mačerevičiūtė)
Gyveno: 3036 W. 66t& St.

Mirė birželio 28d.. 1944m.,
3:30 vai.' ryte, sulaukus 64 
metų amžiaus.

Gimus .Lietuvoje. Kilo iš 
Marijampolei] apskr., Liubavos 
parap., Makauskų kaimo.

Amerikoje išgyveno 38 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Juozapų; 2 dukteris — 
Uršulę Lenert ir žentų Felik
sų, Onų Arnos ir žentų Wll- 
liam ir Jų šeimų; S anūkus; 
švogerkas Antanlnų Ctrvelienę 
ir Onų Loblklenę ir Jų šeimas; 
Ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 2-trų vai. popiet, Antaiio 
B. Petkaus koplyčioje, 6812 S. 
VVestern Ave. Laidotuves įvyks 
šeštadienį, liepos ld., 1944m.

Iš koplyčiom 8:30 vai. ryto 
bus atlydCtą į Gimimo Šv. Pa
nelės Marijos parap. bažny
čių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sietų. Po 
pamaldų bua nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus it fiažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuveoe.

Nuliūdę:— Sflmis, Dukterys, 
Zeniai, Anūkai, švogitrkoH ir 
Vnoš kitos GlmlnAs.

I,ald. dtrektoriun — Anfanaa 
B. Petkus, tel. Grovęhill 0142.

JURGIS RAGAŽINSKAS
Gyveno: 941 W. Slth 8t.

MirS birželio 28d.. 1944m„
3:00 vai. ryte, sulaukęs puses 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Marijampolės ayukr., Prienų 
parap., Gudelių kajmo.

Paliko dideliame • nuliūdime: 
moterį Marijonų (po tėvais Va- 
iasevičiūtė)-; 4 sūnifl — Jurgį 
(U S. Ąrmy), Prųnciškų (U. 
S. Army), Juozapų (U. S. 
Army), ir Jonų; pusbrolį Juo
zapų Bražukų ir jo šeimų; Ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvota^ Mažeiko 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Ave. Laidotuvės įvyks šeštad., 
liepos ld., 1944m. Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto bus atlydėtas į 
Šv Jurgio parap. bažnyčių, ku- 
riojų įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, Pd pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kaplneg.

Nuoširdžiai kvi^čfeme visus 
gimines, drauguu ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Sūnai, Pus
brolis Ir visos kitos Giminės.

Laid. direktoriai: Mažeika ir 
Evanauskas, tel. Taras 1138-39.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

FHONl! BOM
I — Moteris patarnauja.

1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

kr. ~.

Statybai, Reraontavitnal, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IftMOKftJIMŲ!

Panaudokite Progų Dabartinėms žeminiu 
Nuošimčio Ratoms.

■
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TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojami ir Ilgi tū,000.00 ap
drausti per i'ederal Savings and Ixxn In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

KF.NLAITKIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
ElNANSINC ĮTAIGA.

— 47 Mėtai Sekujingo Patarnavimo! —

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
-rtnr- - CALUMET 4118 Joa. M. Moteris, Sec’y.

ASSOCIATION 
32S6 80. HALSTED 9T.

.. i .i. f, ....

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO < Į > VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSr’/Mnr
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4008

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3571

P. I. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

______________ Telephone YABDS 1410___________

L J. ZOLP
1040 WEST 40th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—M

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10750 S. MICHIGAN AVM

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5705 

PULLMAN 1270



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

Žuvęs lėktuvo katastrofoje
JIS BUVO LINDBLOM MOKYKLOS GOLFO ŽVAIGŽDE. 

KATASTROFA ĮVYKO, KAI LAVINO ORO KADETĄ

Leitenantas Chester J.
Wirtel, 21 metų amžiaus, sū
nus Mr. ir Mrs. Andrew 
Wirtel, 3323 W. 65th st., bu
vęs Lindblom high school 
golfo ir basketball žvaigždė, 
žuvo šių metų Verbų sek
madienį. kai armijos kovos 
lėktuvas, kuriame jis lavino 
oro kadetą, sudužo keturios 
mailės vakaruose nuo Mai
den Field, Mo.
ĮŽYMUS SPORTININKAS

Lt. Chester J. Wirtel yra 
baigęs Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą 
ir Lindblom aukštesnę mo
kyklą. Jis yra buvęs Lind
blom aukštesnėje mokykloje 
golfo tymo kapitonas, ir 
yra laimėjęs medalius ir 
taures mokyklos žaidimų 
pasirodymuose.

parapijos bažnyčios, po iš
kilmingų gedulo šv. mišių.

Liepos 2 dieną sukanka 
trys mėnesiai nuo Lt. Ches
ter J. Wirtel mirties. Ta 
proga Wirtel šeima užprašė 
už a. a. lt. Chester sielą šv. 
mišias, kurios bus atlaiky
tos liepos 2 dieną Šv. Pane
lės Gimimo parapijos bažny
čioje per sumą.

Ta pačia proga tenka pri
minti, kad a. a. lt. Chester 
J. Wirtel būdamas kariuo
menėje yra gavęs medalius 
už šaudymą.

DTENHAfirra DRAUGAS, Cf^TCAGO, IEdNOIB

sutriuškinęs nacius |Nepaprasta scena teisme

Įtartasis tapo laisvas, kai prisipažino
rr<«l ■ rr y * jtikrasis žmogžudys

Majoras gen. Joseps L. 
Collins, komendantas Ame
rikos Armijos Septintojo 
Korpuso, kurs užėmė svar
bų Prancūzijos uostą Cher- 
bourg. (Acme-Draugas tele
photo)

TARDYTOJAS SULAIKĖ ŽMOGŽUDYSTES BYLĄ, KAI 
KITAS JAUNUOLIS BUVO AREŠTUOTAS IR PRI
SIPAŽINO.

Jautienai pakeliama 
punktų vertė liepos

mėnesiui
Nuo sekmadienio (liepos 

2 d.) pakeliama punktų ver
tė jautienos steikams ir 
roasts. Apie tai buvo pra
nešta praeitą trečiadienį, 
kai buvo paskelbta naujas 
punktų sąrašas, nuo liepos 
2 iki 29 d. periodui. Tai bus 
jautienos steikams ir roasts 
aukščiausia punktų vertė 
nuo to laiko, kai maistas im
ta racionuoti.

Dingo

A. A Lt. Chester J. Wirtel 

• # »

Jis dirbo Fulier Construc- 
tion kompanijoje. Į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
1942 metais, sausio 20 d. Jis 
buvo kaipo instruktorius. 
Oro kadetas, kuris kartu 
buvo su lt. Wirtel lėktuve, 
nusileido saugiai parašiutu, 
o oro kadeto mokytojas žu
vo lėktuvo katastrofoje.

Lt. Wirtel paliko tėvus, 
du brolius, vienas iš jų Sgt. 
Edward Wirtel, 24 metų, 
oro inžinierius, randasi ka
riuomenėje Plant Park, 
Tampa, Fla., ir seserį. 
PRISIMINIMAS

A. a. Lt. Chester J. Wir- 
tel buvo su kariškomis apei
gomis palaidotas balandžio 
10 dieną šv. Kazimiero ka
pinėse. Jo palaikai buvo nu
lydėti į Šv. Kazimiero kapi
nes iš Šv. Panelės Gimimo

Mirė nuo širdies atakos 
kelionėje

William J. TSvans, 36 me
tų, ru'ral route No. 3. Au
rora, mirė nuo širdies ata
kos praeitą trečiadienį ne
trukus po to, kai Cafter 
Lake kauntės šerifai sulaikė 
automobilį, kuriame jis va
žiavo su trimis kitais vy
rais.

Depu ties perspėjo vairuo
toją Ralph M. Prescot, 1128 
Ash str., Winnetka, už grei
tą važiavimą, kai Evans, ku
ris buvo užpakalinėje sėdy
nėje, nusiskundė, kad jis 
serga.

Jis buvo Deputy John de 
Smidt’o nugabentas į Šv. 
Teresės ligoninę, Waukegan, 
bet nuvykus buvo pranešta, 
kad miręs.

Mrs. Betty Delevitt, 2440 
Lake View ave., pasisamdė 
tarnaitę. Po trijų vaalndų 
tarnaitė dingo su $600 ver
tės parfumo, brangakme
niais, sidabru, liifinėmis ir 
rankinukais. Apie tai ji pra
nešė policijai.

Nukrito
Kai George Washington, 

10 E. 20th str., kalbėjos te- 
leofnu, jo 13 mėnesių sūnus 
nukrito nuo stalo gyvena
mame kambaryje ir mirti
nai nusilaužė kaklą.• * • 
Apiplėšė

Alvin M. Kass, 39 metų, 
4836 Gladys ave., buvo nu- 
kidnepintas dviejų vyrų ir 
iš jo pagrobta $47, kai jis 
tik ką buvo užrakinęs phar-
macy, 5053 Chicago ave.♦ * *
Už $800

Vagys išpiovė skylę lubo
se‘suknelių krautuvėje, 3913 
Cottage Grove ave., ir paė
mė suknelių ir kojinių už 
$800 vertės. Savininkas pra
nešė apie tai policijai.

* * *

23 dėžes

DETROIT, Mich. — Bir
želio 28 dieną žmogžudystės 
byla, kurioje buvo įtartas 
Richard Vincent, 20 metų 
amžiaus, kad nužudė 14 me
tų amžiaus mokyklos mer
gaitę, baigės staiga ir dra- 

i matiškai, kai pareigūnai 
pranešė, jog tikras (realus) 
žmogžudys buvo kitas jau
nuolis, kuris prisipažino 
prie nusikaltimo.

Sakoma, kąd Richard Vin
cent buvo “prisipažinęs” 
prie nužudymo 14 metų am
žiaus mergaitės spaudžiant 
prievartos jėgai.

Teisme Įvyko nepaprasta 
scena. Richard Vincent’ą 
sveikino žiūrovai ir draugai. 
Vincent juokės, o motina 
verkė iš džiaugsmo, kad jos 
maldos buvo išklausytos.

Vincent buvo areštuotas 
po savaitės, kai buvo rastas

Tardytojas pareiškė, kad 
Vincent buvo kaltinamas už
mušime ir buvo iškelta by
la todėl, kad buvo įrodymų 
iš pirmojo pažvelgimo 
(prima facie case). Jis pasa
kė, kad Vincent davė “lais
vą” prisipažinimą ir taip 
pat atkartojo nusikaltimą. 
Jis pareiškė, kad Vincent 
buvo paneigęs pažinojimą 
Joyce.

Dowling pareiškė. kad 
Vincent neturi teisiško pa
grindo kelti bylą prieš pa
reigūnus dėl jo areštavimo, 
nes pareigūnai ėjo savo pa
reigas.

Pažvelgus i 
gyvenimą

ROMA. — Brig. gen. Wil- 
liam J. Dono van, armijos 
strateginės tarnybos vadas, 
ir specialus emisaras prezi
dento Roosevelto, birželio 
28 dieną kalbėjos privačioje 
audiencijoje su popiežiumi 
Piju XII. Maj. gen. Fred L. 
Walker, kuris vadovavo 
36-tai (Texa8) divizijai 
ofensyvoje nuo Anzio pa
krantės, taip pat turėjo pa
sikalbėjimą su popiežiumi.

Iš

100 kunigų areštavo
Slovakijoje

Zurich, Šveicarijos, 
gauta žinių, kad Slovakijo
je daugiau kaip 100 kunigų 
buvo areštuota, kad jie at
sisakė sakyti parašytas po
litines kalbas iš sakyklų. 
Juos areštavo pronaciai.
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MONARCH LIQUOR 

8529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6064

Karo bonai
Pardavimas karo bonų pa

vieniai ir korporacijoms 
Chicagoje ir Cook kauntėje,
penktoje karo paskoloj, pa- 

subadytas ir sumuštas Joyce kilo praeitą trečiadienį iki
Raulston lavonas miesto są
šlavyne, kovo 28 dieną. 1944 
m. Jis atmetė savo “prisi
pažinimą” žmogžudystėje 
greitai po to, kai “prisipa
žinimas” buvo atliktas, sa
kydamas, kad policija gavo 
iš jo “prisipažinimą” jį mu
šant ir grąsinant.
KARO DARBININKAS 
PRISIPAŽINO

Richard Vincent buvo nu
švarintas ir byla tapo at
mesta, kai tardytojas Wil- 
liam E. Dawling informavo 
apylinkės teisėją William 
Friediųan, kad Robert M. 
Turner, 19 metų, karo fabri
ko darbininkas, buvo areš
tuotas ir prisipažino prie 
nusikaltimo.

Turner nebuvo įtartas iki 
jo šeimininkė neapžiūrėjo 
jo daiktų birželio 27 dieną, 
po to kai buvo pranešta 
apie dingimą mažos sumos 
pinigų jos nuomavimo kam
barių namuose, ir atrado 
kraujo pėdsakus rūbuose, 
laikraščių iškarpas apie 
žmogžudystę ir Vincent by-

‘ lą, ir keturis moterų ranki
nukus, vienas priklausė 
Joyce.
TURĖJO RAGINIMĄ 
UŽMUŠTI

$297,653,000, arba 33 pro
centai $894,014,000 kvotoje. 
Apie tai pranešė Philip R. 
Clarke, kampanijos vedėjas.

Daugiau kaip 233
NEW YORK. — Dabarti

nis jėzuitų leidinys Jesuit 
Seminary News praneša, 
kad daugiau kaip 233 jėzui
tai kunigai tarnauja Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
riuomenėje kaipo kapelio
nai. Iš jų 172 tarnauja ar
mijoje ir 61 laivyne.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

praeitą trečiadienį paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, ma
rine corps, coast guard) są
rašą, kuriame pažymėta, 
kad 17 jūrininkų mirė, 122 
buvo sužeisti ir 7 dingę.

Pirkite penktosios karo 

paskolos bonus.

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų laisva ir 
nepriklausoma valstybė.

Visi, visi
“Draugo” piknikas įvyks

ta liepos 9 dieną, Bergman’s 

darže, Riverside, III. Bus 

įdomus ir šaunus piknikas. 

Visi dalyvaukite.

Nepaprastas darbštumas

Moteris kepa, išvežioja 24,000 saldžių 
barankų (doughnuts) per dieną

Viena moteriškė Chicago-1 ruotojai išėjo, ji negalėjo 
je kiekvieną dieną išvežioja j gauti naujo. Ji pasiuntė sa-

Penktadieni*, biri. 30, 1941

i mus

Mirtinai apdegė vaikas 
po namų porčių

Douglas Leindecker, 4 me
tų amžiaus, buvo rastas mir
tinai apdegęs praeitą tre
čiadienį po užpakaliniu namų 
porčiumi, 7315 Addison str., 
kai ugniagesiai buvo pa
kviesti užgesinti gaisro. Po
licija pareiškė, kad vaiko 
tėvai buvo darbe ir buvo pa
likę jį prižiūrėti 11 metų 
amžiaus broliukui, kurio ne
buvo namie, kai gaisras ki
lo.

Iš Sam Santino’s salono, 
10554 Torrence ave., plėši
kai paėmė 23 dėžes whisky, 
už $986 vertės ir $30 pini
gais.

Mirė Illinois valstijos 
sekretorius

Edward J. Hughes, Illinois 
valstijos sekretorius, mirė 
New York mieste praeitą 
trečiadienį. Hughes buvo 
vienas demokratų vadų Illi
nois valstijoje ir buvo iš
rinktas į valstijos ofisą 1940 
metais.

įdomi filmą
HOLLYWOOD. Gami

nama filmą iš kariuomenės 
kapelionų gyvenimo. Filmą 
parodys kapelionų pareigas 
ir darbus kovos laukuose.

Daugiausia
Jungtinės Amerikos Val

stybės suvartoja daugiau 
blėkog (skardos), negu vi
sos kitos tautos pasaulyje 
kartu paėmus.

Turner prisipažino, polici
ja pareiškė, kad užmušimo 
naktį jis “turėjo raginimą 
(jausmą) ką nors užmušti”. 
Sutikęs Joyce ėjo nuošaliu 
keliu, jis pareiškė, jis suda
vęs jai su pistoletu, palietė 
su akmeniu, paskui subadė 
peiliu. Paskui jis paėmė jos 
rankinuką, numetė peilį į 
bažnyčios kiemą ir grįžo na
mo.

Mirtis kelyje
Albert Bardnicki, 943 N. 

Wincester ave., duonos tro- 
ko vairuotojas, buvo užmuš
tas praeitą trečiadienį, kai 
jo trokas buvo sutrenktas 
traukinio Crawford ave. 
skerskelyje, netoli Midlo- 
thian.

du tūkstančius tuzinų sal
džių barankų (doughnuts) į 
miestą ir jo pietinę dalį, 
vairuodama troką.

Bet tai dar ne pilna isto
rija. Mrs. Marian Wald taip 
pat gamina saldžias baran- 
kas. Ji pasiėmė pareigas 
Emil-American Doughnut 
Co., 1647 W. Madison str., 
kai jos vyras George sun
kiai susirgo. Jis turi gulėti 
lovoje, 443 N. Albany ave.

Mrs. Wald atvyksta į biz
nį pirmoji. Bet prieš tris sa
vaites, kai trys troko vai-

vo du vaikus, Barnaby, 1 
metų, ir Jonathan, 2 metų, 
į draugės farmą. Dixon, III., 
ir ėmė vežioti barankas 
(doughnuts).

Dabar Mrs. Wald atvyks
ta į fabriką 7:30 vai. iš ryto 
ir kepa barankas. 2:30 vaL 
po pietų ji pradeda vežioti 
saldžias barankas ir jai ten
ka važiuoti su troku iki 10 
ar 11 vai. vakaro, padarant 
50 sustojimų.

Ir dar ji vis didina darbą. 
Ji pridėjo 19 kostumerių sa
vo kelionėje.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS ■""’flSSua
B R»dio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Huo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” SEIMĄ Ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

X Albinai Poškienei, žmo 
nai dr. Jono Poškos, Šv. Kry 
žiaus ligoninėj padaryta gan 
sunki operacija. Prieteliai ir 
DKK nariai prašomi ligonę 
atlankyti. Jos kambario nu
meris 302.

X Dolores Lukaslk, var
gonininkų Kasto ir Leoka- 7 
dijos Sabonių dukrelė, šio
mis dienomis pagimdė de
vynių svarų sūnų. Dolores 
ir William Lukasikai gyve
na nuosavam ūky, Le Grand, 
Calif.

X C. Zgrunda iš Milwau- 
kee, Wis., jau pardavė 10 
knygučių “Draugo’’ pikniko,^' 
rugsėjo 4 d., dovanoms lai
mėti. Jis žada dar bent de
šimtį kitų knygučių parduo
ti. Gražus pavyzdys visiems 
“Draugo“ bičiuliams.

X Raud. Kryžius praneša, 
kad jau susisiekė su Pauli
na Budria, kurios paieško
jimą buvo įdėjęs į “Drau- * 
gą” “Draugas” dabar taip 
plačiai yra skaitomas, kad 
kiekvienas paieškojimas bei 
pasiskelbimas duodi, greitą 
rezultatą. Skelbkitės “Drau
ge“, nes labai apsimoka.

X Ona ir Stasys Piežai 
savo sūnų krikštija Jono 
vardu. Krikštynos bus sek
madienį!, Nekalto Prasidėji
mo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčioje. Kūmais bus Sta
sio teta Julia Pudžvelienė su 
giminaičiu A. Burkausku. 
Krikštynų puota įvyks Sy- 
rena restorane.

X Stanley Jesulaitis, iš 
Town of Lake, šiuo metu su 
Amerikos kariuomene kur 
nors Pacifike, rašo, kad vie
noje kovoje su japonais lai
mėjęs ir pora gerų suveny
rų, būtent Japonijos vėlia
vą ir peilį, kurį japonai va
dina Hari-Kiri, ir kuriuo jie 
sau “garbingai” vidurius 
paleidžia.

X Sgt. Jonas Kinčinas, 
sūnus žinomų Town of Lake 
Kinčinų, su Amerikos ka
riuomene randasi Indijoj. 
Sako, kad ten jie dažnai tu
ri visokių surpryzų. Vieną 
sykį stovykloj ant šėputės 
radę susirangiusią kraitę, 
t/ai yra gyvatę, dar nuodin
gesnę už kobrą. Kitą sykį 
būriui kareivių teko kovoti 
su pulku kobrų. Kovą lai
mėjo kareiviai: dvi kobros 
gulėjo negyvos, viena paim
ta į nelaisvę, o kitos pabė
go. Rašo, dažnai kareiviams 
tenka užtikti bandas lauki
nių kiaulių, kurių nei neuž
kabink, jei nori išlikti gy
vas, nors ir esi apsiginkla
vęs. Leopardai ir tigrai taip 
pat ne naujiena. Vienam ka
reiviui pavykę nušauti leo
pardą, kuris buvo pagrobęs 
ir sudraskęs du vietos gy
ventojus, ir tigrą, kuris vie
nu puolimu ant civilio iš
plėšė visą žandą. Indija — 
baisių gyvačių ir žvėrių ka
ralystė.

Pirkite tose krautuvėse, 

kurios skelbiasi ‘Draugą”.




