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Rusai veržiasi arčiau Vilniaus
Robotinės bombos užmušė 2,752; 

evakuoja vaikučius iš Londono
LONDONAS, liepos 6.—i Churchill pranešė iparlii-

Ministrų Pirmininkas Chur 
ohill šiandien pranešė, kad 
nacių robotinės bombos per 
praeitas tris savaites užmu
šė 2,752 asmenis ir apie 
8,000 paguldė į ligonines. 
Užmušta' ir nepasakytas 
skaičius Amerikos karių.

Kaip ir 1940 metais, iš 
Londono evakuojami vaiku
čiai. Tarp kitų pastatų, ro
botinės bombos išgriovė 
mokyklas, ligonines ir baž
nyčias.

Tuoj po Ministrų Pirmi
ninko raporto išdavimo, na
cių bombos krito ant Londo
no ir pietinės Anglijos. Tos 
“skrendančios bombos” ne
ša apie 2,200 svarų sprogs
tamos medžiagos.

mentui, kad per tris savai
tes naciai siuntę apie 2,754 
bombas Anglijon, arba nuo 
100 iki 150 kasdieną. Dau
gelis jų nepasiekė Anglijos 
arba buvo sunaikintos ore.

Apie tai, ką sąjungininkai 
darys tuo reikalu, ministrų 
pirmininkas sakė bus daro
ma kas tik galima. Iki šiol 
dar neresta nenugalimų kliu 
čių.

Anot Churchill, “Londo
nas niekad nebus nugalė
tas... Čia mes pradėjome ka
rą, ir čia mes jį baigsime.”

Londonas ir vėl pradėjo 
vartoti slėptuves, kurios bu
vo laikomos rezerve dėl ko
kių nenumatomų įvykių.

Lėktuvai puolė robotinių bombų bazę

SAIPAN KOVA EINA JAU PRIE GALO Pradėjo smarkiai varytis j Pinską, Brest Litovską 
Veržiasi arčiau Lietuvos ir kitų Pabalčio kraštų 

Baigia išmušti nacių likučius MinskeHITLERIS ATLEIDO 
GEN. VON RUNDSTEDT

LONDONAS, liepcs 6.— 
Berlynas pranešė, kad Mar
šalas Von Rundstedt, nacių 
komandierius vakaruose, bu 
vo atleistas, ir jo vieton 
paskiras Maršalas Von 
Kluege, kuris vadovavo vo
kiečių kariuomenei Reinlan- 
do okupacijos metu 1936 m.

Pasak pranešimo neva iš 
Hitlerio štabo, Von Rund
stedt atleidžiamas "dėl ne
sveikatos.”

STOKHOLMAS, liepos 6.—Gaunami raportai sako vo
kiečiai skubiai siunčia rezervus į Lietuvos pusę, matomai 
tam, kad bandyti sulaikyti greitą rusų kariuomenės žy
giavimą Pabalčio kraštų link.

LONDONAS, liepos 6.— 
Apie 2,300 Amerikos lėktu
vų, jų tarpe maždaug 1,000 
keturmotorinių bom bėrių, 
dienos metu šiandien ataka
vo nacių robotinių bombų 
pozicijas vakarinėj Prancū
zijoj ir kitus taikinius tame 
krašte ir Vokietijoj.

Dieninė ataka sekė maž
daug tokio paties didumo 
naktinę britų lėktuvų ataką 
ant tų pačių pozicijų.

Robotinės bombos, tačiau, 
vis tebeskrenda Anglijon. 
Vakar naktį ir šiandien at
skridusias ^bombos sunaiki
no kelis pastatus, jų tarpe 
tris ligonines, kuriose už
mušta bent keli pacientai ir 
slaugės.

Lakūnai sakė jiems vakar 
labai sekėsi sunaikinti bes
krendančias robotinės bom
bas.

Šioj nuotraukoj, padarytoj tuoj po japonų šovinio spro
gimo Saipan saloje, matoma kaip sužeistas marinas krin
ta ant žemės. Nuotrauka neaiški dėl žemės sudrebėjimo 
po šovinio sprogimo. 4Oficiali Marine -CtscpB nuotrauka; 
Acme-Draugas Telephoto).

UŽDARĖ KASYKLA, 64 
VYRAI TURĖS ŽŪTI

BELLAIRE, Ohio, liepos 
6. — šiandien sustabdytas 
gaisro gesinimo darbas Paw 
hatan kasykloje, kur sugau
ta 64 angliakasiai, kuomet 
naujos liepsnos pavarė dar- 
bininkus nuo gelbėjimo dar
bo.

Gaisras kilo vakar, kuo
met nukritę akmenys nu
traukė elektros vielą, kuri 
padegė angį) netoli korido
riaus, kuriame tie vyrai dir
bo. Tuoj buvo imtasi darbo 
juos gelbėti.

Spėjama, kad angliakasiai 
jau nebegyvi, ir todėl nutar
ta tą kasyklos dalį uždary 
ti ir tuo užgesinti gaisrą.

Užėmė 2-rą aerodromą 
Noemfoor saloje
GEN. DOUGLAS Mac- 

ARTHUR ŠTABAS N. Gvi
nėjoj, liepos 6.—Užėmę an
trą Noemfoor salos trijų 
aerodromų, amerikiečiai ir 
toliau išmuša japonų opozi
ciją toje olandų Naujos 
Gvinėjos saloje.

Amerikiečiai dabar valdo 
Kamiri aerodromą, užimtą 
anksčiau, ir liepos 4 d. lai
mėtą Kornasoren aerodro
mą, tris mylias į šiaurry
čius.

Trečiasis aerodromas, Nam 
bur, dar liko japonų ranko
se.

Pačioj olandų Naujoj Gvi 
nėjoj; amerikiečiai kariai
“‘^rsr|Finansinė konferencija 

kalba apie sidabrą
BRETTON WOODS, N.H., 

liepos 6.—Eduardo Suarez, 
Meksikos delegacijos pirmi
ninkas finansinėj konferen
cijoj, iškėlė sidabro monetų 
vartojimo klausimą. Meksi
kos siūlymas sudarytų kre
dito galimybes tarp tautų, 
kad neduoti sidabrą varto- 
jančioma Azijos šalims su
tirpdyti sidabrines monetas 
ir parduoti sidabrą kaipo 
metalą.

Sawar aerodromo, Sarmi 
apylinkėje.

Amerikos lėktuvai dar kar 
tą atakavo Sorong.

KALENDORIUS 
Liepos 7 d.: ftv. Kirilas 

Ir ftv. Metodijus; senovės: 
Sungailis ir Skinutė.

Liepos 8 d.: ftv. Elžbieta 
karalienė; senovės: Tauragis 
ir Danga.

ORAS
Giedra ir šilta.

200 ŽUVO GAISRE
CIRKAUS PALAPINĖJE
HARTFORD, Conn., lie

pos 6.—Tuoj po popietinio 
perstatymo Ringling Bros. 
ir Barnum and Bailey cirko, 
didžiojoj palapinėj kilo gai
sras. Žmonių tarpe kilo pa
nika ir visi vienu kartu ėmė 
bėgti laukan. Vėliausios. ži
nios sako 150 asmenų žuvo. 
Kiti spėja, kad bus žuvę 
apie 200. Ligoninėse suteik
ta pirma pagalba šimtams 
sužeistų,.

Numato išlipimus 
kitose Pacifiko salose
WASHINGTON, liepos 6. 

—Laivyno sekretorius For- 
restal pareiškė reporte
riams, kad galima tikėtis, 
jog greitu laiku bas baigta 
užimti Saipan salą.

Iš visų davinių atrodo, 
kad amerikiečiai tuomet ga
li išlipti kaimyninėse salo
se, kaip tai Tinian, Rota ir 
Guam. Manoma bus išlipta 
ir vakarinėse Caroline salo
se, kad atkirsti japonų Truk 
ir Palau bazes.

MILITARINE PAGARBA 
GENEROLUI DE GAULLE

VVASHINGTON, liepos 6. 
—Prancūzų tautinio komi
teto pirmininkui Gen. Char
les De Gaulle atvykus Wa- 
shingtonan, 17 patrankų 
iššovė salvę jo pagarbai. 
Tuoj po pasveikinimo, jis 
buvo nulydėtas pas Prez. 
Rooseveltą, kuris suruošė 
jam priėmimą.

Gen. De Gaulle 
vens Blair House,
riausybė apgyvendina visus 
atvykusius svetimų valsty
bių viršininkus.

Sustabdė amerikiečią 
žygiavimą Italijoje

ROMA, liepos 6.—Aštun
tos armijos indėnai kariai 
pasiekė Umbertide pakraš
čius viršutiniam Tiber klo
ny, ir gręsia vieškeliui ve
dančiam į Florenciją, vaka
ruose nuo Arezzo.

Sąjungininkų štabas sakė 
sukietėjusi nacių opozicija 
sustabdė amerikiečių žygia
vimą vakariniam Italijos 
krante. Priešakiniai ameri
kiečių daliniai randasi Cas- 
tiglioncello apylinkėje, apie 
10 mylių į pietus nuo Livor
no uosto. Naciai šaudo į 
juos visokiomis patranko
mis, nuo mažiausių iki di
džiausių.

Vokiečiai vakar 
kart kontratakavo 
kiečius Rosignano
bet kaskart buvo atmušti.

Toliau nuo kranto, smar
kios kautynės vyksta Cas- 
tellina 'pakraščiuose, bet 
Amerikos tankai pasivarė 
pusantros mylios į šiaurry
čius nuo Catini kalno.

keturis
ameri-
mieste,

apsigy- 
kur vy-

Nuleista; karininkas 
pasidarė sau galą

SAN FRANCISCO, Calif., 
liepos 6.—Lt. Beoufort Swan 
cutt, kuris buvo nuteistas 
mirti už nušovimą dviejų 
panelių, kito karininko ir 
vieno policininko, šiandien 
pasikorė armijos Letterman 
ligoninėje.

Hunan kovose užmušta 
6,000 japonu karią

CHUNGKING, liepos 6.— 
Pagyvėjusios atakos Hunan 
ir Kwangtung frontuose, bei 
pasiryžęs gynimasis apsup
tam Hengyang mieste kai
nuoja japonams daug karių 
gyvybių.

Kiniečių komanda spėja, 
kad per praeitas 10 dienų 
užmušta bent 6,000 japonų, 
jų tarpe vienas aukštas ka
rininkas.

šiaurinėje Burmoje Chin- 
dits kariai okupavo kaimą 
apie 14 mylių į vakarus nuo 
Mogaung.

JAPONAI VARTOJA 
NUODINGAS DOJAS

14-to U. S. AVIACIJOS 
DALINIO BAZE, Kinijoje, 
liejos 6.—Kapt. Ralph F. 
Thompson, Amerikos armi
jos chemijos skyriaus kari
ninkas, patvirtino kiniečių 
teigimą, kad japonai varto
ja nuodingas dūjas prieš ki
niečius Hengyang miesto 
gynėjus.

Thompson buvo nuvykęs 
į Hengyang patikrinti ki
niečių pranešimą, ir rado, 
jog japonai vartojo "mus- 
tard” ir "Lewisite” dūjas.

MASKVA, liepos 6.—Rusų kariuomenė šiandien pradė
jo naują ofensyvą, taikomą į Pinską ir Brest Litovską, o 
Gen. Cerniakovskio armi ja randasi apie 45 mylias nuo 
Vilniaus, kuris skaitomas šiauriniai vartai į Pabalčio 
valstybes.
. Kaip ir Baltgudijos ofensyvos pradžioje, naujasis stū
mimas buvo pradėtas dideliu artilerijos baražu ir smar
kiomis lėktuvų atakomis.

černiakovskio žygiavimas į Vilnių iš pietryčių ėjo per 
Smorgonie, kuris randasi tik 140 mylių nuo. Rytprūsijos 
sienų.

Kiti rusų daliniai, baigdami apvalyti Minsko rajoną, 
baigia išmušti vokiečių pėstininkų 12-to ir 27-to korpusų 
ir 39-to tankų korpuso likučius.

Molodečno, vėliausias svarbus rusų laimėjimas, buvo 
viena vokiečių Vileika^Nesviž linijos tvirtovių, ir kryžke- 
lis Minsko-Vilniaus ir Polocko-Lyda geležinkelių.

Atrodo, kad Generolų Čemiakovskio ir Bagramiano ar
mijos greit stumsis į Lietuvą ir Latviją.

Maskva šiandien pranešė, kad rusų kariuomenė užėmė 
Kovelį, kurį naciai vakar sakėsi evakuavę. »

U. S. kariai apėjo La Haye du Puits; 
naciai partraukia daugiau rezervų

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, liepos 6.—Du Ameri
kos pirmos armijos daliniai 
pasistūmėjo pietuosna, apė 
jo puolamą La Haye du Pu- 
its iš rytų ir iš vakarų pu
sių, ir pasiekė Las du Jar- 
dins, tris mylias į pietvaka
rius nuo La Haye.

Kautynės už tą nacių cen
trą pradeda didėti ir bus 
dar aršesnės, kadangi na
ciai partraukia daug pėsti
ninkų ir tankų rezervų į, tą 
apylinkę.

Iš rytų pusės, kitas dali
nys įėjo į Mont Castre miš
ką, tris mylias į pietryčius 
nuo La Haye, ir kaujasi su 
naciais už svarbius kalnus

toje srityje.
Rytiniam linijos gale, bri

tų tankai ir pėstininkai gru 
miasi su naciais prie Caen. 
Kanadiečiai ir britai kariai 
atsilaiko prieš nacių kon
tratakas Carpiąuet apylin
kėje, tuoj į vakarus nuo 
Caen.

Caen rajone sutraukta 
tiek nacių ir sąjungininkų 
kariuomenių, kad sunku by 
kuriai pusei manevruoti.

Į pietus nuo Carpiąuet 
miesto sąjungininkai kauja
si su naciais už aerodromą. 
Raportas sakė trys dideli 
hangarai jau sunaikinti. Tas 
aerodromas yra vienas ge
riausių Normandijoje.

■ < -| a va

įsi vėl siunčia 
taikos pasiūlymus

LONDONAS, liepos 6.— 
Raportai iš Lisabono sako 
duodama suprasti, kad na
ciai ir vėl pradėjo kalbėti 
apie taiką, šį kartą siųsda
mi savo sugestijas per Por
tugaliją. Nacių sugestijos 
net mini Hitlerio atleidimą.

Sakoma naciai siūlo: tuoj 
sustabdyti robotinių bombų 
atakas.

Pasitraukimą iki 1939 sie- 
mj-

Atsteigimą prieškari nės

Išdegė kviečią laukai
PENDLETON, Ore., lie- 

i. . • • : pos 6.—Manoma, jog galųaliejaus sprogime gale suvaldyta gaisras, ku- 
OIL CITY, Pa., liepos 6.—Į ris išdegino 20,000 akrų 

Įvykus sprogimui ir kilus pievos ir kviečių laukų šiaur 
gaisrui Pennzoil ąliejaus rytinėj Onegon valstybės, agresiją rytuose, užtikrinant 
varykloj, trys vyrai žuvo ir dalyj. Gaisrą kovojo 500 Vengri jos ir Rumunijon ne
keli kiti buvo sužeisti. ! savanorių. ! liečiamybę.

3 žuvo, keli sužeisti

Lenkijos.
Tarpusivę gu raitiją prieš

KARO BIULETENIAI
— Sąjungininkų lėktuvai 

atakavo penkis geležinkelius 
einančius iš Normandijos 
fronto į kitas Prancūzijos 
dalis.

—Kiniečiai Salween fron
te užėmė kelias pozicijas 
kalnuose Shelly upės klony.

—Amerikiečiai pasitran
kė iš geležinkelio stoties La 
Haye miesto šiaurinėj daly.

—Naciai sunaikino pran
cūzų kaimą ir išžudė gyven
tojus. atkeršyti už trijų na
cių nužudymą.

—Amerikos lėktuvai va
kar nuskandino penkis ja
ponų laivus, šešis gal nus
kandino, ir 21 sužalojo, ata
kose ant Volcano ir Bonin 
salynų.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
Nuotrupos iš tautinio 
Susivienymo seimo

žo smuikoriaus, Tado Kuli- 
govakio.

Birželio 28 d. buvo suruoš
tas šeiminis bankietas. Iš 
pradžių buvo manyta ruoš
ti Lietuvių Muzikalėje sve
tainėje, bet, patogumo dėlei, 
bankietą perkėlė į Hotel Phi 
Ladelphia. Bankiete dalyva
vo virš trijų šimtų ssmenų.

Tautinio Susivienymo vy
riausiu vadu — prezidentu 
dabar yra adv. V. Laukaitis 
iš Baltimorės.

Prieš seimą buvo kalba
ma, kad įvyks susikirtimas 
ua vyriausiojo vado vietą, 
bet seimui atėjus nieko pa
našaus nebuvo.

Ųirielio 25 — 30 dieno 
mis čia buvo j)vykęs tauti
nio Susivienymo 43-sis sei
mas. Be grynai seimo svars
tomų reikalų įvyko dar ir 
kili dalykai-dalykeliai. Pa
vyzdžiui, birželio 27 d., Lie
tuvių Muzikalėje svetainėje 
įvyko prakalbos — agitacija 
pardavinėjimo karo bonų.
Daugiausia bonų nupirko ten 
atsiradęs Tabor Farmos sa
vininkas, Juozas Bačiūnas; 
jis pirko net už $10,000. 

w Dabar čia apie jį veik tik 
ir kalbama ir keliama jį iki
padangių... Paruošimus, sujungtus su

Seimo rengimo komisija, šiuo seimu, rėmė ne tiktai 
kuriai vadovavo adv. Kazys JU žmonės-nariai to Susivie- 
Čeledinas, tarp kitko, išlei-1HY1113’ ^et ĮT Wtt . Pavyz- 
do ir labai gražų seimui at- džiui, rašančiam šiuos žo- 
nainti leidinį — knygą. Kny- džiua ir Pačiam teko matyti, 
gą spausdino Juozas Gilutis.' prakalbose dalyvavo ir jrur- 
Už gražų darbą ir jį dabar šiečh* klebonas, kun. dr. V. 
čia visi net ir perdaug jau Martusevičius. 
jį giria ir pranašauja jam Į Plnnksnos Vytis
gražią ateitį — didelį pasi
sekimą jo spaustuvės versle, 
biznyje.

Beje, toje knygoje be se
nosios centro ' valdybos na
rių atvaizdų, yra dar ir Vi
liamos Poškas ir vietinio ma

KONTESTO LAIMĖTOJAI
"^i

Birželio 30 d. pas spaus
tuvininką Juozą Gustį, 332 
N. 6.h St., teko susitikti su 
kazimieriečių vikaru, būtent 
kun. Vincu Vėžiu. Spėju, kad 
pas kazimieriečius, turbūt, 
kas nors nepaprasto jau ir 
vėl ruošiama, nes jis, Crarbūt, 
buvo atvykęs su spaudos dar 

, bais. K. V.
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Žemėlapis vakarykščių žinių iš rytinio fronto. Kbomet 
skaitytojai jį žiūrės, Sov. Rusijos raudonoji armija, gal, 
jau bus įėjus į Lietuvą. (Acme-Draugas}

Senatorius David 
I. Walsh lankėsi 
Marianapolyj

Thompson, Conn. — Pir
madienį, liepos 3 dieną, M a- 
rianapolio kolegiją aplankė 
žymus svečias, Jungtinių A- 
merikos Valstybių senato na 
rys David I. Walsh, svar
bios Laivyno komisijos pir- rau

A. Mąrkūnas ir kun. J. Pau
liukonis. Prie svečių būrelio 
taip pat prisidėjo čion atos
togaująs prelatas J. Ambo
tas ir iš vakaro Čion užsu
kęs “Draugo” red. L. Šimu
tis. Visi jie su senatorium 
apžiūrėjo Marianapolio ko
legiją, kuria svečias pareiš
kė savo pasigerėjimą ir kar
tu pasidžiaugė vietos gražu-

mininkas senate ir seniau 
buvęs Massachusetts guber
natorius.

Iš Worcester, Mass., aukš-

lankyli šią lietuvišką moks
lo įstaigą.♦ •»

Išlydint asnatorių D. I.
Walsh, džiugu buvo prisi
minti įo uolų domėjimąsi 
Lietuvos reikgįąįs ir jo karš
tas pastangas ginant mūsų 
tėvų šalies laisvą ateitį.

Praėjusiam kare artileri
jos vienetas buvo gaftiną- 
mas kiekvienam 1,100 karei
viu Dabartiniam kare arti
lerijos vienetas gaminamas 
kiekvienam 46 kareivių.

Po pietų, kurių metu buvo 
prcgos su senatorium D. Į. 
Walsh pasikeisti mintimis a- 
pie eilę aktualių klausimų,1

kytrai

itanĮHffcu 
SydukM — 
M. SANTEB

amcKiTs
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUOA.

MONARCH LIQUOB
3529 So. Halsted SL

Phone TARDS <0t«

Didžiausia Lietuvių 
Jeweky Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
SUNAS'

PASKOLOS 
sDAROMOS

ant Pirmų MorgiČių
PAS

— H

MUTUAL FEDER Al
Savings and Loan Assn. oi Chicago

M W. OBRMAH Ra ........................Tel. CANai 8087
BEN J. KAZANAUSKAS,

r

WHOLESALE
FURNITURE

RROKER
Everything ln the line of 

Fumiture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Parašė nauja
veikalą

(LKFSB) Argentinoj gy 
venąs K. Cibiras-Verax, ku 
rio didelė knyga apie Lietu 
vą išėjo Argentinoj ispanu 
kalba, yra lietuviškai (para
šęs naują veikalą — savn 
kelionių įspūdžius. Tuo tar. 
pu nežinia, ar kas šią knv- 
gą išleis.

Riulrikn Radio Valandom’
W.H.F.C 1420 Kllocyclea —

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

NedUloJ, 9:10 vai. vakare

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jcwelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per Si Pavasarini 31 Metų
IŠPARDAVIMĄ

tą svečią palydėjo minėto kurių daugumas lietė ir lie-
miesto dr. Vaišnoras su žmo
na ir mokytojas Pauliukonis 
su žmona.

Marianapoly senatorių 'pri 
ėmė namo viršininkas kun.

tuviškuosius reikalus, gar
bingas svečias, pasilsėjęs va- 
landėlę marianapoliečių tar
pe, išvažiavo namo, 'prižadė
jęs ir ateityje nepamiršti ap-

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos BAžlea 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykti* | mtsų jardą ir aptiėrėblto 
ką Ir aokitą riUįį LENTŲ—MILL W0RK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERIJOJ — 
dėl garažų, porėtų, vižkų, aklepų tr fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ

Turime dideli

rinkimą Muzikališkų Instrumen- 
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

X fi IOHN A KASS
IBVYELBY — W ATCHMAKEB 

— MUSIC
1216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

APROKAVIMAS IB
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. V1CTOKY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL po pietų

DI J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS n CHIRURGAS

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 Od 4 Ir nuo 7 iki 9 vakare 
Treėiad. ir Nedėliomia susitarus
2423 VVeat Marųuetto Boad

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomia pagal sutartį
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspeet 1930

Tel. Y ARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIKginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vąl.: 1—3 ir 5—8:30 P. M, 

Trečiadieniai* pagal sutartį

Tak YABda 5921
Bea: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
. 756 West 35th Street

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lenų Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
W. VHRG. LUMP — Sijoti...
STOKER COAL, Ankžtos rflžles, Čy
2 syk plautos, Chemiftbai prirengtos 
BLACK BAND LUMP..... • ~ - j} J

i PETROLEUM COKE (Oenrse)., 
PETROLEUM COKE (Me BunX

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena, pora ak ų Ūsam Cjnrenl- 
Jl ifc'Z-

Tel. CANai 6122

DR. BIEŽIS
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 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

Tel. CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave 

Į VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p
6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street 
VaL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Catechetical Guild, St. 
Paul, Minn., buvo paskelbus 
kontestą straipsniui apie ki
no filmą “Bermdetos gies
mė” (Song of Bcrnadette) 
parašyti ir paskyrė $500 do- 
vanų. Kontestą laimėjo šie 
katalikiškų mokyklų studan- 
tai: Concetta Liberto iš Bal- 
timore, Md.; Billy Smith iš 
ČhPlicothe, Mo.; ir Maria 
Russell iš Omaha, Nebras
ka. (NCWC-Draugas)

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALurnet 7237
★

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

Utarnikais, Ketvergais ir Šukė
tomis iki 9:30 vaL vakare.

IBARGUTUf
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 lt

WHFC - tO kitos.
SEKMADIENIAIS — noo 1 

Iki 2 nl. po^et,
KITOMIS DIENOMIS — ąno 

ą:33 >

raut, Saugokite Ja* Mulam 
zanMnuott Jas tiiodcrnMklausta 

> metodą, kurio regėjimo mokslas 
rali sutelkti.

3* MKTAI PATYRIMO 
, pririnkime akinių, kurie pcaAall-

na visų akly j(<*nipiiuų.

Dr, John J, Smetana 
Dr. 1 J. Smetaaa, Jr.

OPTOM KT RISTAI 
1804 So. Ashland Avenue

Kilpos U-to*
DvirfoaM: CANAL 0533, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.

Trečlad. Ir Še&tud. 9:30 a. m.
Iki 7:00 p. m. .

TsE HERBock 8700
Rez. tol- PROspeet 6086
Jei neatsiliepia, lauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

Ir nuo 7—9 kasdien.nno 3—
ižakiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel............VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. G. SERNĖR DR. R. ATKOČIŪNAS

EITKA PROGRAMAS Penji- 
tndlenl^n ano 7 UdL 3 <*

F CIO ofiso ZdMBBB;
8755 S. We3tevn Ave., Chicago, I1L

Telefonu* GBOvehill 2242

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

'X*l.: Yarda 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis

S3 £

Gflse b Akinių Dfcfctovė 
34N BO. HALSTED ST.

Kampas 34th Stoeet 
Valandos nuo 10 iki 4; nuQ 6 Iki 8 — 
t Sekmadienyje pagal sutartį.

C

DANTISTAS
1446 S. 49tK Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

9147 S. Halsted St, Chicago 
^Pinnadieniajs, Trečiadieniais 

ir šeitadieniais * 
Valandos: 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDtvay 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFavette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda» 
tikėjimą, dėl to, kad jo uebran- 
gino.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą"*

t
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

“D R A U O O” 
DARBŲ SKYRIUS

'‘DRAUGAS" HEI.P VVANTEH 
ADVERTISING DEPARTMENT 

tai No. Uearhom Street 
Tet. RANdolph 9488-9489

★ For Sale!
★ For Rentl
★ For Help!

/★ For Service 1
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dthnanlan Daily Nevvspaper 
— FSTABLISHF.D 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTTSING MEDIUM

* * ** * * M

11 EI.V WANTED — VYRAI HEI.P UANTED — MOTERYS

HEI.P WANTED — VYRAI

VYRŲ IR VAIKINŲ 
DIRBT. PAGELB.

100% KARO DARBAI
Patyrimo nereikia. Gera pradinė 
mokestis. Dvkai ligoninės ir gv 
vasties apdrauda. Komoaniios ca- 
feterija valgis kašto kaina.

EXCEL AUTO 
RADIATOR CO.

320 E. 21 st ST.

HOUSF.MKN
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atslfiank'te 
Apply Employment Office

EDGEWATER REACH HOTET. 
5357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON 
HEI.P WANTED — MOTERYO

CHECKERS
CASH1ERS

COUNTER MOTERŲ ‘ 
Valgis ir uniformos

duodama
Dieną, ar naktį valandoms. 
Kreipkitės prie Miss Studebaker

PULLMAN
t

Standard Car. Co.
900 E. 103rd ST. 

COMmodore 3600 Ext. 262

REIKIA SENESNIO AMftlAVS VY
RO, niauti indus ir bendram vąly- 
mo darhui. Valandos 1—1" va’* . f. 
dienas i sav. J21. MAF.’S RES- 
TAVRANT, 3114 W. Cermak Rd.

TUSIŲ PT.OVF-.IAS — Kitchen Vv- 
ra.s — Dining room Vaikinas. Auk- 
SA,austa mokestis. Arti entvekarlu.
EDGEWATFIR GOI.F CI.I’R, 2015 
PraU Blvd.

Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

MOTERIMS 
ŠLAVĖJOMS
GERA MOKESTIS 

GEROS DARBO SĄLYGOS

KREIPKITfiS PRIE 

MRS. STUDEBAKER

SEARS ROEBUCK & CO
79th & Kenwood

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

- Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
AtalianUt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
H

Employment Oflsan Moterims 
Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

MERGINŲ RF.IKJA prie uptalaymo 
dvlračiij ratų. Patyrusių pageidailja- 
ma. Gera mokestis.

CniCAGO CYCI.E SUPPLY CO., 
224 N. Desplalnes.

NAUJOS DARBO
VALANDOS PRIDĖTA:

4 PP. IKI 9 VAK..
4 PP. IKI 12:30 RYTO 

5 DIENOS Į SAVAITĘ

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, >87.50 J menes) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Efnployment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

REIKIA VIRĖJOS, gv. Juozapo Vai 
kų Prieglaudoje. Kambarys vietoje. 
Kandidate gali turėti vaikų nuo 
iki 16 metų. Jiems bus vieta, val
gis, drabužiai ir pamokos ant vletoe.

'-739 EAST S5th STREET

PATARNAVIMAI

Žemiškieįi geidimai yra 
teoalas, kuris sulipina dva-1 
siškuosius mūs sparnus.

(ftv Aiipustinas.

3 Moterų 

Valytojų
$118.84 I MENESI 

8 PP. IKI VIDURNAKČIO 
ATSIŠAUKIT

NEW YORK CENTRAL R. R. 

EM PI ,OY M E NT OF I SA I 
2 M. AukSte (Mezzanine)

LA SALLE ST. STATION
didžiosios invazijos į RIMŲ PI.OVft.IA — Stiklų, Daržo

vių Ir Saladn. Aukftčiausia mokestis. 
Arti gatvekar. EDGF.WATER GOLF 
CM B. 2045 IVatt Blvd.

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47 th St.
Tel. YARDS 1866.

Lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiama prisidėti 
prie
Bergman’s daržą,, liepos 9d.,
kur įvyks didysis “D Day”
spektaklis — geriau sakant, Dgk visas pastangas, kad 
Draugo Dienos” Piknikas! Lietuva vėl būtų nepriklau

soma valstybė.

PARD A VIMUI

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”. 
DUOKITE JI KITIEMS Pirkite karo bonus.

VYRAI IR MOTERYS VYRAI Rt MOTERYS

ALUMINUM*
Dabar tai laikas pradėti dirbti pramonėje rytojaus. 

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

naktimis. Patyrusių ar ne. Užmokestis laike mokinimo.

2742 W. 36th Place

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų Z
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes ISmoklnsIm jus. 

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

Imkite Donglaa Park “T.” Iki Durų

LUKSUSINIO TRAUKINIO KATASTROFA /tai

Barzdą skutant ir gerai išlavintą chorą. Tą^
būdavo, kaip užtrauks ‘ Kur
bėga Šešupė, kur Nemunas
teka” — tai net sienos dre-,
ba, o mūsų seneliams ir ma- ' 1 ’•mutėms tai ašaros — kaipr 
žirniai per jų skruostus rie-. 
da.

(Tęsinys)
— O, iš Detroito! Tai gra

žus miestas. Buvau kartą 
per Susivienymo seimą. Man 
Detroitas labai patiko. Bu
vau nusprendęs važiuoti į 
Detroitą ir ten apsigyventi, 
bet mano toji ragana augai 
dino man visus planus. Bet 
kitą vertus gal ir gerai pa
darė, nes, kaip lietuvių pa
tarlė sako: “Ant vietos bū
damas ir akmuo apželta”. 
Taip ir su manim atsitiko — 
susidėjau cento ir dabar nie
ko nebijau, nei bedarbės, 
nei blogų metų,; gyvenimas 
man užtikrintas, tik žinoma 
Detroite, manau, būtų sma
giau.

— Bet pas mus, kaip at
simenu, prieš trisdešimts, 
trisdešimts penkis metus ir
gi buvo smagu. Aš niekuo
met neužmiršiu tų laikų!

— Kaip matai tamsta, 
miestas yra neįprasčiausias, 
nors negali susilyginti su 
Detroitu, bet ir negalima 
sakyti, kad tai prastas. Ma
tote kaip medžiais visas ap
augęs; atrodo, lyg koks — 
sodas. O to jaunimo iš Lie
tuvos buvo privažiavę — de
vynios galybės. Tai vestu
vės, tai krikštynos, tai var
dadienis, tai gimtadienis, tai 
vėl koks baliukas — poky
lis — taip, kad nežinai nei 
į katrą beeiti. Draugijos vi
sos gyvavo kuo geriausiai 
Būdavo jeigu viena draugi
ja padaro ką nors gero 
tai kita nori pralenkti — 
padaryti dar geriau. Nebu
vo tos nedėlios vakaro, kad 
nebūtų buvę kokio nors pa
rengimo. Tai teatras, tai 
koncertas, tai prakalbos, tai, 
žiūrėk, koks svečias iš Lie 
tuvos — aukas renka Lie
tuvos reikalams. O nuo Lie
tuvos reikalų, tai mūsų ko
lonija ne tik Lą neatsilik
davo, bet dar ir pralenkdavo 

Lietuvių visuomenė nuo- kitas1
širdžiai kviečiama prisidėti 
prie didžiosios invazijos į Turėjom, tikrą lietuvį 
Bergman’s daržą, liepos 9d.. Patriotą, kleboną, kuris bū- 
kur įvyks didysis “D Day” txl P61* P®k1^ ^rėjęs už Lie-

Luksusinis Santa Fe “Chief” traukinys nušokęs nuo 
bėgių netoli Williams, Arizona. Keturi keleiviai žuvo ir 
daugiau kaip 50 sužeistų. (Acme-Draugas teiephoto) •

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKf
au moderniškai (rengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basemcntae 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinga mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1% mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puošnių rezortų.

J. P. V ARK ALA sav., Chicagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Virginia 2114

PARSmrODA — GROSERJift IR 
BFftF.RNft. su namu ir vlnkuo, Ir 
ekstra cottage prie šono. Atsišaukit 
— 4430 W. BOth STREET.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTU

Gaisras

HEI.P VVANTED — MOTERYS

DO YOUR BIT TO
GET THAT 3rd STRIKE 

ON
BER LIN !

★ ★
THIS IS A GAME

WE CAN’T AND W0N’T 
L O S E.

★ ★
WHY DON’T YOU 

COME TO BAT 
FOR US?

W0RK AS: 
ASSEMBLERS 
INSPECTORS

MACHINE OPETATORS 
Day and Night 

Shift Jobs Open.

★ ★
Matykit Mr. Danlcek

Pasitarimai
t

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:80 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

HANNEGAN SAKO 
F.D.R. KANDIDATUOS
COLUMBUS, Ohio, liepos 

6.—Demokratų nacionalinio 
komiteto pirmininkas Rob
ert E. Hannegan sakė jis 
manąs, jog Prez. Roosevel
tas padės šalin “asmenines 
užgaidas” ir kandidatuos 
ketvirtam t terminui. Anot 
Hannegan, vice prezidento 
vietai kalbama apie kelis 
kandidatus nominacijai.

Lietuviai Argenti
noje ir Uragvajuje

(LKFSB) Argentinos lie
tuviai suruošė grižų Moti- 
jios Dienos minėjimą. Kai 
kurios lietuvės atvyko j mi
nėjimą apsirengusios tauti
niais drabužiais. .

— Uragvajaus laikraščiuo 
se garsėja keletas lietuvių: 
Paula Jarmulavičiūtė yra 
“Sodre” teatro pirmoji ba
lerina, ji turi savo baleto 
studiją, kurios pasirodymo 
metu vietinė spauda su di
dele pagarba mini tos lietu
vaitės vardą. Krepšiaaviedi- 
ninkas V. Cieslinskas turi 
kęlius nacionalinio ir tarp
tautinio nugalėtojo diplomus 
ir jo vardas dažnai matyti 
Uragvajaus spaudos skilty
se. Ona Mockutė dalyvauja 
vietinių intelek'.ualų ruošia
muose kultūriniuose paren
gimuose kaip programos pil- 
dytoja. Uragvajaus spauda 
ją laiko daug žadančia meno 
pajėga..

— Pietų Amerikos lietu
viai Rutkus ir Mažeika turi 
net lietuvišką cirką, kurio 
vardas tačiau parinktas “Me 
xico’ ’. Argentinos lietuviai 
turi savo orkestrą “Nemu-

— Būdavo nueisi į teatrą, 
tai yra ko pažiūrėt — lyg 
iš Kauno būtų atvažiavę ar* 
tistai, ir prijuokina ir pra* 
virkdo ir kartais suramina.

— Bet dabar, tai viskas 
kitaip pas mus. Miestas, tie
sa, gražus, taip kaip ir pin 
miau, kad buvo, bet lietu< 
viai tai jau — ne tie... vieš . 
ni išvažiavo į kitus miest 
tus, kiti paseno, daugelis 
numirė, o likusieji taip iš- 
tautėjo, kad net sarmata ir 
prisipažinti. Draugijų jau 
taip kaip ir neturim, o nors 
katros dar tebegyvuoja, bet 
jos nieko neveikia. Nei pik, 
nikų, nei teatrų, nei balių, 
o apie koncertus tai nei kal
bos negali būti, mat senas 
klebonas išvažiavo į Lietu
vą. Su teatrais ir tas patą 
— išeis kokia boba, patrepi 
sės kaip gaidys, pakvaksėa 
kaip višta — tai ir visas 
atras.

(Daugiau bus)

Maikis šliurpšt -užėjo 
restoraną pietų. Dezertui vėl 
terka atnešė kavos. Sriūb
telėjęs Maikis šaukia veiter- 
ką:

— Sei, kokią tu man čia 
kavą atnešei. Negalima ger
ti. Karti, kaip tabakas...

— Kam šūkauji, tamsta, | 
— atsakė jam veiterka. ■
Jei mūs kava karti, kaip ta
bakas, tai pamėgink ją rū
kyti. Ji pigiau kainuos, kaip 
cigaretai.

nas

spektaklis — geriau sakant, 
“Draugo Dienos” Piknikas!

tuvą. Jis būdavo visuomet 
užlaiko gerą vargonininką

Ona Skrajienė bučernėj 
perka kiaušinius.

—Po kiek kiaušiniai?
—50 centų tuzinas, — at

sako štorninkas.
. —Ką? Tokie brangūs ir

tokie mažyčiai!
—Ką gi darysi, misel, —•

atsakė štorninkas, — kad 
vištos nežinojo, jog tamsta 
tuos kiaušinius pirksite.

Po karo

LAS VEGAS, Nev. — Lie
pos 5 dieną gaisras sunaiki
no du Las Vegas klubus. 
Sakoma, kad gaisras sukė
lęs $250.000 nuostolių.

Pirkite pas tuos biznie

rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.

Įdomus gyvenimo 
įvykis

LONDON. — Kun. Char
les Hart, iš Whittingham, 
Northumberland, kuris ku
nigu tapo mirus jo žmonai, 
atliko savo sūnaus Thomas 
A. D. Hart laidotuvių apei
gas. Hart mirė turėdamas 
58 metus amžiaus. Kunigas 
Hart yra 85 metų amžiaus. 
Kitas sūnus, kunigas Leo 
Hart, suteikė savo broliui 
paskutinius sakramentus ir 
atlaikė šv. mišias jo laido
tuvėse.

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.

VATIKANAS. — Prane
šama, kad po karo bus pa
skelbta septyni asmenys 
šventaisiais, jų tarpe ir pa
laiminta motina Frances 
Xavier Cabrini, Jėzaus Šir
dies seserų misijonierių stei
gėja, kuri dirbo Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse 28 me
tus. Laukiama tik formalių 
ceremonijų dėl jų kanoni
zacijos.

Melskitės, kad Lietuva vėl 
atgautų nepriklausomybę.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

įdr&darbl&ms ir korespondentams raitų negrąžiname. Jei nepražū
tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 

"alko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstas rastus ir ypač 
spondenctjas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
tpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
us pataisymui, ir vengiant polemikos ar asaienlškumų. Pasenusios

^respondencijos laikraštin nededamos.

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

— Pirmadieni liepos 3 d. Marianapolio kolegijoj, 
Thompson, Conn., lankėsi senatorius Davtd W akstį (iš 
Massachusetts), ten pietavo ir kalbėjosi au kolegijos 
mokytojais ((vairiais dienos klausimais ir apie Lietuvą. 
Ir šiuos žodžius rašančiam teko su juo maloniai pasi
kalbėti.

— Marianapolio kolegija gražiai atrodo: paskendusi 
medžiuose ir žieduose. Įvedama pagerinimų, šį rudenį, 
mokslo metus pradedant, tikimasi sulaukti dvigubai 
daugiau studentų.

— Gerai nusiteikęs ir rašytojas Antanas Vaičiulaitis, 
kuris kolegijoj profesoriauja, šiuo metu jis daug sielo
jasi, kad lie'uvių inteligentija suremtų petys petyn ir 
išleistų lietuvišką žurnalą. Dienraščiui “Draugui” ža
dėjo parašyti ilgesnę apysaką.

— Šiuo tarpu Marianapolyje gyvena du garbingi mū
sų veikėjai veteranai — kun. dr. K. Urbonavtčlus-Kml- 
tas, “Darbininko” vyr. redaktorius (jis Bostono kon
ferencijoj kalbėjo apie spaudą) ir prel. Jonas Ambotas, 
Hartfordo lietuvių parap. klebonas, kuris konferencijos 
dieną atnašavo iškilmingas Mišias.

— Sustojus New Yorke teko susitikti su prof. K. 
Pakštu, iš kurio sužinojau, kad Lietuvių Amerikiečių 
Informacijų Centre yra labai daug darbo. Profesorius 
šiuo metu rašo keletą knygų apie Lietuvą.

— Šv. Panelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seselės 
neseniai įsigytose patalpose su didoku žemės plotu (prie 
Putnam, Conn.) susi'aukė daug viešnių — apie penkias
dešimtį jaunučių lietuvaičių, kurios puikioj nuotaikoj, 
gražiose apylinkėse ir rūpestingoj seselių globoj nau
dingai praleis šią vasarėlę.

MIRĖ

PIERRE MAURICE

r>- s

George Barnard, per dvi
dešimtį metų buvęs žinių re
daktorius “The Universe” 
laikraščiui, ir N. C. W. C. 
korespondentas Lo n d o n e, 
šiomis dienomis mirė. (NC 
WC-Draugas)

Pirkite karo bonus

Lietuviu Konferencijos Bostone
(Vietoj korespondencijos)

Šiuos žodžius rašančiam teko dalyvauti Naujosios 
iglijos Lietuvių konferencijoj, kuri buvo liepos 4 d.,

Boston, Mass. Konferencija buvo labai gausinga, 
ia gilaus patriotizmo ir ryžtingumo vieningai dar-

įctis Amerikos pergalei ir Lietuvos išlaisvinimui.
Keli šimtai draugijų atstovų, šimtai svečių su dide-

Įu susidomėjimu išklausė referatų, kalbų ir praneši
mų. Kalbėtojų tarpe buvo ir žymių amerikiečių — kon- 

iemanas McCormack, U. S. kongreso daugumos va- 
i, energingasis Bostono miesto majoras Tobin ir ki-

Į. Visi svečiai kalbėtojai labai prielankiai kalbėjo apie 
ivius ir linkėjo Lietuvai greičiausiai išsilaisvinti ir

;ngti į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Lemia alt darbus

Lietuviai kalbėtojai svarstė mūsų tautos šių dienų 
abiem as. Išklausę išsamaus Amerikos Lietuvių Ta

ftos atstovo pranešimą apie nuveiktus darbus, konfe- 
ncijos dalyviai jais džiaugėsi, juos užgyrė ir savo pa,- 

unoą pažadėjo. Pažadas — ne tušti žodžiai: be jokios 
itacijos ALT darbams remti sudėta virš tūkstančio 

talerių. Ypač džiaugtasi, kad, pagaliau, jau įsteigtas 
petuvių Amerikiečių Informacijos Centras ir bendras

lpos fondas.
Konferencija priėmė visą eilę svarbių rezoliucijų:

. eikinimai Prez. Rooseveltui ir sekr. Cordell Hull, pa
das dar stipriau ir gausiau remti Amerikos karo pas

ingas: pirkti U. S. karo bonus, aukoti Amerikos Rau- 
anajam Kryžiui ir dirbti visus kitus darbus, vedan
tas prie pergalės pagreitinimo. Priimta rimtų ir ak-
palių nutarimų Lietuvos klausimu.
□NFERENCIJOS ORGANIZACIJA

Konferencijai vadovavo red. A. Kneižys. Jos rengimo 
riatorlum buvo Lietuvių Piliečių Klūbas Bostone, 

rengimo prisidėjo visos patriotinės lietuvių gru- 
Komi'.etui pirmininkavo adv. Jonas J. Grigalius,

stono Assistant Corporation Counsel.
Naujosios Anglijos Lietuvių Konferencija prasidėjo 
iškilmingomis pamaldomis šv. Petro ir Povilo baž- 

irčioj, kurios rūpestingas klebonas kun. Pr. Virmaus- 
h labai daug ir nuoširdžiai pasidarbavo, kad šice iš- 
Vmės būtų kuo įspūdingiausios. Bažnyčia buvo pilna 
įonių. Bostono draugijos ir daug delegatų įl bažny- 

atmaršavo paradu, kuriam vadovavo Stepono Da
laus legijonierių postas. Po pamaldų tokiu pat paradu,
•r daugiau draugijų prisidedant, žygiuota į So. Bos- 
no High School auditorium, kurioj įvyko konferen- 

didingai demonstravusi lietuvių patriotingumą ir 
ringumą. Pirmoji programos dalis auditorijoj bu- 
pašvęsta Jungtinių Valstybių Nepriklausomybės 168 

otų minėjimui. Šiai programo daliai vadovavo Stepo-
Dariaus legijonierių postas.

Džiugu, kad lietuviai vis stipriau ir vieningiau su-
Įofganizuoja ir daugiau veikia Amerikos pergalei ir 

tvos išlaisvinimui.
ruTfts

Aplankius kritingai sirgusį širdies sukrėtimu kun. 
ną Švagždi, Brocktono lietuvių parap. kleboną, Am. 
T. narį ir kitų mūsų organizacijų vadą. pasirodė, kad 
jau gorėlesnis, grįžęs iš ligoninės, tačiau dar ne-

feit tegalės grįžti prie savo pareigų.

Svarbusis šalpos reikalas
“Amerika” rašo:
Šiandien už savo gimtą žemę tūkstančiais žmonės krau 

ją lieja ir gyvybę guldo. Jie didžiausią vargą, trūkumus 
persekiojimus kenčia už savo šalies ir savo artimųjų ge
resnę ateitį, už gyvenimą laisvėje. Būdamas Pacifiko sa
lose, kareivis amerikietis su ilgesiu svajoja apie savo 
gimtą miestą, tėvus, seseris. Jis žino, kad tas miestas 
ir toji žemė yra jo brangenybė. Jis žino, kad Jis myli 
savo gimtą žemę, gal jau kelinti metai jos nematęs. 
Pulkai graikų, norvegų, lenkų ar lietuvių yra susilaukę 
sunkesnios dalios: jie yra pavergti, arba išvaryti iš sa
vo krašto, ištremti, ar radę laikiną prieglaudą svetimoj 
pastogėj. Poeto A. Mickevičiaus žodžiais betariant, toki 
žmonės, netekę savo gimtos šalies, pajunta, kad ji bran
gi jiems kaip sveikata, ir tada jie regi savo žemės 
“grožį ir kampą kiekvieną”.

Tėvynės meilė, pagarba savo tėvų žemei yra toks 
pat įgimtas dalykas sielai, kaip oras kūnui. Kas tos 
meilės nejaučia, tas dvasioje yra nesveikas, išsigimęs. 
Meilė gi visados yra veikli, padedanti, raminanti. Ir 
kaip tik šioje šalyje nūn kiekvienam lietuviui, ar jis 
anglis kastų, ar Laivus statytų, ar plieno liejykloj dirb
tų, ar vienišas farmoj artų, — visiems jiems atėjo va
landa paliudyti, kad jų dvasia nėra susirgus, kad jų 
jausmai senajai tėvynei nėra surambėję ar išsigimę, 
kad reikale jų meilė yra veikli, dosni ir sušelpianti.

Šis yra karo metas. Kas neatjaučia šių laikų skaus
mo, mirčių, tas yra tartum negyva žmonijos dalis, vaikš
čiojantis lavonas. Kas iš mūsiškių neatsimins savo arti
mųjų, brolių, seserų, giminių ir pagal savo jėgas nepri
sidės jų vargo palengvinti, kada toji parama labiau
siai reikalinga, — toksai yra tiek visos žmonijos, tiek 
savo tautos griūvėsis, apsirijęs savanaudis ir vaikščio
jantis lavonas.

Lietuvių tautos dalia šiandien sunki, rūsti ir kruvina. 
Kyla klausimai: kas atstatys tuos sodžius ir miestus, 
kiirie ten buvo išnaikinti; kas grąžins sveikatą tiems, 
kurie jos neteko ištrėmime, kalėjimuose, Vokietijos fa
brikuose; kas apdengs suplyšusius ir penės badaujan
čius; kas pagelbės grįžti tremtiniams, kai jau atsidarys 
kelias į laisvą tėvynę; kas nusiųs vaistų tiems, kurie 
be medicinos pagalbos nyksta?... Ir daugel kitų panašių 
darbų laukia paramos ir ištesėjimo.

šalpos fondo skyriai turi rasti kelią visur, kur tik 
gyvena lietuvis, ar jis būtų prie Atlanto pakraščių, ar 
Colcrado kalnuose, ar atsiskyręs Montanos farmoj.

žinant mūsų tautiečių tradicinį lėtumą ir ilgą apsi
galvojimą, fondo valdyba į tas vielas, kurias negalės pa
siekti per spaudą, organizacijų vadus, turėtų siųsti sa
vo žmogų, kuris važinėtų ir pasiektų kiekvieną lietuvišką 
koloniją ir net pavienį asmenį.

Kiekviena esama lietuviška organizacija savaime tu
rėtų tapti savotišku šalpos Fondo skyrium ir nuola
tiniu rėmėju. Dabar kai kuriose tų organizacijų tenka 
stebėti keistų dalykų: jos valdo tūkstantines sumas, mo- 
kasi savo pareigūnams pusėtinas sumas, bet nė cento 
nepadeda ant kultūrinių ar šalpos reikalų stalo. Aiški
na, esą, tam kreditų neturį. Nesvarbu, kokie tokių or
ganizacijų nuostatai ir konstitucijos bebūtų, viena tiesa

Amerikos kareiviai yra įr 
vairių tautų kilmės — lie
tuvių, graikų, vokiečių, ita
lų, vengrų, prancūzų, ispa
nų, jugoslavų, čekoslovakų, 
skandinavų, olandų ir visų 
kitų — kurie lieja aavo krau
ją Europos ir Azijos pakraš
čiuose. Paremkime juos!’

$3,000,000,000 “E” benų 
pardavimų tikslas yra įtrau
ktas į $16,000,000.000 visos 
kampanijos tikslą, kur įei
na visų rūšių bonų parda
vimas. Tas reprezentuos 
daug sutaupų, kurias Ame
rikos darbininkas susidėjo 
nuo paskutiniojo vajaus.

Uniformuotų moterų Illi
nois savanorių korpusas ap
lanko visus apartment-hou- 
ses, ifstaigas, viešbučius, te
atrus ir kitas vietas “Bond- 
Blitzui”. Missouri vyrų ka
ro tarnyboje žmonos ir mo
tinos pardavinėja bonus iš 
judančių bonų-booths. Kan
sas City, Pratt-Whitney fa
brikų lopšys, grupuoja bonų 
kampaniją ta idėja, kad pa
ruošti eskadronus orlai
viams, kurie naudoja Pratt- 
Whitney motorus.
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(Tęsinys)
švenč. Panelė išėjo iš tam 

sos, sugerdama į save abi 
druožes spindulių, kurios 
lieposi jos linkui. Taip ap
šviesta, ji atrodė esanti tarp 
dangaus ir žemės, be jau
čiamo ryšio su altoriumi, 
ant kurio ji stovėjo.

Įspūdis buvo pa gaunąs; 
Danielius, išplėtęs akis, žiū
rėjo į pasirodžiusį vaizdą, 
beveik gyvą, besišypsantį, 
kaip ji moka šypsotis vi
siems nelaimingiesiems...

Šitą Švenč. Panelę jis pa
žinojo! Bet kur jis ją buvo 
matęs? Staiga jis atsegė sa
vo marškinių apikaklę; ant 
jo kaklo kabojo relikvija, 
kurios jis niekados nenore-, 
jo mesti, net ir tuo laiku, 
kai jo širdis pamažu tolo 
nuo Dievo. Keistas supuoli
mas! šitas prastas medali- 
kėlis buvo tarsi atsakymas 
šitos pilnos malonės Moti
nos, kuri jam pasirodė...

Danielius, parblokšta dva 
•oSia, suprato. Jis dar nebuvo 
atstūmęs Švenč. Panelės, ir 
ji atsakė jam. Ką tik (pikt
žodžiavimas buvo benugalįs 
jo širdį: “Jei tu esi Dievas, 
atremk mano šventvagišką 
drąsą!” Bet Kristus nenorė
jo pritrenkti vietoje šito nu- 
sivylusio žmogaus; jis žino, 
kokią naštą neša nuklydusi 
iš kelio dvasia, kada atrodo 
visų apleista. Ir danguje, 
atsisukdamas, be abejonės, 
į Mariją, taria: ‘‘Į Tave,
palaimintoji Motina, grįžta 
Tavo vaikas!...”

Ir Danielius atsiminė įvy
kį Tracy, atsisveikinimą nak 
tyje, gražų veiksmą, tokį 
naivų ir tokį pilną tikėjimo 
į Švenč. Panelę, kurios glo- 
bon ir jį atidavė jo sesutė. 
Jis pravirko; traukiamas 
šito malonaus vaizdo, jis 
priėjo prie altoriaus, pasili
po pirmaisiais Laipteliais ir, 
nebegalėdamas išsilai kyti, 
krito ant kelių. Pagaliau
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pasilieka nepamainoma: kada tavo parblokštas ir nu
vargęs brolis į tave kelia savo ranką, tu nenusigręžk 
nuo jo, bet klaupkis šalia jo, aprišk jo žaizdą ir duok 
sa vo petį jam atsiremti skaudžiame kelyje.

U Prancūzą Kalbos Išverta 
JUOZAS POVILONIS

viskas jame mirė; jis verk
damas drebėjo ir, galvą pa
dėjęs tarp rankų, verkė...

Po ilgų ašarų jo dvasia 
atsigavo; jis jautė po tru
putį išsivaduosiąs iš po sun
kios beviltiškumo naštos. 
Ar Dievas neatėjo pas jį 
kalbėti per savo Motiną? 
Danielius leido susigerti į jį 
pasigailėjimo bangoms, ku
rios ėjo iš mylimos švenč. 
Panelės širdies, šviesa įėjo 
įl jį, ir malonus Kristaus vei
das pasirodė ja msu tokiu 
galingumu, kurio niekados
jis nebuvo pažinojęs...

» * *

Staiga atsidarė vienos 
durys. Nespėjus jam pakil
ti, prie jo atsistojo žmogus, 
apsirengęs kunigiškais dra
bužiais. Jo kambariuose, su
jungtuose su zakristija, jį 
pažadino nuo Dievo stalo 
einanti šviesa. Tai buvo drą
suolis, kuris dalyvavo kare 
kaip kapitonas ir nieko ne
bijojo. Jis priėjo tiesiai prie 
šito nepažįstamo. Staiga 
Danielius pakėlė rankas ir 
ramiai, pilnu nuolankumu 
balsu tarė.

—Ak, pone, nebijokite, aš 
nesu ginkluotas! Sulaikyki
te mane.

Kunigas užžibino sietyną. 
Danielius šj| kartą buvo vi
sas apšviestas.

—Ką tu čia darei?
—Aš norėjau apiplėšti ge

rąjį Dievą.

Tiek buvo liūdesio šituose 
žodžiuose, balse, žvilgsnyje, 
jog kunigas sudrebėjo. Jis 
suprato, kad šitą nelaimin
gąjį slegia baisi nelaimė. 
Švelniai jis pradėjo:

—Kada aš įėjau, tu buvai 
parkniubęs ant altoriaus 
laiptų, ką tu darei!

—Aš verkiau už savo nu
sikaltimą !

—Betgi tu jo nepadarei?
—Jis buvo mano širdyje. 

Aš jau buvau pasiruošęs pa 
daryti, bet Ji mane sustabdė.

Ir Danielius parodė švenč. 
Panelę, vis tebesišypsančią 
ją apsupančioje šviesoje.

—O, tai manęs nestebina!
Ir paskui švelniu balsu 

paklausė:
—Ar tu mylėjai Švenč. 

Panelę ?
—Aš ją buvau užmiršęs; 

bet Ji pakilo iš tamsos man 
priminti, kad aš esu paves
tas jos globai.

Ir Danielius parodė savo 
medalikėlį.

—Kas tau davė šitą me- 
dalikėlįi?

—Viena mergaitė, mano 
nelaimių draugė.

Ir su karčiu šypsniu pri
dūrė :

—Mano gimimas jau buvo 
nelaimė. Aš niekados nepa
žinojau nei savo tėvo, nei 
motinos. Mano motina—tai 
prieglauda!...

Sujaudintas kunigas paė
mė rankas šito vargingojo 
padaro, kuris jam atidengė 
savo paslaptį.

(Daugiau bua)
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Lietuvos padangės naujienos
Nepriklausoma Lietuva 

savo Nr. 10 (22) birželio 15, 
1943 m. rašo:
^^isiminkime tuos desėt- 

kWtūkstančių mūsų tautie-, . .
Žiu - kūdikius, viikužius't"™,! 
jaunimą, subrėndusius, senė 
liūs: mūsų liaudies ir mūsų 
tautos dukteris ir sūnūs, — 
žuvusius bolševikų kalėj i

ėdusio mūsų tautą tūkstan
čiais, bet... tik tol, kol ru
dieji nesuorganizavo savo a- 
parato Liet uvoje. Ar daba t 

i gali būti tikras ramus lie-

šiandien nebus išmestas iš
1 sodybos, nors ir prievolės
bus atlikęs, jei tik jo ūkis
patiks kolonistui? O kas lau-

kurie prievolių nepi
lnuose, priverčiamojo darbo , T...

... x j jegia atiduot? Koks likimasstovykloje, sušaudytuosius;® .
* ' ’ . . . . i “savanoriškai” siunčiamųtiimose trėmimo vietose

be jt> kios pagalbos vargstan
čius ir bolševikinio barba
rizmo kankinamus.

Pf įsiminkime ir tuos tūks
tančius mūsų tautiečių: — 
ūkininkus, kurie su kūdi
kiais ir kit. šeimos nariais 
išmesti ir dar metami iš dar- 

kančiomis mūsų pro
tėvių sukurtų ūkių; darbi
ninkus, išvežttus rr dar ve
žamus Vokietijos naikina- 
mojon pramonėn ir iš ten 
siunčiamus į lagerius, pri
verčiamojo darbo stovyklas 
ir kalėjimus tam, kad žūtų; 
jaunimą ir karius, gaudo
mus ir siunčiamus į rytų 
rontą mirti už antrąjį tė

tės okupantą be naudos 
P.uvai; nukankintus ir su-

lietuvių į frontą, gaudomų 
kaimuose? Miestuose tos pa- 
čibs naktinės žmonių me
džioklės, tos pačios suimtų
jų žudynės mirties kone. la
geriuose, kaip ir enkavedis
tų laikais.

Abiems okupantuos visos 
priemonės geros, jei tik jos 
veda prie tikslo. O jų tiks
las yra Lietuva ir visą Pa
baltijį taip įliet į Rusiją ar
ba Vokietiją, kad mes jau 
niekad nesūdarytumėm 
jiems problemos ar nerimo 
šaltinio. Tiek rusai, tiek vo
kiečiai, atrodo, mino, kad 
to galima atsiekt; tik tuo 
atveju, kai Lietuvoj gyvens 
arba vokiečiai arba rusai, o 
ne lietuviai. Dėlto vokiečiai 
baus jau kolonizuoja, mėto

LIEPOS 441 P RANCCZIJOJ

Amerikos Jungtinių Valstybių nepriklausomybės sukakčiai paminėti, generolas O- 
mar Bradley liepos 4-tą dieną, 12 valandą, iššauna ‘ ‘Long Tom’ ’, tai yra vieną didžių
jų Amerikos kariuomenės Prancūzijoj kanu olių. (Signal Corps Radio telephoto; Acme- 
Draugas telephoto)

■ ■'

Nauji Žemaičių kankiniai
Baisiai nužudytieji 76 vytai Rainių 
miškelyje

(Tęsinys) 5 16. Pranas Daukša — pra
13. Adolfas Butkevičius džios ”ok', mok>rtoJa8’ 81’

- smulkus, bet gana sąži- męs lSl4 m' va81rio 23 A 
ningas prekybininkas iš Kaul Ąžuolinės kaime, Skaudvilės 

, valsč. Mokėsi Kražių ir Kre
tingos gimn., haigė Taura
gės mok. seminariją ir 1939 
m. — aspirantų mokyklą (li
ko atsargos karininku). Bu-

sūdytuosius kalėjimuose;,,. , ....
mtelno politiniai žudomą' “ to,
tikinamuose lageriuose in-
ligentiją.
Sįi baisų sukaktuvinį mū- 

k Valstybei ir Taukai bir- 
mėnes'! pagerbkime o- 

rupantų nukankintus ir dar 
sukinamus mūsų tautiečius, 
fdykime savo tarpe akty

vų solidarumą, ruoškimės 
Įgyventi nepriklausomai, pa
ltys pasilikime ir kitiems pa
dėkime pasilikti Tėviškės
pastogėje. •
iALjos SKAUDŽIO 

SIOS METINES

negrąžina bolševikų išplėšto 
mūsų turto ir laiko jį savo 
nuosavybe. Bolševikai savo 
nacionalizacijos įstatymais 
pasitarnavo rudiesiems, nors 
jei jos ir nebūtų buvę, tai 
vokiečiai vis tiek būtų ati
minėję mūsų turtus, kaip 
atiminėja dabar net bolŠevi-
Į
kų nacionalizacijos nepalies
tus namelius, baldus ir ki
ta. Ne paslaptis, kad ir bol
ševikai rengėsi mūsų kraštą 
kolonizuoti, o mus ruošėsi 

j išgabenti į rytus.
Bolševikų okupacinis tero- 

Atskirai minėti bolševikų ;ras kai kurių lietuvių pavei-
ir vokiečių okupacijas nėra 
prasmės, nes jos savo sie
kimais Lietuvai panašios, it 
dvynukės, ir neatskiriamos, 
ikjBiamo seserys. Gali būti 
tan> j U taktikos skirtumų , 
to nereikia neigti. Gali ru
sai vartoti labiau grubią, 
daugiau rytarhs būdingą po
litiką, vokiečiai gali savo

kė protus ir galvosenas, iš
mušė realią politinę mintį. 
Šiems žmonėfns nacių-bolše- 
vikų karas buvo viskas, kai 
tuo tarpu mūsų tautai Šis 
karas tebuvo ir tegalėjo bū
ti tik pirmos bolševikų oku
pacijos pakeitimu antraja — 
ir mūsų laimei paskutinė — 
vokiečių nacinė okupacija.

konferencijos nutarimu; su
iminėjamos ir kalinamos ne- 
siregistravusių karininkų 
šeimos ir naujokų tėvai Ku
biliūno įsakymų. Višur vo
kiečiai stengias sudaryt į- 
spūdį, kad tai pačių lietuvių 
dšrbšs ir reikalas.

Mėš žinom, kad pasaulis 
gėrai supranta vok. klastą 
Lietuvoj ir dėl to nekaltina 
mūs tautos ne už jos dar
bus, kaip lygiai gerai su
pranta, kad lietuviams nei 
vieno mūs priešo laimėji
mas, nei kito pralaimėjimas 
dar neišsprendžia Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
problemos. Lietuva niekad ' 
nesiejo savo likimo su vieno 
ar kito okupanto laimėjimu, > 
nesieja jo ir dabar, nesies* 
jo ir ateity, nes ji pasiryžu
si reikalingu momentu drau
ge su visa pavergta Europa 
atkurt laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą, kad galėtų 
dirbti savo tautos ir visos 
žmonijos taikos ir kūrybos 
darbą.
NAUJOJI EUROPA

Vokiečiai, laimėję Karą su 
lenkais, susitarė su bolševi
kais dėl Lenkijos pasidali
nimo ir Suvalkų trikampį 
prisijungė prie Prūsijos, ši

Sibiro tremtinio laiškas iš Meksikos
(LKFSB) Prieš kiek laiko| drauge su lietuviais kariš- 

lenkai buvo išgavę teisę da- kiais — pulkininku, majoru
lį savo tremtinių iš Sibiro 
išsigabenti. Su lenkais iš

ir kapitonu. Lietuvis kari
ninkas Andriūnas, sėdėjęs

ištrėmimo buvo išvaduota toj pačioj kameroj, pas3ko-
ir šiek tiek lietuvių kilmės 
vilniečių. Dalis tų buvusių 
tremtinių dabar yra apgy
vendinta Meksikoje. LKFSB 
šiomis dienomis gavo laišką 
iš vienos tokios tremtinių 
kolonijos — Colcnia. Santa 
Rosa, Mexico. Rašo Kaz A 
mieras Andriuškevičius. Ji
sai apie 25 kilometrai (apie 
10 mylių) nuo Vilniaus ir 
apie 8 mylias nuo Lietuvos 
sienos turėjo ūkį. Bolševi
kai jį areštavo ir padėjo į 
Vilniaus kalėjimą. Nieko 
prie jo neprileido ir jis ne
žino, kas nutiko su jo žmo
na, sūneliu ir senute moti
na. Turėjo pakelti sunkius 
tardymus, tyrinėjimus ir 
po to jį išvežė į, Rusiją, kur
irgi sėdėjo kalėjime. Čia tu- i no giminės ir norėtų savuo- 
rėjo daug iškentėti, ypač,1 sius išsivežti. Tam tremti- 
varginamas bado. Paskuti- niui daug suraminimo duo-

natavo, Luokės valse., po 
smulkios kratos, nors nieko 
nerasta, suimtas 1941 m 
birželio 8 d. Jo Lavonas at
pažintas, rastas pažabotas 
arkliniu raiščiu, dešinė akis 
išdurta, gatves kiaušas iri 
visas veidas deformuoti, 
kaktoje ir pakaušyje durta 
žaizda, apie 1 colio. Žaizdosi 
kraštai nelygūs, aštrūs. Su
mušimo žymės ypač paste
bimos kairės akies smilki
nyje, kairės krūtinės šone 
ir kairės kojos srityje. Li
ko — žmona ir sūnus.

14. Antanas Čiužas — mū
rininko sūnus, Telšių amatų 
mokyklos auklėtinis, gimęs 
Rietave 1922 m., neturtin
goj šeimoj. Grįžęs iš mokyk
los vasarą padėdavo tėvui 
dirbti mūrininko darbą. Ma
lonaus būdo. Dalyvavo skau
tų, šaulių, jaunalietuvių or
ganizacijose. Tikėjo Lietu
vos prisikėlimą ateisiant ir 
dėl to dirbo. Iš antro karto 
suareštuotas buvo atgaben-

vo paskirtas Janapolio pnd.» __
j mok. vedėju. Ten vadovavo 
šaulių būriui, buvo veiklus 
visuomenininkas. Įskųstas 
už lietuvišką veiklą potOs 
parsidavėlių mokytojų buvo 
suimtas 1941 m. birželio 8 
d. Paliko žmoną Stefaniją 
ir mažytę dukrelę, kurios 
gyvena Telšiuose.

jo jam, kad iš Lietuvos iš
vežta labai daug valdininkų 
ir šiaip pasiturinčių žmonių.

K. Andriuškevičius po am- . . _ ... . ..
; ,-x -tas i Telšių kalėjimą ir iš 

nes.ijai kun .vyko, turbut, . T ,, , \ ’ .čia aną baisią sv. Jono nak-
po lenkų-rusų sutarties) bu- 1
vo iš kalėjimo paleistas ir 
įstojo į lenkų armiją. Taip 
jam pasisekė pasiekti Persi
ją. Dėl ligos jisai buvo iš 
armijos atleistas ir drauge 
su daugeliu vaikų, našlaičių 
bei moterų (vyrų buvo tuo
se ešalonuose mažai), atvy
ko į Meksiką. Čia jiems gelb
sti Amerikos įstaigos (Rau
donasis Kryžius), duoda 
jiems maistą. Meksikos vy
riausybė neduoda jiems lei
dimų darbui, taipgi neleidžia 
išvykti į USA, nors kai kie-

17. Stasys Daknevičius — 
ūkininkas, visuomenininkas. 
Gimęs 1904 m. kovo 19 d. 
Vaitelių km., Gargždų vals., 
Kretingos apskr. Tarnavo 
gusarų pulke Lietuvos ka
riuomenėje ir gavo pu.ska- 
rininko laipsnį. Anksčiau da
lyvavo pavasarininkų orga
nizacijoje, vėliau buvo įisi- 
traukęs į veikimą gu šau
liais. Paskutiniu metu jo 
sveikata buvo labai susilpu
si. Jį suėmė 1941 m. sausio 
12 d. į jo namus jaibriovęs 
čekistų būrys. Nužudytas

tį buvo nužudytas (birž. 24-> paliko našlę žmoną, kurią 
25). Jo lavonas atrastas su fc.JVO tik prieš pusę metų 
rankomis surištomis užpa- vedęs.
kalyje. Ant kairės kojos —
smūgio žaizda, kruvina. Su- 18 AntaM's Dibtoteri» ~ 
mu&imo žymės krūtinėje, mokytojas, g^-
ant pilvo. Paakiuose mėly- m«s 1904 m blrž 12 d- Gr’b‘ 
nės, visos galvos kiaušo siū- ž=nl* km ’ Kretingos apskr.

niu metu jisai kalėjime sė
dėjo didesnėje kameroje,

kalą atėjusia turįs. Muša ir 
ūkiuose bei įmonėse taip, 

tame nelaimingame Suvalki-'kad nėra nei vieno lietuvio,
darbą dirbti išmintingiau, Šie žmonės pASistėngė p&S- 
intelĮgentiškiau, neit toliau kleisti krašte klaidingą pa- 
r^iatančiai. Tai priklauso žiūrą j vokiečius, kad juos
nuo jų kultūrinio lygio. Bet 
tai nėra esminis dalykas, 
juo labiau, kad ir tie skir
tumai nelabai jau žymūs, 
jau baigiami išlyginti. Bent 
kiek lengviau galėjom atai-

fcasitikūs sū gėlėmis, galima 
tautai Laimėti laisvę. Tai bu
vo klaidinga galvosena. Vo
kiečius reikia pasitikti laz
domis.

Lietuviai Mobilizuojami

jos trikampy gyveno gero
kas skaičius mūsų tautiečių.
Naciai iškraustė jaunesnią
ją vietos gyventojų kartą į 
Vokietiją, atėmė ūkius iš ū- 
kininkų, miestų įmones bei
namus iš jų savininkų ir vi- Vilniuje jau buvo pasika
sa tai perdavė atkrausty- , rimas vyrų antros mobiliza 
tiems (daugiausia iš Prūsi- cijos reikalu. Apskaičiuota,

ar kito kurio vietos gyven
tojo, kuris nebūtų gavęs 
mušti. Panašios gyvenimo 
sąlygos yra ir Druskininkų 
apylinkėse.

danti malda. Jisai daug mel
dėsi būdamas bolševikų ka
lėjime, o dabar kas rytas 
eina išklausyti šv. Mišių, 
kurias laiko jų stovyklos ko
plyčioje. Vakarais būna pa
maldos. K. Andriuškevičiaus 
sesuo buvo ištekėjusi už lie
tuvio Širvintų miestely.

lės sutrūkusios, žaizdą ma
tuojant ėjo laisvai matyklis 
per visą kaukuolę, smege
nys sumaišyti.

15. Andrius čkirinsicas — 
pradžios mokyklos mokyto
jas, gimęs 1907 m. Kaišedo
rių valsč., Trakų apskr. Bu
vo Telšių miesto pr. mok. 
vedėju, šaulių ir jaunalietu
vių org. nariu. Kaiip susi
pratęs lietuvis — bolševikų 
sekamas ir suimtas revoliu
cijos sukakties minėjimo iš
vakarėse: 1940 m. lapkr. 6 
d. Telšių mokytojai jį atsi
mena. kaip rimtą, darbštų, 
malonų žmogų.
f

Baigęs Telšių mok. semina
riją ir kariūnų aspirantų 
kursus nuo 1933 m. buvo 
mokytoju Kartenoje. Buvo 
šaulių ir jaunalietuvių ilga
mečiu vadu. Suimtas dar 
prieš “rinkimus” 1940 m. 
liepos 13 d. Žuvęs paliko du 
broliu, penkias seseris, se
nu'ę motiną, žmoną ir dvi 
dukreles.

(Bus daugiau)

M IK M t A

JUNE 12tk 
CJ* JULY 8tk

kvėpti po bolševikų maro, pagal Kubiliūno pAtikėtiniu jes) vokiečiams. Didesniųjų 
ūkių savininkus paliko jų 
ūkiuose kumečiais. Viršai
čiai, seniūnai ir visa vietos 
administracija sudaryta iš 
atvykusių vokiečių, kolonis- 
tiį, kurie su vietas gyvento
jais elgiasi, kaip senais lai
kais su vergais kad elgda-/ 
vosi. Yra tik vokiškos mo
kyklos, į kurias kitų tauty
bių vaikai ir jaunimas neįlei
džiami. Vietos gyven* ojams 
nevoklečiams nėra socialinės 
globcs, jie neturi jokių tei
sių. Jeigu tokišm, nuo am
žių ten gyvenusiam prirei
kia kokio hors rėikalo pas 
Sen’ūhą, valsčiuje Ar net 
Staigoje, tAi pirmiausia tik 
įėjusiam į kambarį vienas 
iš vokiečių muša per veidą 
ir tik tada klausia, kokį rei-

kad Vilnius turėtų duoti a- 
p’e 7,500 “savanorių”.

Jau ruošiamasi trečiai mo 
bilizacijai, kuri palies vyrus, 
gimusius 1908 — 1911 me
tais.

(LKFSB) Pusiau oficialus 
Jungtinių Tautų laikraštis 
— “The United Nations Re- 
view’’ paskelbė Cordell Hul’ 
raštą, kuriuo pranešama, kad 
Liberija prisideda prie Jung 
tinių Tautų Deklaracijos, 
priimama į Jungtinių T lutų 
(Uni'ed Nations) tarpą. Dėl 
ko gi Lietuvai naeuteikiama 
nė tokių galimybių, kaip 
mažajai negrų respublikai?!

PENKIOLIKA (16) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Mzatranal 

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

Ateikite šiandie!

>3&CX>‘

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANttYkrr SVEIKATOS PIRTĮ 

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 Wesl 45lh St. Kampas S. Paulina St.
A F. CŽESNA, Ra vi ninkas

Rtadlo Ooncb

Telefonas SEELEY 8760

•ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231* VVEST BOO8EVELT KOAD
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Lietuvių Vaizbos Buto Bulietenis
ver brolis su žmona, Geo. 
Nover, Slepikai, D. Sebas
tian, Slepikaitė ir jos sužie- 
dotinis ir keletas kitų. Sle
pikaitė palinksmino koncer
tinos muzika.

Lietuvių Vaizbos Buto 
(The Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois) vi
suotinas narių susirinkimas, 
įvykęs penktadienio vakare, 
buvo vienas įdomiausių bu
to istorijoj.

Susirinkimą atidarius per- Darius-Girėnas postas nu
statytas Shephard, Philco pirko dar vieną lotą į pie- 
Radio Co. vice-prezidentas, tus, ir ji šiaurę greta stovin- 
kurs papasakojo apie nau- tį mūrinį namuką. Taip pat 
jus išradimus radio srity, ir pertaisė visą “wardrobe” ir 
kaip jie yra vartojami karo deda ventiliacijos fenus. Lan 
lauke, kaip jie padeda Ame- gus užmūrys stiklinėmis ly
rikes kariuomenei laimėt ka 
rą. ,

Antras kalbėjo Col. Wil- 
trakis, plačiai pagarsėjęs lie

tomis ir išdek oruos didžią
ją svetainę.

Ar yra kita lietuvių or
ganizacija Amerikoj, kuri

tuvis gydytojas, iš savo pa- (tiek daug į tokį trumpą lai- 
tyrimų Australijoj ir New ką būtų nuveikusi: 1938 me-j 
Gminea, kaip mes, baltieji. tais mūsų turtas nesiekė 
žmonės norime nuo saulės, vieno šimto dolerių, o šian
nudegti ir kaip tie tamsieji 
nori būti šviesiais; kaip jie 
nori iš savo plaukų garba
nas išnaikinti, ir kiek balto
sios moterys privargsta, kad 
savo plaukus suraityti ir t.t.

Taip pat kalbėjo Lietuvos 
konsulas Petras Daužvardis.

Tarp susirinkusių buvo 
motina ir žmona dr. Wiltra- 
kio.

Prezidentas Al G. Kums-
kis pranešė, kad tūlas turi į valome turėti dar vieną lie- 
120 narių ir tikisi, kad jis į tuvį teisėją, kad dirbsime ir 
dar augs, nes jis ir vice-pir- kalbėsime apie jį. Tuomet 
mininkas Stanley Balzekas Darius-Girėnas postas 271, 
net dešimts narių šiam su-1 Amerikos Legijono, adju'an-

dien siekia virš šimto tūks
tančių dolerių.

Kur tik girdisi, lietuviai, 
ar tai būtų, demokratai, ar 
respublikonai, visi tariasi, a- 
tėjus rinkimams, balsuoti už 
Anthony Olis į, teisėjus. Jis 
bus išrinktas, jei mes, lie
tuviai piliečiai, pasistengsi
me sau obalsj palaikyti iki 
pat rinkimų dier.03, kad pri-

NEGALI PAMIRŠTI ROŽANČIAUS Trys bačkos medaus ir didelis sūris iš 
Michigano

v
Tik paskaitykit ką rašo vienas Draugo

draugas
Lowell, Mich., 7-3-44 

Brangus “Draugas”!
“Jonas Našlys” ir parašytų 
eiles, tai, gal, ir išeitų kar
tais iš to veselė.

šiandien mane pasiekė šeš Atvažiuodamas į pikniką
tadienio laida. Perskaičius atvešiu “Draugo” paramai
eiles “Barboros-Našlikės”, 
puolė mintis į: galvą, jog tai 
man gera proga! (paduoti ran
ką tai “Barborai”; na, o kas 
link “Petrės”, lai ji nesi- 
sarmatyja, nes šįmet yra 
“leap year”; taigi kitos to
kios progos turės laukti ke
turis me.us. Lai nepralei
džia.

Taigi, dabar kaipo našlys, 
gal, iš toliau atvažiavęs ir 
surasiu kokią “Petrę” ar 
“Barborą”. O jeigu, kartais, 
pas jus yra geras poetas

Vienas Amerikos karių, kad ir apsvaigęs nuo sužeidimo 
Prancūzijoj, padedamas Raud. Kryžiaus pareigūno, įsėsti 
j transportą, kad perkėlus į karo ligoninę Anglijoj, deši
nėje laiko cigaretą ir rožančių. (NCWC-Draugas)

sirinkimui perstatė.
Po sus-mo buvo užkan

džiai, kurių Balzekas parū
pino, o Mrs. John Chase 
prirengė. Vasarą per pora 
mėnesių huto nąrių susirin
kimų nebus.

tas Anthony Olis liks išrink
tas teisėju.

CHICAGO' IR APYLINKĖSE
Vargdienių Seserų 
Gildos piknikas

North Side žinutės
Mes, northsaidiečiai, iš

kilmingai paminėjome myli
mo klebono1 kun. Petro Ga
šlūno varduves. Pagerbtuvės 
buvo surengtos parapijos sa
lėj. Nežiūrint labai karšto 
oro, pasisekė labai gerai. At
silankė daug mūsų klebono

Aš manydavau, kad vien 
pianus reikia “tūnyti”, bet 
Stanley Balzekas, kurs laiko 
tiek mechanikų, kiek yra ka- gerų (prietelių bei draugų,

Populiarus Brighton Par
ko biznierius, politikas, vei
kėjas, William A. Popeli, 
parai vežė daug žuvies iš Min 
nesota valstijos ir dabar vi
siems savo užeigoj pasako
ja patyrimus. Sako, viena 
žuvis buvo tekia didelė, kad 
jį patį vos į vandenį neįtrau
kė.

Prieš pora metų Popeli, 
Mike Dzimidas, Pete Palulis 
ir aš ten, po tas pačias vie
tas, tiek daug žuvies pri- 
gaudėm, ir nei vienos sv6- 
riančios mažiau penkių sva
rų neėmėm, kad nežinojom 
nei ką su jomis daryti. Bill 
ir Mike buvo geriausi žuvau- 
tojai.

rų išdirbysčių, “sutūnino” 
mano seną automobilių taip, 
kad dabar bėga kaip nau
jas.

Balzekas dabar pašvenčia 
daug laiko reikalams OPA, 
skyriaus 12-40, sykiu su kitu 
lietuviu turtuoliu Justin Mac 
kiewicz. Antras Balzeko dar 
bas — tai parodyti kad vice 
pirmininko darbas ne visuo
met yra vien garbės vieta. 
Jis petys į pet, dirba kartu 
eu pirmininku Al. Kumskiu 
ir padarė Lietuvių Vaizbos 
Eutą tokį, koks jis seniai 
privalėjo būti.

W. B. Sebastian

taip pat ir parapijonai gau
singai susirinko. Išpildyta 
trumpa graži programa, pa
sakyta daug sveikinimo kal
bų.

Sekmadienį, 9 d. liepos, į- 
vyksta mūsų parapijos pus
metinis susirinkimas, bei su- 
siorganizavimas didžiam pa
rapijos piknikui, kuris įvyks 
23 d. liepos, Vytauto parke. 
Klebonas kviečia parapijo
nus įi šį susirinkimą gausin
gai susirinki. Draugijų at
stovai bei valdybų nariai

Beliko trys savaitės iki 
Vargdienių Seserų Gildos 
pikniko, kuris įvyks Aušros 
Vartų parap. “Rūtos” dar
že liepos 30-tą dieną 4 vai 
popiet. Rengimo komisija de
da daug pastangų, kad pik
nikas kuo geriausiai pavyk
tų. Gildos nariai Itaipgi dar
buojasi platina dovanų kny
gučių tikietus, taipgi per 
paštą irgi yra išsiuntinėta 
daug knygučių visiems mū
sų geriesiems seserų ir gil
dąs narių draugams ir prie
teliams; tas viskas daroma 
Nekalto Prasidėjimo Šv. P. 
Marijos Seserų vienuolijai 
paremti.

Brangi lietuve-lietuvi, ku
rie gavote šių knygučių iš
platinimui, būkite taip geri, 
padėkite mums, ateikilte J

ARD centro piknikas
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų centras rengia pir
mą šių metų pikniką liepos 
16 d. Ryan’s Woods, prie j7 
ir Western Avė. Vietos nu
meriai: 23, 24 ir 25.

Nuoširdžiai kviečiame lie
tuvių visuomenę atvažiuoti 
ir malonioj nuotaikoj praleis 
ti dieną su seselių kazimie
riečių rėmėjomis ir rėmė
jais. ARD šįmet mini jubi
liejinius metus, tai ir šis 
piknikas bus vienas gražiau
sių. E. A.

Ui.Ull I 1 I i I
šeštadienio vakare Brigh

ton Parko auksorius Peter 
Nover savo namuose šventė 
gimtadienį su būreliu gimi
nių ir draugu. Dalyvavo No-

(LKFSB) 1924 m. liepos 
16 d. Amerikos (USA) lai
vai pirmą kartą vizitavo 
Lietuvos uostą — Klaipėdą.

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE!

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuviu Kalbos 
GRAMATIKArr

tris bačkas po 10 svarų me
daus iš Michigan ir, pridėč- 
kui, didelį sūrį su grietine.

Taigi, “Barboros”, “Pet
rės” ir visos kitos našlės 
nesnauskit, bet visos būkit 
“Draugo” piknike, kur gal 
laimėsit ne tik saldaus me
daus ir sūrį, o dar priedo ir 
vyrą ne per seną ir patogų.

Taigi likit. Iki pasimaty
mo liepos 9, Bergman’s dar
že. »

* ‘Draugo” draugas,
Jonas RauJinaitis

“Lietuvių Kalbos Gramatika’*

ka,nu°ja......... $1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui) 1

Šioji “Lietuvių Kalbos Gra
matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 

nes jam teko per keletą metų 

dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn.

Siųskit užsakymus sekančiai:

"DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę .
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Jūsų gėlininkas tą 
lahai įvertins

Vasaros laikas Chicagoje 
tinkamas auginimui gėlių ir 
todėl reguliaria pasirinki
mas randasi šiuomi laika 
Asters ir gladiolis tai mė
giamiausios gė'lės dabarti
niu laiku, taippat rožės ir 
orchids, priskaitant garde 
nias dėl koraadžių ir jauna
vedžiams buketai.

Apart to, vistiek gėlių 
kiekis yra mažiau normalio, 
ir dėlto visuomet yra patar-

taipgi kviečiami. Pasidalin- ta)ką kaip galima greičiaJ tina duoti jūsų gėlininkui

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS ryt,nę=AMa

Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

g&SŽ-ž&S
sime pikniko darbais.

Sekmadienį, 9 d. liepos, iš 
mūsų kolonijos didelis bū
rys vyrų vyksta į dienraš
čio “Draugo” pikniką pasi
darbuoti prie baro ir tuo 

i atsilyginti mūsų dienraščiui 
už rėmimą šios kolonijos lie- 
tuviško-katalikiško veikimo. 
Kaip girdisi, važiuos ne tik

į tas knygutes išplatinę tarp1 
,savųjų, grąžinkite kuo grei-! 
čiausiai, mes, Vargdienių Se
serų Gildos nariai, valdyba, 
rengimo kpmisija, begalo bū
sime jums dėkingi už para
mą ir talką. J. K.

užtektinai laiko kuomet už
sakote gėlių dėl bet kurio 
tikslo. Tokiu būdu jūs gau
site geresnį pasirinkimą it 
būsite labiau patenkinti.

(Skelb.)
PIRKITE EKSTRA BONĄ 
PENKTO VAJAUS METU.

Remkite ir platinkite ''Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus. 1

%
PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!

APSIRŪPINKITE
MALDAKNYGĖMIS

“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” ............................... $3.50
Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

• ' « *
“MALDŲ ŠALTINIS” ........................................................... $3.00

Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

“MALDŲ RINKINĖLIS” ...................................................... $1.50

Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

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

"ŠVENTOS ONOS NOVENA” .................................................10
Labai praktiška knygelė Sv. Onos gerbėjams

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

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

Vaiką paralyžius
Dr. Edward A. Piszczek, 

vyrai, bet ir moterys. Taip 'Cook kauntės sveikatos di- 
ir reikia. Į rektorius, pranešė praeitą

----------- j trečiadienį, kad trys susir-
Vietinio po’itikos klūbo 'gįmai vaikų paralyžiumi

PTRKTTE KARO BONUS’

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

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 šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

rasti trijuose gretimuose na
muose, 3500 bloke, Oak avė., 
Brookfield.

laikytame mėnesiniame su
sirinkime buvo pakelta min
tis, ir ji plačiai išdisku-uota, 
kad mums, žios kolonijos
lieju viams, reikalinga veik-, metiniame piknike, kuris J 
ti poli ikoje ne vienos ku- vyksta Vytauto parke. Reng- 
rios partijos ribose, bet ben- kimės būtinai visi jame da-
drai visoje politikoje. Dėlto 
nutarė kitą klūbo susirinki
mą šaukti atvirutėmis ir pa
darytį klūbą bepartyviu.

Liepos 23 d. mums, north- 
saidiečiams, bus didelė die
na. Tai darbo diena. Visi tu-

lyviuti. Raginkime savo 
draugus ir gimines atsilan
kyti; lai visi linksmai pra
leidžia laiką gražiame Vy
tauto parke. Lietuvy tis

- Tėvynės meilę negana 
reikšti vien jausmais. Rei- 

rėsime išsijuosę dirbti prie kia ir darbų, pasišventimo, 
įvairių darbų mūsų parap Į net gyvybę padėti.

WIEBOLDT8-<X)LDBLATT

DEVINE OINTMENT
NcHutepantiA — NenodatentU

800 N. Clark SL, City 
SUPERIOR 1462.

-P*
Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".1
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X Cieero Dainos Mylėto

jos, vadovaujamos Dvylai- 
tienės, labai sutartinai dai
nuoja lietuviškas liaudies 
dainas, kurių Dvylaitienė 
daug atvežė iš Lietuvos ir 
išmokino. Ji pati irgi turi 
gražų balsą. Šios daininin- 

g^ės visą dieną dainuos dnr. 
^^Draugo” piknike, liepos 9 

d., Bergman’s darže.
X Keistučio klubo choras 

vakar turėjo repeticiją, kad 
išmokus keletą naujų dainų, 
kurias choras dainuos dnr. 
“Dreugo” piknike liepos 9 
d.. Bergman’s grove. “Drau- 

pikniko programa bus 
plati ir labai įvairi. Kas tik 
atsilankys, visiems patiks.

X Roseland veikėjui Rubi
nų namuose šiomis dieno
mis linksma. Vienas sūnų Le- 

. onas tarnaująs kariuomenėj 
su žmona Josephine parvy
ko trumpų atostogų. Dabar 
laukia kito sūnaus Petro, 

^Jturis yra Navy lakūnų s‘.u-
^Rentas.

X Pučkoriai. jauni West 
Pullman veikėjai, buvo iš
vykę į Kaliforniją. Daugelį. 
Kalifornija vylioji ne vien 
atostogauti, bet ir apsigy
venti. Tačiau jauniems Puč- 
coriams Kalifornija nepati

ko: pagyvenę pora mėnesių 
grįžo įi savo gimtinę.

X Jonas Tamulionis, 2932
West 38th St., ištarnavęs 
kariuomenėj virš du metus, 
Trinidade išbuvęs virš 10 
mėnesių, parvyko į Jungt. 
Amerikos Valstybes tęsti 
mokslo. Prieš įstojant į mo
kyklą, paleistas namo trum
pų atostogų. Jis yra huvęs 
Keistučio klubo choro narys.

X Dr. Ant. Stulga savo 
pacientų priėmimo ofisą tu
rės uždaręs per pora savai
čių iš priežasties padarytos 
žmonai operacijos Little 
Company of Mary ligoninėj. 
Operacija pavyko ir ligonė 
ilsisi palengva atgaudama 
jėgas.

X Darius-Girėnas postas 
271, American Legion, pas
taruoju laiku* nupirko šalę 
dabartinių rūmų tuščią že
mės sklypą, ant kurio žada 
pastatyti modernišką-priva
tų nariams klubą ir įrengti 
patalpas posto knygynui.

X Mrs. M. Chriatensen,
žmonai asesoriaus Cicero 
miestelio, šiomis dienomis 
padaryta operacija Garfįeld 
Park ligoninėj. Ligonė sveik
sta ir netrukus grįš namo.

X Al Janulis, gyvenęs 
3935 S. Rockwell St., kariuo
menėj baigęs mokslą Flight 
Officer laipsniu, gavo “fur- 
lough” ir dabar vieši na
mie. Jis yra gabus moksle 
jaunuolis.

X Jonas Smulskis, kurį 
laiką buvęs “Draugo” išne 
šiotojas Cicero apylinkėje 
užvakar mirė. A. a. Jonas 
buvo labai nuoširdus labda
rybės rėmėjas ir kitų drau 
gijų nuoširdus darbuotojas.

X Cpl. YVilliaui Barauskas 
iš Brighton Park šiuo metu 
vieši namie. Kariuomenėj jia 
yra artileristas ir jau virš 
du metai šioj tarnyboj. Yra 
pavyzdingas lietuvis ir la
bai malonaus būdo.

Padėka
Negalėdami asmeniškai pa 

dėkoti ųž visų geradarių ąt- 
silankymą į ARD 6 skyr. 
pikniką, kuris įvyko birž. 25 
d., norą per laikraštį visiems 
širdingai dėkoju už gausią 
paramą. Kad ne lietus, būtų 
buvęs begalo puikus pikni
kas.

Prie to dar pranešame 
kad centro piknikas įvyks 
liepos 10 d. Visi kviečiami 
atsilankyti ir laiką vėl sma
giai praleisti. A.L.

Pranešimas
Cicero šv. Vardo draugi

jos panai yra prašomi susi
rinkti prie parapijos mokyk
los 8:30 vai. vak. šiandien. 
Visi nariai yra prašomi vyk
ti iš ten į Petkaus koplyčią, 
kad sukalbėjus rožančių ui 
sielą a. a. J. Smulskio.

Kun. E. A.

Per šių metų vasario mė
nesį iš Amerikos kariuome
nės paliuosuota daugiau 
kaip 74,000 kareivių. Dau
gelis tų kareivių gavo civi
lius darbus, kuriuos jiems 
parūpino United States Em 
ployment Service.
—,—U-------------»-----------

Nuteisė
Jack Barg, 40 metų, 1519

W. Adams str., Four seasons I_taverno vedėjas, buvo nu
leistas praeitą trečiadienį 

metams kalėjimo už pa vogi-j | 
mą automobilio padangų.

A
JONAS SMULSKIS

Gyveno 1421 S. 49th Avė., Cicero, III.
Mirė Liepos 5 d., 1944 m., 6 vai. vak. sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskr., Kamajų par., 
Gierūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: Lietuvoje seserį Oną To- 

naitienę ir daug kitų giminių draugų ir pažįstamų.
Velionis priklausė prie Apaštalystės Maldos ir Šv. Var

do draugijų ir prie Labdarių Sąjungos.
Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 

So. 50th Avė., Cicero, UI.
Laidotuvės įvyks šeštad., Liepos 8 d., 1944, iš koply

čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi-

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo ir kiti giminės ir pažįstamieji.
Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Cicero 

2109.

Jūsų Maldos

YRA DfiL 
MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS 

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

ONA
KAZAKEVIČIENE

(Po tėvais Jonaitis)
Gyvieno: 988 W. 34th St. 
Mirė Liepos 6 d., 1944, 6:50

vai. ryte, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš .Šiau

lių apskr., Krukų mitate. 
Amerikoje išgyveno 30 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Stanislovą, 4 brolius Pet
rą, Mykolą, Joną lr Pranciškų 
ir brolienę Elzbietą Jouaičius 
ir jų šeimas ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų, Apaštalysttu Maldos, 
Amžino ir Gyvojo Kažančiaus 
draugijų.

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

Laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Liepos 10 d. iš koplyčicu 8:00 
vai. ryto buą atlydėta j Sv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapine*].

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Broliai, Bro
lienė ir Gimines.

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

ANTANAS MAUŠAUSKAS
Mirė Liepos 5 d., 1944 m., 9:00 vai. ryto, sulaukęs pu

sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Kupriliškių 

parap., šleigiviškjų kaimo. Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Eleną (po tėvais 

Markunaitė); sūnų Antaną (Petty Officer 2nd Class, U. S. 
Navy); dukterį Eleną; 3 pusseseres; 3 pusbrolius; švogerį ir 
jų šeimas; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietu
voje paliko 2 brolius.

Velionis priklausė prie G.D.L.K. Vytauto draugijos (Town 
of Lake).

Kūnas randasi pašarvotas namuose: 5541 So. Paulina 
St., telefonas Republic 3411.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 8 d. iš namų 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurtoj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus dr pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. *

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Pusseserės, Pusbroliai, 
Švogerls ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: John F. Eudeikis, tel. YAR. 1741.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas
GEO. BORCHERTAS

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

10546 S. Artesian, CED

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAKINKLI
RANDASI PAS 
PASIRINKDCUL

MUS JUE

Palengvina keliavim? 
tarp Kanados-J.A.V.

VVASHINGTON, liepos 6 
-Amerika ir Kanada šian

dien pranešė, k3d kanadie
čiai ir britai galės be pasų 
vizų ar sienos perėjimo kor
telių vykti iš Kanados į
Ameriką biznio ar asmeni-! 
niais reikalais, kurie neims

^langiau kaip 29 dienas. Ka- 
^įadiečiai taipgi galės dabar 

iškeisti iki $150 į Amerikos
pinigus pasilir.ksm i n i m u 
šiame krašte.

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės štai vienas iš mūsų gražių 

paminklinių produktų.

Geriausio Materiolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI .pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

DIDYSU Ir INlMnt: 5*7 N. WEHTKRN AVK
Grand Avė.
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Kreipkitės į
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0t42

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

PIRKITE KARO BONUS

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau

donąjį Kryžių.

A B A
ANTANAS TEBELSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 8 d., 1942 m., sulau
kus pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje- Kilo iš Rokiškio apskr., Panemunėlio pa
rapijos, Užsienio kaimo. , , ,«

Jau sukako du metai, kai negailestinga mirtis išplėšė 
iš mūsą tarpo mylimą ir brangų vyrą ir tėvelį ir paliko mū
sų žtTdyse neužgydomas žaizdas.

Mylimas vyrą ir tėveli, mes lankom tamstos kapelį kiek
vieną sekmadienį ir apleistom kapo gėleles gailiom ašarėlėm.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo sielą, šeštadienį, 
Liepos 8 d., 1944 m., Nekalto Prasidėjimo šv. Panelės par. 
bažnyčioj?, Brighton Parka Pirmos šv. Mišios 7:00 vai. ryte, 
o antros, su egzekvijomis, 8:30 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į i as pamaldas ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Antano Tetelskio jjielą. Po pamaldų kviečiame visus į namus 
po numeriu 4018 So. Rockwell Street.

Nuliūdę lieka: moteris Anastazija, sūnus Antanas ir jo šei
ma ir dukterys Akvaiina ir Anastazija ir jos šeima.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Gertenskas patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų lr Bakų

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MftNESINlŲ IŠMOKAUMŲI

Panaudokite Progą Dabartinėms lemom* 
N uolini čio lUtnnjs.

TAPKITE FINANSINIAI NEPSnCLAŲ8OMU

TAIKYKITE mOmj įstaigoje. Msą IndėUai 
rūpestingai globojami h* Ilgi 000.00 ap
drausti per Fedrral Savings and Loaa In- 
miranre Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR STMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE įstaiga.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. S22S SO. HALSTED ST.

ŠE

4605-07 S. Hermitage 

Avenue
Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais lr Ketvirtad. 
» 8 vai. vak.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.________Phone YARDS 4908

L LIULEVIČIUS
<848 SO. CAUFOBNIA AVĖ, Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 U. 18th STREET
_________________Telephone TARPS 1419________________

L I. ZOLP
1648 WEST «Rh ST. Phone YABDB 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—M

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ rhoue PULLMAN 9661
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SV. KAZIMIERO PAR., CHICAGO HEIGHTS,

PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos (July) 9 d., 1944 m.

GRAŽIAME VYTAUTO DARŽE
(115-tos Gatvės, tarp Cicero Avė. ir Pulaski Rd.)

DAUG ŽAIDIMŲ — ĮVAIRENYBIŲ — GERA MUZIKA 
Nuoširdžiai kviečiame visus ir iš visur dalyvauti —

KLEB. KUN. P. KATAUSKAS IR KOMITETAS

Baisus įvykis kasyklose

64-ius vyrus darbininkus pačiupo 
gaisras anglies kasyklose

GIMINĖS LAUKĖ PRIE KASYKLOS ĮĖJIMO ŽINIŲ 
APIE VYRUS. IŠSIGELBĖJO DARBININKAI, KU
RIE PASIEKĖ SAUGIAS VIETAS.

Kai ugnis kilo, kasyklose 
dirbo 199 vyrai. Visi, išsky
rus 64, buvo apylinkėse, iš 
kurių galėjo pasiekti saugų 
išėjimą.

Buvo gauta žinia, kad 
George Emery, 54 metų am
žiaus, foreman, ir keturių 
vaikų tėvas, nuėjo į duobę, 
kad pagelbėjus sučiuptiems 
mainose vyrams. Bet vėliau 
po valandos jis nebegrįžo.

Liepsnos išsiplėtė į kitas 
dvi apylinkes, bet jos buvo 
paimtos į kontrolę.

Deganti sekcija yra netoli 
tos apylinkės, kur du vyrai 
žuvo gaisre prieš du metus.

BELLAIRE, 0. — Buvo 
dedama visos pastangos, 
kad išgelbėjus 64 anglies 
mainerius, kurie buvo pa
čiupti ugnies Powhatan ang
lies kasyklose. Bet liepos 6 
dieną išgelbėjimo viltis pra
rasta, kai naujos liepsnos 
grąžino gelbėtojus atgal.

Po penkiolikos valandų 
kai ugnis kilo, valstijos mai
nų inspektorius Richard Mc- 
Gee pranešė, kad nėra pro
gos iškelti gyvus vyrus, ir 
kad deganti apylinkė, dvi 
mailės nuo įėjimo, liko už
kirsta.

Pirm negu ugnis išsprūdo 
iš gelbėtojų darbininkų ran
kų, buvo iškirstas naujas 
tunelis 500 pėdų per anglius 
ir akmenis, bet nepasisekė 
praleisti liepsnų ir pasiekti 
vyrų.
UGNIS KILO

Ugnis kilo liepos 5 dieną 
1 valandą po pietų, kai ak
mens kritimas nutraukė 
elektros vielas ir žiežirbos 
padegė anglis, netoli sujun
gimo didžiojo praėjimo ke
lio ir 3,600 pėdų koridoriuje, 
kuriame dirbo vyrai.

Kasyklos, didžiausios min
kštojo anglies Ohio, yra val
domos Powhatan Mining 
Co., 15 mailių pietuose nuo 
Bellaire.

Nebuvo gauta žodžio nuo 
vyrų, kai ugnis kilo kasyk
lose. ' *

Charles E. Young, mainų 
viršininko padėjėjas, pareiš
kė, jei vyrai save užsibari
kadavo, tai jie galės laikytis 
penkias ar šešias dienas. ♦ 
KĄ PAREIŠKĖ

Adolph Pacifico, vice-pre- 
zidentas 6-tojo distrikto, 
Jungtinių mainų darbininkų, 
pareiškė liepos 5 dieną vė
lai, kad nėra vilties rasti 
vyrus gyvus.

Būriai giminių liuke ži
nių apie vyrus, esančius 
mainose.

500 kovoja su žolės 
gaisru

PENDLETON, Ore.— Šiau
rės rytų Oregon buvo kilęs 
gaisras, bet liepos 6 dieną 
ugnis po trijų dienų kovos 
buvo paimta į kontrolę, vei
kiant 500 laisvanorių. Ugnis 
kilo žolėje ir pasėlių žemėje. 
Gaisras sunaikino 1,800 ake
rių kviečių.

Ko* Girdėtai 

Chicagoje ♦
Zeno Verno, 18 metų, 1631 

Madison str., nudegė savo 
kojas praeitą trečiadienį, 
Madison ir Homan avė., kai 
žiežirbos palietė jo rūbus 
stumiant savo automobilį.

Anton Pesut pranešė po
licijai, kad vagys įsilaužė į 
jo krautuvę, 2900 E. 97th 
str., ir pavogė radijo ir pen
kioliką dolerių skatikais 
(pennies).

Keturi asmenys buvo su
žeisti, ir 20 kitų buvo su
krėsta, į pietus einančiame 
Halsted gatvės gatvėkaryje, 
kai trokas susidūrė su gat
vėkariu 45-toje gatvėje pra
eitą trečiadienį.'

RADIO ARTISTU’*
IN VAŽI J A

— kuris įvyksta —

Šiauriame BERGMAN'S Grove
RIVERSIDE, ILLINOIS

★ ★ ★

Dalyvaus Lietuvių Mėgiamiausi Radio Artistai

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

Kas atydžiai neseka kas savaite Tačkūnų Barboros ii 
Petrčs gyvenimo vaizdelius? Tas dvi Lietuvių visuomenes 
artistes dabar paviliojo “DRAUGO” Piknikais, kur Jos la
biau patrauks visų širdis savo asmeniško dalyvavimu. Beje, 
abi, anot savaitinių vaizdelių, yra NAftLIKftS. Barbora yna- 
tlngai ieško sau tinkamo vyro apsivesti, štai proga naš
liams Ir senberniams, pamatę Jas asmeniškai, užsiregistruo
ti savo kandidatūras vedyboms. VAKARUŠKININKAI at
vaizduoja vaizdus iš tikro I/ietuvojc gyvenimo. Atvykę prl- 
Mmlnsite savo tčvynčje praleistas dienas ir kartu su Tač- 
kūnais llnksminsiiės. Juoksitčs Ir gal verksite atsiminę 
tuos senus laikus.

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

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

Bergman's Grove yra lengvai pa
siekiamas Ir vienas gražiausių dar
žų Chicagon apylinkėje. Vra visi 
patogumai Ir galima lengvai pri- 
vkžiuoti.

GATVĖKARIAIS: Iš pietinės da
lies miesto reikia važiuoti bet 

kokia gatvėkariu iki Cermak Rd. 
(Mnd St.). Persėdun Cermak Rd. 
gatvėkariu reikia važiuoti Iki Ci

cero Avė. čria vėl reikia persėsti 
| In Grange gatvekarj, kuris pri
veža prte daržo (Denplaines Are.).

ELEVF.ITER1AIN: Reikia Imti
Douglas Park eieveiterĮ Ir važiuoti 
Iki Cicero Avė. čia persėti us Į 
In Grange gatvekarj Iki daržo.
" AUTOMOBILIAIS: Važiuoti | 
vakarus Iki Harlem Avė., Har
lem Are. Iki Cermak Rd. ir Oer- 
mak Rd. iki Denplaines Avė., o 
Desplalnea Avė. Iki Mth St.

Teisinga moteris

Rado už $56,000 brangakmenių
INDIANAPOLIS. — Mrs. 

Martha Smith, telefono kom
panijos prižiūrėtoja, nesirū
pino liepos 5 dieną apie ga
vimą atlyginimo dėl sugrą
žintų $56,000 brangakme
nių, kuriuos rado telefono 
budelėje laike ieškojimo. Ji 
pareiškė, kad tai buvo pa
reigos atlikimas. Brangak
meniai buvo rankinuke, ku
ris buvo pavogtas iš Mrs. 
Margaret Jackson White, 
praeitą pirmadienį, ir tie 
brangakmeniai - buvo įdėti 
rankinuko slaptame skyrių-

Atvyko
Generolas De Gaulle, pran

cūzų vadas, atvyko į Jung
tines Amerikos Valstybes, 
lis atvyko į Washington, D. 
C.

antrame Liepos Sekmadienį, t. y.

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

★ ★ ★ •
Taipgi Dalyvaus Plačiai Žinomi Artistai —

BROLIAI VESOTAI iš LIETUVOS
ir jų Rinktiniai, Mėgiami Dramos Artistai

Brūllai Vešotat sn savo rinktinę Dramos artistų grupe 
yra* žymiausieji Amerikoje Idetnvių Dramos artistai. Jų 
perstatymai Įvairiose Lietuvių kolonijose ir dar neseniai 
atgal pradėti vaizdai iš Lietuvos istorijos oro bangomis su
žavėjo tūkstančius klausytojų. ftĮ grupė atsižymėjusi ne tik 
Dramos srityje, bet ir komedijų vaidinimuose. VeŠotų Bro
lių grupė sužavės tūkstančius ir “DRAUGO” Piknike.

Taigi, pasinaudokite šia gražia proga praleisti S| sek
madieni sn savo draugais lr palĮstamals vėsiame Bergman's 
Darže h- kartu atliksite gerų darbų, nes paremsite mūsų 
dienraščiui sunkiame visuomeniniame darbe.

je. Vagis paėmė $10 iš ran
kinuko, bet nepastebėjo 
brangakmenių.

Mrs. Martha Smith rastus 
brangakmenius grąžino kam 
priklauso. Labai džiugu pa
brėžti, kad yra teisingų 
žmonių, kurie labiau vertina 
teisingumą, negu pinigą.

Pardavė žydų sinagoga 
katalikams

Sinai Temple (žydų sina
goga), 4622 South Park 
Way, buvo parduota Chica
gos katalikų arkivyskupijai. 
Dabartinė Sinai Temple bus 
pertvarkyta mokyklos rei
kalams. Mokykla tarnaus 
negrų vaikams, kurie pri
klauso prie Corpus Christi 
parapijos bažnyčios, 4920 
South Parkway.

t

Įvairios ~ Įdomios
....ŽINIOS
Iš Pacifiko kovų gauna

ma įdomių žinių. Įdomus 
pranešimas gauta iš Saipan. 
Du armijos pulkininkai ir 
du marinai seržantai ameri
kiečiai kovojo su aštuoniais 
japonais birželio mėnesio 
pabaigoje, kai minimi ame
rikiečiai buvo atskirti nuo 
savųjų. Keturi amerikiečiai 
kovojo su aštuoniais japo
nais tris valandas.

Vienas pulkininkas buvo 
užmuštas ir seržantas leng
vai .sužeistas, bet išlikęs gy
vas pulkininkas Vincent 
Wilson, 48 metų, inžinierius 
iš Pasedena, Calif., užmušė 
tris japonus su trimis pisto
leto šūviais ir apgynė Ame
rikos poziciją iki seržantai 
atnešė pagalbą. Aštuoni ja
ponai buvo nugalėti.

Penki vaikai gimė 
Turkijos kaime

ANKARA, Turkija. — 
Penki vaikai (penktuke), 
visi geroje sveikatoje, gimė 
Mardin’e, netoli Turkijos 
Iraq ir Syrijos rubežiaus. 
Taigi motina pagimdė vie
nu kartu penkis kūdikius.

Ši žinia buvo gauta šio
mis dienomis.

Sužeisti kareiviai 
kovos laukuose

Karo departamentas lie
pos 5 dieną pranešė 1,026 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Euro
pos, Viduržemio ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Karo frontuose sužeistųjų 
karių skaičiuje 63 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, 15 iŠ In
diana, 12 iš Michigan ir 24 
iš Wisconsin.

Pilipinų kareivis 
apsivedė

Pvt. Jose P. Tugab, 23 
metų amžiaus, kuriam pri
pažinta, kad užmušė šimtą 
vienuoliką japonų kovoje, 
praeitą trečiadienį apsivedė 
Chicagoje su Miss Betty 
Wilson, 23 metų.

Pvt Tugab kovojo Ba- 
taan’e iki jis krito, ir pabė
go iš japonų laivo dvi die
nas vėliau. Nors jis buvo 
sužeistas, bet atvyko ’ Aust
raliją.

Pažvelgusį
gyvenimą

Sulaikytas įtartas mer
gytės subadyme

PITTSBURGH. — West- 
moreland kauntės vyras bu
vo areštuotas liepos 5 dieną 
kaipo įtartas subadyme 9 
metų amžiaus mergaitės. 
Mergaitė nugabenta į ligoni
nę, jos padėtis rimta. 
Mergytė Helen Hrensin bu
vo užpulta ir subadyta tris 
kartus nuošaliniame kelyje, 
netoli Fox Chapel, liepos 4 
dieną. Mergytę subadė vy
ras. kuris privertė ją įeiti į 
savo automobilį, ir atrodo, 
kad jis bandė palaidoti mer
gytę užpuolimo vietoje. Mer
gytė pabėgo, policija ma
nanti, kai jos užpuolėjas ka
sė duobę, kuri buvo rasta 
nusikaltimo vietoje.

Žuvę Kareiviai kovos 
laukuose

Karo departamentas lie
pos 5 dieną paskelbė 857 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie žuvo Azijos, Centro Pa
cifiko, Europos, Viduržemio, 
Pietų Pacifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 40 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, įskai
tant 22 chicagiečius; 8 iš In
diana, 7 iš Michigan, 24 iš 
Wisconsin.

R. Kryžiaus vadas
WASHINGTON.— George 

L. Harrison, New York Life 
Insurance Co. prezidentas, 
liepos 5 dieną buvo paskir
tas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vedėju. Jis užima 
mirusio Norman H. Davis 
vietą.

Harrison tarnavo užjūry
je su Raudonoju Kryžiumi 
Pirmojo Pasaulinio karo me
tu.

Mažiau gaisrų i
1944 metų pirmais šešiais 

mėnesiais Chicagoje buvo 
mažiau 1,263 gaisrai, negu 
praeitų metų tuo pačiu pe
riodu. Buvo 14,191 gaisras 
su 51 ėxtra aliarmu pirma
me 1944 metų pusmetyje, o 
praeitais metais tuo pačiu 
laiku buvo 15,464 gaisrai su 
62 extra aliarmais.




