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B-29 LĖKTUVAI VĖL PUOLĖ JAPON
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Rusai tik dvi mylios nuo Lietuvos; 
artilerija pradeda šaudyti j Vilnių

MASKVA, liepos 7. — Rusų artilerija pradėjo šau
dyt į Vilnių, o lėktuvai nuolat atakuoja nacių pozicijas ten.

Vėliausi raportai sako rusų priešakiniai daliniai yra 
iki dvi mylias nno Lietuvos sienos.

MASKVA, liepos 7.—Mar 
šalo Rokossovskio armija, 
greit žygiuodama keliu į 
Varšuvą, pasivarė už degan
čio Kovelio miesto ir vejasi 
pasitraukiančius nacius.

Dideli rusų lėktuvų dali
niai sukoncentruoti Kovei 
rajone, 170 mylių nuo Var
šuvos, ir nuolat atakuoja 
vokiečius už to miesto. Ra
portai sako rusų kariuome
nė randasi ’ 16 mylių nuo 
svarbiojo Varšuvos - Lenin
grado geležinkelio.

Sustabdė japonų žygiavimą Kinijoje
CHUNGKING, liepos 7.—’ 

Kiniečiai kariai Hunan pro
vincijoje stipriai atsigavo, 
pralaužė Hengyang aprūpi
mą, ir atstūmė japonus 25 
mylias atgal iš pozicijų už 
Hengyang miesto, kur japo
nai buvo praėję pro miestą 
ir besistumią toliau pietuos- 
na pagal Hankow-Canton 
geležinkelį.

Kiniečių komandos štabo 
narys sakė tas laimėjimas,

Traukinio nelaimėje 
žuvo 24 kareiviai

JELLICO, Tenn., liepos 7.. 
—Dvylika valančių po nelai
mės, Pvt. Leonard Battag, 
12 Reed st., Evanston, III., 
dar buvo suspaustas vago
ne, užgultas keturių žuvusių 
karių lavonų. Darbininkai 
degino skylę vagone, kad 
prieiti prie jo.

Traukinys, vežąs apie 
1,000 karių, vakar naktį nu
šoko nuo bėgių ir traukinys 
ir penki iš 16 vagonų nukri
to į ravą ir tarp 150 ir 200 
karių buvo sužeista.

KALENDORIUS
Liepos 8 d.: Šv. Elžbieta 

karalienė; senovės: Taura- 
gis ir Danga.

liepos 9 d.: šeštas Sek
madienis po Sekminių, šv. 
Veronika; senovės: Šert au
tas ir Vida.

Liepos 10 d.: Septynių
brolių miegančių; senovės: 
Alytis ir Švitra.

ORAS
Šilta. Gali būti lietaus.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS
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B-29 lėktuvai puolė japonų laivų 
bazę ir Yawata plieno fabrikus

Šiaurėjg, rusų daliniai da- 
sivarė iki 10 mylių nuo vo
kiečių laikomo Vilniaus. 
Anot britų radio, vokiečiai 
sako, kad rusų priešakiniai 
daliniai jau kaujasi su na
ciais Vilniaus priemiesčiuo
se.

Vilniaus užėmimas duotų 
rusams vieną svarbiausių 
geležinkelių, kuris eina j 
Varšuvą iš rytų pusės. Vil
nius yra skaitomas vartai į 
visą Lietuvą.

padarytas su rezervų iš piet 
vakarių pagalba, “kuriam 
laikui prašalina” japonų 
grąsinimą užimti visą tą 
liniją ir perkirsti Kiniją 
pusiau.

Buvo pranešta apie kinie
čių Laimėjimą Kinijos žmo
nėms beminint karo aštuo
nių metų sukaktį. Kinijos 
Prezidentas, Generalissimo 
Chiang Kai-shek, sakė “Iš
laisvinimas artėja.”

Tariasi dėl karo 
belaisviu parvežimo

WASHINGTON, liepos 7. 
—Senatorius Thomas (Dem., 
Utah) pranešė, kad dabar 
vedamos derybos su Tokyo 
dėl parvežimo sergančių ir 
sužeistų amerikiečių, kurie 
yra japonų belaisvėje. De
rybos—kol kis be rezultatų 
—vedamos per Šveicarijos 
vyriausybę.

Cituodamas Va 1 s t y b ė s 
Sekr. Hull laišką, Thomas 
sakė Japonija iki gegužės 
25 d. turėjo 19,919 ameri
kiečių karo belaisvių. Be to, 
jie laiko ir 5,543 civilius.

Thomas sakė apie 5,000 
tonų maisto ir reikmenų jau 
ęrris'atyta amerikiečiams be
laisviams.

Cirkaus viršininkai 
kaltinami apsileidimu
HARTFORD, Conn., liepos 

7.—Vakar įvykusiam gaisre 
Ringling Bros. cirkaus pa 
lapinėje žuvo. 159 asmenys, 
kurių didesnė dalis buvo 
berniukai ir mergaitės. Iš 
250 sužeistų asmenų, 25* pa
dėtis yra. kritiška.

Policija suareštavo (pen- 
i kis cirkaus viršininkus.

INVAZIJOS KARIlJOMENfl STIPRINAMA DVASIOJE

Nuotrauka iš vieno Anglijos uosto, kur Amerikos ir britų kariuomenės daliniams 
karo kapelionas sako pamokslą prieš jiems išplauksiant į Prancūziją. Būryje, be abej 
onės, randasi ir ne vieno “Draugo” skaidytojo sūnus, tik sunku yra atvaizde įžiūrėti ir 
pažinti. (NCWC-Draugas)

BAIGIASI KRUVINOS
KOVOS UŽ SAIPANĄ

SAIPAN, liepos 7. — Po 
kruviniausių, grumtynių šio 
karo metu, atrodo, kad mū
šiai už Saipan salą eina prie 
galo. Amerikiečiai v^ldo di
džiausią dalį) salos ir baigia 
išmušti japonų likučius šiau 
riniam gale.

Marinai šiuo laiku randa
si prie pat Marpi punkto 
aerodromo, pačiam salos 
šiauriniam gale. Amerikie
čiai saugojasi japonų žūtbū
tinės atakos, kokias japonai 
pripratę daryti, kuomet ma
to, kad nieku būdu negali 
laimėti.

Amerikiečiai greit atstato 
visą salą ir pasiūlė civiliams 
japonams maisto, vandens 
ir apsaugą, jeigu jie pasi
duos. Spėjama yra apie 10 
ar 15 tūkstančių tokių civi
lių, kurie slapstosi kalnuo-Į 
se.

Išsiuntė dar 15,000 
vaikučiu iš Londono

LONDONAS, liepos 7.— 
Vokiečiai šiandien atnauji
no savo robotinių bombų 
ataką ant pietinės Anglijos 
ir Londono apylinkių. Šian
dien evakuota dar • 15,000 
vaikučių iš Londono.

Nežiūrint britų lėktuvų 
ir apsaugos baliūnų, bom
bos visvien atskrido į An
gliją ir sprogo, padaryda
mos didelius nuostolius.

Bekasant per griuvėsius 
vienoj Londono' apylinkėj, 
britai rado vieną amerikietį 
karį, kuris buvo griuvėsių 
užverstas, bet gyvas ir svei
kas, per tris dienas.

Pirkite Karo Senus

U.S. lėktuvai atakavo 
Guam ir Rota salas

WASHINGTON, liepos 7. 
— Laivynas pranešė, kad 
laivyno dalinio lėktuvai tre
čiadieny ir ketvirtadieny 
smarkiai atakavo Guam ir 
Rota salas. Tos salos buvo 
pultas anksčiau, bet atakų 
suintensyvinimas lyg nuro
do, kad greitu laiku įvyks 
tų salų invazijos.

LĖKTUVAI ATAKAVO 
NACIŲ TRAUKINIUS

ROMA, liepos 7.—Didelis 
skaičius karių vežančių 
traukinių buvo suaižyta tre
čiadieny, kuomet Amerikos 
Liberator bomberiai ataka
vo geležinkelio centrą prie 
Beziers, pietinėj Prancūzi
joj-

Nuotraukos rodo, kad iš 
400 ten esančių vagonų, bent 
150 buvo sunaikinta ir daug 
jų sužalota. Vienas sprogi
mas sunaikino 25 aliejaus 
vagonų traukinį.

BANDOMA PASIEKTI 
64 ANGLIAKASIUS

BELLAIEE, Ohio, liepos 
7.—Patyrę darbininkai šian 
dien pradėjo gręžti per 350 
pėdų žemės, norėdami padė 
ti 64 vyram, sugautiems 
Powhatan kasykloje, jeigu 
jie dar yra gyvi.

Gręžtuvai, vienas trijų 
colių pločio, o kitas devynių 
colių, bus vartojami išgręžti 
skyles, per kurias bus nu
leidžiama maisto ir van
dens.

LONDONAS, liepos 7. — 
.Maršalo Broz pranešimas 
Įsakė jugoslavai partizanai 
, užėmė Cazmą miestą.

VOKIEČIAI ITALIJOJE 
SMARKIAU PRIEŠINASI

ROMA, liepos 7.—Parody 
darni pirmą agresyvišką žy
gį per du mėnesius, naciai 
atakuoja penktos armijos 
karius iš priešakinių ‘Gotų' 
linijos pozicijų. Amerikiečių 
žygiavimas į Livorno, Pisa 
ir Florenciją beveik visiš
kai sustabdytas.

Rosignano kaime tebesi
tęsia kautynės iš namo į 
namą. Tas kaimas randasi 
tik 10 mylių nuo Livorno ir 
amerikiečiai nori per jį pra
silaužti. Užėmę pusę kaimo 
užvakar, iki vakar vakaro 
Laikė tik du trečdalius.

Britų aštuntoji armija 
taipgi skaito savo žygiavi
mą jardais vietoj myliomis.

Liepsnosvaidžiais 
pavaro vokiečius

CARPIQUET, Prancūzija, 
liepos 7.—Kanados puikinio 
ko pranešimu, sąjungininkai 
vartojo liepsnosvaidžius,, kad 
užimti šį miestą, tris my
lias į vakarus nuo Caen. Jis 
sakė matęs kaip britai ka
riai liepsnosvaidžiais pri ver 
* ė nacius bėgti iš dviejų kul 
koev aidžių lizdų ir laukų.

KARO BIULETENIAI
—Berlynas pranešė, kad 

dar du nacių generolai žuvo 
birželio 23 d.

— Vokiečiai prisipažino, 
kad jų kariuomenė pasitrau 
kusi 40 mylių nuo Kovelio, 
Lenkijoje.

— Amerikiečiai užkasė 
,8,419 japonų lavonų ant Sai 
ptan salos.

— Amerikos Ambasado
rius Ispanijai, Carlton Ha- 
yes, kviečiamas Washingto- 
nan pasitarimams.

WASHINGTON, liepos 7. 
—Amerikos milžiniški Su- 
perfortreas lėktuvai antrą 
kartą per mėnesį šiandien 
bombavo taikinius pačioj 
Japonijoj. Tie taikiniai bu
vo Yawata plieno centras ir 
S&sebo laivyno bazė, abu 
Kyushu saloje. Pranešimas 
nepadavė smulkesnių žinių.

Yavvata, Japonijos “Pitts- 
burghas,” buvo pirmos B-29 
lėktuvų atakos taikinys bir
želio 15 d. Yavvata fabrikai 
pagamina apie penktą dalį 
viso Japonijos plieno.

Pranešimas sakė ataka 
įvykusi “šį vakarą,” kas 
reiškia anksti šį rytą Chica

Nauja amerikiečių ataka Prancūzijoj
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, liepos 7.—Gen. Brad
ley vadovaujama amerikie
čių armija, pradėdama nau
ją ataką Normandijoje, pa
sivarė suvirš mylią anapus 
Virė upės ir užėmė Airei 
kaimą. Pirm negu ataka 
buvo pradėta, sąjungininkų 
artilerija per kokią valandą 
smarkiai ajpšaudė priešo li
nijas.

Lokalės amerikiečių ata
kos aplink La Haye du Pu- 
its, vakariniam 25 mylių 
fronto gale, beveik apsupo 
tą nacių linijos centrą.

(New Yorke girdėtas bri
tų radio pranešimas sakė 
La Haye buvo užimtas, bet 
vėlesni pranešimai nepakar
tojo tos žinios ir sąjunginin 
kų štabas jos nepatvirtino).

Amerikiečių puolimas skers 
Virė upės buvo toks staigus 
ir greitas, kad vokiečiai ne
suspėjo susprogdinti vieną
tiltą.

IŠVARYSIME NACIUS 
ŠIEMET: DE GAULLE

WASHINGTON, liepos 7. 
—Gen. Charles de Gaulle 
Šiandien pareiškė, kad 1944 
metais “kiekvienas vokietis 
Prancūzijoje bus užmuštas 
suimtas arba pavarytas if 
mūsų žemės.”

Kalbėdamas į] prancūzu 
delegacijos štabą, De Gau'lf 
sakė Prancūzija turi pat 
pasidaryti “didelė, stipri ir 
laisva valstybė.” Anot jo 
“Prancūzija žino, jog ji tur 
būti didelė arba išnykti.”

Kalbėdamas apie praeitį 
De Gaulle pripažino, kad br 
vo padaryta klaidų. Bet, jif 
pareiškė, praeitis baigta, c 
prieš mus stovi ateitis.

Prez. Rooseveltas sakf 
šios dienos pasikalbėjimai 
veikiausiai bus apie pože 
mio sąjūdį Prancūzijoje.

gos laiku. Pirmas karo de
partamento pranešimas sa
kė lėktuvai atakavo Sasebo 
laivų bazę. Vėliau pridėta 
paragrafas, kuris pranešė 
apie ataką ant Yawata.

Nepranešta iš kur tie lėk
tuvai pakilo, bet manomi 
jie ir vėl skrido iš bazių va
karinėj Kinijoj. Tikimasi, 
kad po galutinio Saipan sa
los užėmimo įjvyks daug 
daugiau atakų ant pačios 
Japonijos.

Komunikatą paleido Gen. 
H.H. Arnold, kuris yra ko
mandierius specialaus 20-to 
aviacijos dalinio, ir visos 
Amerikos aviacijos jėgų.

Suėmę tą tiltą ir pasiva
rę per Airei, amerikiečiai 
randasi apie dvi mylias nuo 
St. Jean de Daye, kur suei
na keli vieškeliai. Tas cen
tras randasi aštuonias my
lias j šiaurę nuo St. Lo.

La Haye apylinkėje vie
nas amerikiečių dalinys už
ėmė La Surellerie, ir dabar 
randasi kelis šimtus jardų 
nuo kelio einančio pietuosna 
iš La Haye į Lessay.

Pranešimas neminėjo jo
kių didesnių žygių Caen 
rajone, rytiniam linijos ga
le. Ankstyvesni raportai 
sakė britų antros armijos 
daliniai pasiekė Caen prie
plaukų apylinkę.

Raportai iš fronto sakė 
nėra jokių ženklų, kad na
ciai mano paleisti tą savo 
rytinį centrą. Nors naciams 
Caene beliko tik vienas til
tas per kuri gali pabėgti, 
jie smarkiai įsikasę Caene 
ir matomi i pasiruošę kau
tis.

Amerikiečiai numušė 
75 naciu lėktuvus

LONDONAS, liepos 7.—- 
Apie 2,000 Amerikos lėktu
vų šiandien atakavo septy
nis lėktuvų fabrikus ir alie
jaus varyklas prie Leipzigo, 
centrinėj Vokietijoj, ir ori
nėse kovose numušė 75 ar 
daugiau nacių lėktuvų. Tai 
buvo didžiausia orinė kova 
nuo invazijos pradžios.

Maždaug 500 Amerikos 
’ėktuvų iš Italijos skrido 
300 mylių per Jugoslaviją, 
Austriją ir Čekoslovakiją, 
kad atakuoti aliejaus taiki
nius prie Odertal. Numušta 
keli priešo lėktuvai. Kiti jų 
aikiniai buvo geležinkeliai 

ir aerodromas prie Zagrebo, 
Jugoslavijoje.

Iš atakų negrįžo šeši nai
kintuvai ir 36 bomberiai.
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SENI DRAUGAI ATSlSVElktNA Trokiį savininkams 
JMtofHHna

Komštčinių VėžimtJ opera
toriai, kuriems reikia pirk
tis naujų įrengimų, po lie 
pos 1 d. tūrėtų išpildyti ir 
J(teikti aplikffeijttg p<št 142 

i apskričių įstaigas, Office of 
] Dsfer.se Transportation sky- 
i rius, per visą kraštą, vieto
je kreiptis į 80 įstaigų, iš
laikomų Bureau of Motor 
Carriers of the Interstate 
Commerce Commission, pra
neša ODT.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
Kenosha Seselės mokytojos jau iš

vyko į Pittsburgh atostogų. 
Grįš rudenį mokslo metui 
prasidėjus. Koresp.

SODALIETĖS
Praeitą sekmadienį ėjo “in 

corpcre” prie šv. Komunijos 
ir po Mišių turėjo pusry
čius ir susirinkimą. Klebo
nas kun. F. Skrodenis taipo- 

-4gi dalyvavo susirinkime.
Metinis išvažiavimas bus 

rugp. 6. Komisiją sudaro: 
Stella S.ulgaitis, Ann Cizik, 
Jean Butkus, Judy Bakai
tis, Joan Klevickas ir Ber- 
tha Lauraitis. Visos mer- 

, gaitČs prašomos duoti žinią, 
ar gali važiuoti tą dieną, 
neš teikia žinoti, kiek daly
vauk.

Rugsėjo mėnesį pusryčius 
prirengs Eilėn Zalatoris ir 
Saldine Zaleckas.

Victory Farm Volunteers, 
jaunieji U. S. Crop Corp3 
narni, atsiliepia i kvietimus 
savanoriam derliaus nuėmi
mo darbui per 1944 metų se
zoną, kaip praneša V. S. De
partment of Agrikulture Ex- 
tengion Service.

Ankstyvas šiltas oras vir
šutinėje New Yorko valsty
bės dalyje pareikalavo sku
baus šaukimo jaunuolių ir 
moterų nuimti anksti prino
kusių braškių derlių. Dela- 
vare valstybėj 125 mergai
čių ir berniukų buvo paliuo- 
juoti nuo mokyklos aspara- 
gų piovimui. Grupė atlieka 
savo uždavinį.

EXTRAI EXTRAI WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Everything in the line of 
Furniture

Kapelionas pulkininkas kun. Ed. -C. Sliney, viršininkas 
katalikų kapelionų centraliniam Pacifike, atsisveikina su 
senu draugu, misionierium Hawaii salose kun. W. Franckx, 
buvusiu karo kapelionu Pirmam Pasauliniam Kare. Kun. 
Ed. C. Sliney vyriausybės perkeltas į karo ligoninę Fra- 
mingtone, Miass. (NCWC-Draugas)Joė feorden jau įistojo , 

Nalvy. Įstojimas buvo sun
kus, nės jo tėvai nebuvo pi
liečiai. Jiems reikėjo dar 
paskūtiniai kvotimai perei
ti, nėš pirmieji žygiai pi'ie- 
tybėi gauti jau buvo pabaig
ti, Jie kreipėsi į apygardas 
teisėją, o šis prie aukštes
niųjų. Po to, vienas “special 
examiner” atvyko iš Mil- 
wauKee į Kenosha ir abtl 
Frank ir Eleanora Borden 
tapo piliečiai. Jų sūnus Joe 
ir duktė Stella labai džiau
giasi, kad tėvai dabar pilie
čiai. Joe buvo gimęs Argen
tinoje, kur jie pirmiau gy
veno išvykę iš Lietuvos.

remkite
8BNĄ

LIETUVIŲ
DRAUGU.

4 ‘Nežiūrint kokius gerus 
norus turėtume, nežiūrint 
mūsų kareivių, jūreivių, la
kūnų; ir moterų pagelbinių 
korpusų pasišventimo — ka
ras negali būti laimėtas be . 
ginklų, maisto, medicinos ii 
kitų kooperacijos formų 
Mano viltis, kad kiekvienas 
geras amerikietis, pagal jo 
asmenines išgales, prisidės 
kad padarius 5-sios Karo, 
Paskolos kampaniją. pasek
minga.

Kardinolas Dougherty 
reikale karo paskolos

Kardi n o 1 a s Dougherty, 
Philadelphijos arkivyskupas 
ir Romos Katalikų Hierar
chijos Jungtinėse Valstybė
se dekanas, išleido atsišau
kimą kuriame ragina pilnai 
remti Penktąją Karo Pasko
lą “kaipo priemonę išgelbė
ti gyvybes ir sveikatą mūsų 
karo pajėgų ir ypatingai kai 
po priemonę nugalėti prie-

Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

PIRKITE KARO BONUS MONARCH LIQUOR
8529 So. Halsted St

Phone TARDS 6064

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk;
ainius daiktus 78
už PRIEINA- '*-8
MAS JUMS t, •• t 
RAINAS!

Mum M metų praktikavimas 
Jom garantavimas 

Optmmetrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo,, nervuo- 
tuaso, skaudamą akių karitį, atitai- 
ss trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at- 
kreiDiama i mokvkloa vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 0 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ne

kėlioj pagal sutartų. 
Daugely atsitikimų akys atitalm

Tel. CANaI 6122

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

“Yra būtina, kad tie mū
sų, kurie tiesioginiai neda
lyvauja kare nei karo sie
kiuose, turėtų aukoti savo 
dalį pergalei laim&i, pirk
dami karo borus, pagal iš
gales’, pareiškė kardinolas

Turime dideli
Ir gerų pasi
rinkimą Muakališku Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In- 
strumentuA Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
I£WELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Tel. CANaI 0257
Rcz. Tel.-. PROspect 6659

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

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

Trečiadienį pagal sutartį.

4712 South Ashland Av.
Piene TARDS UM

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų ’ neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted St. 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rfišlea 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis 1 

Atvykite | milsų jardų Ir apžlfirėklte sta-
■ bų Ir ankštų rfiš| LENTŲ—MILLWORK
■ — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
UB dėl garažų, porčlų, vlškų, skiepų Ir fletų. B PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

DABAR
Ofiso Tel. VIRginla 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

Tel. YARds 3146

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M. 
TračiarilsntfB pagal sutarti

Dudrlko Radio Valandom’
W.H.F.C 1420 Kilocycles —

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

NedUloJ, 1:10 vaL vakare.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO
744 West S5th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

STANLEY LTTWINAfl, 
General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

TeL YABds 5921 
Rea: KENveod 8107.

Kai jame prikimba veĮlumlab afi. 
idetėjimaa ir Jfla jaučitės auva» 
ginti, neminti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų rsiiltinių kenčiate — gu. 
vo. skaudėjimą, jaužiat. nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvis jaučiui apsunkintu dėl 
gazų ir iipūtimo — įsigykite Dr. 
Patar’s daug metų iimėginto Gomoao, 
Danfiau negu liuosuotojaa, jia taip
gi yra.vidurių stiprintojas, sudarytas 
ii 18 pačios Gamtos gyduolių 
iakmų, žiedų ir augmenų. Gomoao 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms ivelniai ir sklandžiai 
paialinti užkietėjusias iimstas; pa
gelbsti praialinti užkietėjimo gezus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų.
Vartoki! tikrai kaip nu- 
rodoma ant, bonkutėe

Didelė Lietuvio
KRAUTUVE

GYDYTOJAS d OHIBUBGAS
OFISO VALANDOS 

’uo 2 Ori 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
’reėiad. ir Nedėliomis susitarus

Skaniausia duona yra toji, 
kurių uždirbame savo ranko
mis.

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

756 West 35th StreetRakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

LIETUVIAI DAKTARAI

CRANE COĄL C 
. 5332 So

Tel. HEMlock 8700
Rei. tel. PROspect 6680
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434ng Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
w. viro. luMp — sijoti.......... cq o
STOKER COAL, Aukštos rfišk*. <t■T*/

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................JlĮ O
PETROLEUM COKE (Čdtfrse). 
PETROLEUM COKE (Pfle Run) n*Q

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia Šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 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. dieną.

Tik viena pora ak ų Hmm gyveni
mui. Saugokite jas leisdami neg
ram tnuotl Jai, modorfiliktauala 
metodą, kurią retėjimo mokslą* 
gali sutelkti.

so Meta! Mratniio 
pririnkime akiplij, kurie pralall-

na visą akių įtempimą.

vėl norite jausti 
džiaugsmą ma- 
lonioa pagelbos 

nuo užkietėja- 
mo varginimų 
ir tup pat laiku / 
palengvinti jfi- Į 
eų skilvi, įsigy- f f ''sA
bite Gomoao 
iian'djen. -

Jeigu jfl* negalite noaipirkti asvn 
k*J, aidaeit pra.ym* dėl m0*<| "nu 
ana" pasiūlymo Gomoao ir gausite • 

60c vertė#

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne 
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.Jėwelry, Deimontų* ir Rekordų 

Krautuvė sykiu, po vienu stogu 
nu Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

Ofiso Tėl.......... VlRgfnia 1886
optometristAi 

1891 &>. Ašfrl&nrf Averraė
* Rampa# lS-(o'«" 

Telefonas: CANAL 03M, Clilcago
OFI80 VALANDOS: 

Kasdien »:J| a. m. Iki 8:910 p. m. 
Trečiad. Ir ftefttud- #.:M0 a. m.

, Iki. 7:AD p. m.

DYKAI GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. RErublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868 

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimų.

filARGUTIZ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

DU, PVrZR'# OLBJO LIMlkBNT — 
antiseptikas — kuria autrikis greit* paleng
vinant nao renraatiėlu* ir nauralgiiką 
skausmu, muskutinio iregarskauamo, sustin* 
gntių ir akandiiti maakulų, patempimų i« 
nyk»t<Je>my,
Dl PKTKR*9 M AOOLO — alkaiinas -a 
palepgeina laikinai gakuriuoo skiuamingųg 
skilvio aatrikimua kaip pavyadiiui rūltatieg 
aevirikinimaa ir rėmuo.

per š) Pavasarinį 31 Metų
IŠPARDAVIMĄ

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIRRAflTtS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 lt

Supkit ai “Special Pati* 
fymo” Kuponų — Dabar

O (<i»»aa $1 (10. Ataiuakit nūn apmo
kti* 11 uaciįų Oonapro ir dykai — 
<0< eertta — bandymai bonkutag 
O Ujo ir Magnio.

□ Č. 6. 0. (libido* pridėto*)

SEKMADIENIAIS — 1
Ud 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — ano

LIETUVIS AKI V GYDYTOJAS
29 metų patyrimas

'lef.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Iftaiso.

Ofiso Ir Atfrflų Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

w Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
/ Sekmadienyje pagal sutartį.

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

ir Penktadieniais 
Vai.: 16-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

8147 S. HšlMM St., Chieago 
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

INCORPORATED 
3241 So. Halsted Street

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajafn gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran
gino.

Tel. CALumet 7237 ▼ ' EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniaia noo 7 Dd 8 v. v. 

^^MARGUCIO ofiso adresas;

6755 S. Weatern Avė., Chicago* III.
Telefonas — GROvehiU 2242

Palto Otiaaa________________________

PR. PETER fahrncy P SONS co.
D.pt. «U-3(I»

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

Utamikais, Ketvergais ir Suba 
tomis iki 9:30 vaL Vakare. Remkite it platinkite dienraštį "Draugą

WOLK STCDIO

/c y td.t 
/rrt o o *t-

HH)F KN

PHOTO*.K '
I.HAEST lOSSlBl.L PK»( I

Dsfer.se
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

i “D R A U O O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HF.T/P WANTED 
AI)V ERTI KINO DEPARTMENT 

(M No. Dearborn MNM 
TeL KANdolpli IMK8 1MM)

I HELI* WA.\TED — VYItAI HELP WANTKD — MOTERYS

HELP WANT?a) — MOTERYS

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

ADVERTISE
In America’s Ureatest 

Ellhuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL' AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

L1THUANIAN-DRAUGAS
THF T.F.ADTNG UTHUANIAII 

AnVERTTSJNO MEDIUM
» * ** *. MAf. * *

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRISINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON
HELP WANTED — MOTERYO

CHECKERS
CASHIERS

COUNTER MOTERŲ
Valgis ir uniformos 

duodama
Dieną ar naktį valandoms 
Kreipkitės prie Miss Studebaker

PULLMAN
Standard Car. Co.

900 E. 103rd ST. 
COMmodore 3600 Ext. 262

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar nakttn&rale 

valandomis 
AtsUanklt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofisan Moterims 
Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

Patyrusių. Gera mokestis. 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

LANGEN MFG. CO. 
429 W. Superior Street

Pirkite karo bonus

I

HELP WANTF.D — VYRAI

VYRŲ IR VAIKINŲ 
DIRBT. PAGELB.

100% KARO DARBAI

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

. EXCEL AUTO 
RADIATOR CO.

320 E. 21 st ST.

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Orra mokėsi,.. Ats,Senkite 
Apply Employment Office

EDGEVATER REACH HOTEL 
RSR7 Rtierldan Road

REIKIA SENESNIO AMŽIAUS VY

RO, plauti Indus Ir hrndram valy
mo darbui. Valandos 1—1 n vak.. C

' dienas I sa'- . $21 MAK’S RES-
I TAI’RANT, 3144 W. Cermak R<1.

DlftlŲ PLOVĖJAS — Kitcben Vy
ras — Rlnlntr room Vaikinas. Auk- 
S.'iansH rnot-natls. Artl e-tvekariu.
F.noFW4'rFiR GOLP CLIJR, 2015 
PraU 111 ui.

Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

MOTERIMS 
ŠLAVĖJOMS

J

GERA MOKESTIS 
GEROS DARBO SĄLYGOS

KREIPKITĖS PRIE 

MRS. STUDEBAKER

SEARS ROEBUCK & CO%
79th & Kenwood

MERGINŲ KEIKIA prie aptalaymo 
dviračių ratų. Patyrusiu pageidauja
ma. Gera mokeatia.

CHICAGO CYCtE SUPPI/Y 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 mSneaJ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

PATARNAVIMAI

Žemiškieji geidimai yra 
tepalas, kuris sulipina dva
siškuosius mūs sparnus.

(Šv. Augustinas i

Lietuvių visuomene nuo- i 
širdžiai kviečiama prisidėti 
prie didžiosios invazijos į 
Bergman’s darža. liepos 9d . 
kur įvyks didysis “D Day” 
spektaklis — geriau sakant. 
‘Draugo Dienos” Piknikas!

3 Moterų t
Valytojų

$118.84 I MENESI 
5 PP. IKI VIDURNAKČIO 

ATSISAUKIT
NEW YORK CENTRAL R. R. 

EMPLOYMENT OFISAI 
2'ii Aukšte (Mezzanlne)

LA SALLE ST. STATION
DIftIV PDOVfclA — Stiklų, Daržo
vių ir Salad't. Aukščiausia mokestis 
Arti gatvekar. ED«EWATER GOLP 
Cl.l ll. 2,115 Pratt Blvtl.

PERSKAITĘ? “DRAUGĄ”

DUOKITE JJ KITIEMS

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

Pirkite karo bonus.

VYRAI IR MOTERYS VYRAI m MOTERYS

ALUMINUM
Dabar tai laikas pradėti dirbti pramonėje rytojaus.

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

naktimis. Patyrusių ar ne. Užmokestis laike mokinimo.

2742 W. 36,h Place

★
I

i

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistu
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patynudp — arba mes Kmoldnalm Jaa. *

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

Imkite Do,is;ia« Park “L” Iki Durt,

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ

, IR .
ORDERIŲ PAKUOTOJŲ

Patyrusių ir nepatyrusių

GRINNELL CO.
4425 S. WESTERN 
Matykite Mr. Abnet

DO YOUR BIT TO
GET THAT 3rd STRIKE 

ON
BE RLIN !

★ ★
THIS IS A GAME

WE CAN’T AND W0N’T 
LOSE.

★ ★
WHY DON’T YOU 

COME TO BAT .
FOR US?

WORK AS: 
ASSEMBLERS 
INSPECTORS

MACHINE OPETATORS 
Day and ?ught 

Shift Jobs Open.
★ ★ ★

Matykit Mr. Danlcek 
Pasitarimai

EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS

PIKMAD. IŠTISAI SEflTAD.
8 RYTO IKI 4:S<UPP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

TAISOME
•

Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. YARDS 1866.

PARDAVIMUI

PUIK MICHIGAN CITY MAŽA ŲKf
bu moderniškai {rengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, baaementaa 
ir garage po viena jAstoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradlnča mokyklos, 
4 blokai nuo South Shoro geležin
kelio stoties. 1H mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puošnių rezortų.
•I. P. VARKAIiA s»v., Chicagoje, 
414R Archer Avė. Ph. Virginia 2114

PARDAVIMUI NAMAS
Brighton Parke — pardavimui 2-fla- 
tų, po 4 Ir 4 kamb., namas; karšto 
vandenio šildomas. 2 kartibarlal beis- 
mante Ir 1 kamb. vlškuose. užda
ryti porčial. Arba mainysiu ant 
mažconlo namo su klek nors že- 
mCa. Savininkas randasi vietoj:—

25OA West 45th Street, Chicago

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

Pirkite pas tuo® biznie

rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Progresyvinės Hitlerio ir 
Tojos laidotuves yra sureng
tos Allegany County, Md., 
būdas paskubinti pasiekti 
Penkt. Karo Pask. kvotą, 
kaip pranešta War Finance 
pareigūnams. Viena iš svar
biųjų gatvių Cumberlande, 
apskrities mieste, buvo už
daryta ir jos gale buvo pa
statytas “quota thermome- 
ter”. Viename gatvės gale 
yra du kapai, nužymėti “Hit 
ler” ir “Tojo”, kitame gale 
yra du juodi karstai, ku
riuose paguldytos iškamšos.' 
Kai tik gaunami pranešimai 
apie bonų pardavimus, kara
tai priartinami prie kapų, į 
kuriuos jie bus su didelėm 
ceremonijom palaidoti, kuo 
met kvota bus atsiekta.

Nustatytos maksimum 
kainos

Maksimum kainos 450-čiai 
tipų ir modelių kariuomenės 
vartotų vežimų bus dabai 
nustatyta tais pačiais meto
dais, kuriais jau buvo sure
guliuotas pardavimas varto
tų komercinių motorinių ve
žimų, praneša Office of 
Price Administration.

Į kariuomenės vartotų ve
žimų skaičių, įskaitomi šie, 
anksčiau prie komercinių 
priskirtieji, motoriniai veži
mų tipai: specialiai pastaty

t'L.

TARNAIČIŲ
REIKIA

WAR LABOR BOARD DABAR UŽTIKRINTA

$3.65 j Dieną
’.^aunsr — ----- • v

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKITE HOUSEKEEPER’S OFISAN

HOTEL SHERMAN
331 WEST LAKE STREET

Barzdų skutant
(Tęsinys)

— Bet, kaip sakiau pir
miau, kadaise čia buvo sma
gu. O pas mane, tai būdavo 
lyg koks centras — kur visi 
sueidavo, o ypač subatoje po 
pietų. Lietuviai suėję pas 
mane turėdavo daug rimtų 
ir daug juokingų pasikalbė
jimų. O ypač daug juoko bū
davo kaip Pranas Rastinis

ti -trokši", ‘trailers’, ‘jeeps’, sueidavo ea mūsų, lietuvišku
Ustation wagons’

Pranešimas
Chicagos pašto viršinin

kas Ernest J. Kruetgen iš- 
NEW YORK. — Vienas | leido atsišaukimą. Jis rašte 

vyras. 26 metų amžiams, | pažymi, kad reikia 600 vyrų
maudės Coney Island anksti 
rytą ir beplaukiodamas ne
teko kelnių. Jis buvo pa
trauktas į teismą už netvar
kingą elgesį, bet buvo pa
leistas po to, kai nebuvo ga
lima įrodyti, kad kas nors 
matė jo nuogumą.

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

'lišit*''
VaaTOJAMAS MAOJAa FLAgnO TBaioLaa natvi •PALVOS DANT«

»iWO4
Bl Velvatone

$12.50
IKI $39.60 UZ KIEKVIENA

NMUtdaoda. B. *nls HstsrsMa 
tm Kėblink*. Vis.) Mtr tln.mo. daatų 
rlattaa. Permatoma* oryatal alaar plettea

riaa
Malame aaraataataa.

plcttaa
gantas tik U

HEJNA BROS.
DENTAL PLATU CO.

ITM B. Arfiland tad Fl. Moti. •••!
a. » Ud *. mm. Mt • IM 4. tAUUSt UTUT1BAA1

$•45 w astb m tad n. Isnr. ims 
•0 N. Drai bom Rrn tos, flta B«4» 

▼UarmlaeMa »al. »—t. AatraSleal Ir 
betvtrtadl'al tat I IU 1.

/

ir moterų, kurie yra 16 me
tų amžiaus ar senesni, šie 
asmenys yra reikalingi dar
bui šeštadienį ir sekmadie
nį. Galima dirbti šias abi 
dienas, arba vieną iš dviejų.

Reikia tokių darbininkų 
ir darbininkių, kad galima 
būtų greičiau išsiųsti pusė 
milijono ar daugiau laiškų 
adresuojamų Amerikos gink
luotoms jėgoms.

Mokestis yra po 74% cen
to valandai iki 6-tos valan
dos vakare, o vėliau po 84% 
centus valandai.

Darbo reikalu tuojau 
kreipkitės į Room 425, Main 
Post Office. Canal ir Van 
Buren strs., praneša Chica
gos pašto viršininkas.

graborium — Lipkum. Mat 
Lipkus, Lietuvoje vadinda
vosi — Lipkiewicz. Jo tė 
vas buvo tikras lietuvis, bet 
motina tai, taip sakant, su
po nė jus ir vietoje tarti taip 
kaip lietuviai taria — sa
kysime: penki, tai jie sako: 
“pynki”, arba sakysime — 
tinka, tai jie sako — “tyn- 
ka”. Taigi, žinoma Lipkus 
nuo motinos išmoko ir jo
kiu būdu negalėjo to akcen
to atsikratyti, o Rastinis, la- 
bai mokėjo tą lenkišką ak
centą pamėgdžioti, o lietu
viams iš to būdavo daug 
juoko, taip kad Lipkus net 
supykdavo ir keikdamas iš
eidavo. Bet žiūrėk kitą su 
batą jau ir vėl abu sueina. 
Iš pradžių, tai tik žiūri vie 
nas į) kitą ir nieko nesako, 
bet klausyk Rastinis jau 
ir atidaro:

— Tai kokių velnių žiūri 
į mane, kaip čerapokas į 
kiaušinius?

į
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— Aš tik žiūriu, kad tu 
vieną akį užmerktum, o ki* 
tą tai tas pats užspausiu.

— Nesirūpink apie mane, 
ponas Lipkiewicz, aš ant ta
vo kapo dar pynkias ropes 
pasodinsiu pynktą valandą 
iš ryto, kaip visi miegos... ;

— Su tuo tai būdavo ir 
prasideda visos komedijos.

—• Pranas Rastinis, ne tik 
mokėjo juokų padaryti žo
džiu, bet ir darbu, štai, čia 
netoli (apie astuonios my
lios) randasi anglių kasyk
los ir sykį tenai užmušė du 
mu’us. Rastinis, pasinaudo
damas proga, patelefonavo 
L i piru i, kad du broliu užmu
šė — juodburnius ir kad jis 
atvažiuotų parsivežti pas sa
ve. O buvo žiema ir labai 
šalta diena, o tais laikai# 
dar nebuvo automobilių. Tai 
ką Lipkus darys? Pasikin
kė kumelaitę, įsidėjo gūnių 
ir nuvažiavo dantis kalen
damas — nabašninkų ieš
koti. Prie kasyklų darbinin
kai parodė du negyvus mu
lus. — Štai, tavo nabašnin- 
kai... Lipkus už tai labai už
pyko, bet nežinojo kas tai 
padarė, bet dantimis griež
damas prižadėjo jam nedo-. 
vanoti.

— Kaip matėte, čia šiale 
manęs yra Lipkaus grabar- 
nė, tai aš būdavo visus ne
gyvėlius jam nuskutu. Tie
sa aš nelabai užsipuldavau 
negyvą žmogų skusti, viena: 
dėlto, kad su juo negalima 
pakalbėti, o kita tai man 
pirštai atšaldavo bečiupinė- 
janft. negyvą-šaltą žmogų, 
bet aš gaudavau vieną do
lerį už nuskutimą

Padangų kvota
Liepos mėnesiui Chicagai 

ir jos apylinkei buvo paskir
ta 30,769 padangos keleivi
niams automobiliams, o bir
želio mėnesiui buvo — 24,- 
877. Liepos mėnesiui trokų 
padangų paskirta — 4,391, 
arba 226 daugiau negu pra
eitą mėnesį.

Melskitės, kad Lietuva vėl 
atgautų nepriklausomybę.

sa
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ūsų armijoms įžengiant į Lietuvę
DIDELIŲ GRUMTYNIŲ IŠVAKARĖSE

Sovietų Rusijos armija, stipriai apginkluota Ameri- 
os tankais, lėktuvais, trakais, visokios rūšies gink
is ir šoviniais, nesulaikomai eina į priekį Berlyno link. 
merikiečiai esame patenkinti tuo, kad rusų kariai ge- 
j sunaudoja jiems įteiktus karo pabūklus.
.Pakelyje į Berlyną yra Baltijos valstybės ir jų tarpe 
ietuva. Rusų kariuomenė jau yra Lietuvos teritorijoj. 
Galima spėti, kad Baltijos valstybėse bras labai dide- 
j susirėmimų tarp rusų ir vokiečių gausingų ir stip- 
ai apginkluotų kariuomenių.
Vokiečiai, aišku, lengvu būdu Lietuvos rusams neuž- 

s'.s. Jie be mūšių gali pasitraukti iš Estijos ir iš Lat- 
jos dalies, bet Lietuvoje mėgins ilgiausiai išsilaikyti, 

senų laikų strategų yra tvirtinama, kad “Lietuva 
a raktas į Vokietiją’’ ir, dėl to, kas turi Lietuvą, 
i be didelių kliūčių žygiuos į Vokietijos gilumą. Jei 

c kiečiai neišsilaikys (o taip tikrai bus) Rytų Lietu- 
oje, jie neatsilaikys nė prie Tilžės. Pralieję daug savo 
> rų kraujo Lietuvos žemėj, išžudę daug civilinių Lie

jos žmonių, išardę miestus ir sodybas, vokiečiai bus
liversti trauktis Berlyno link.
Gal dar ir taip būti: vokiečiai Lietuvoje gal pasta
ri savo paskutines apsigynimo jėgas ir čia prakišę 
'.eiti savo rankas aukštyn, nes savo žemėse kariauti 
okiečiai, paprastai, nėra linkę. Tad, Lietuvos žmo- 
i šiuo momentu gyvena baisių, kruvinų mūšių išva- 

ares. Baisu ir pagalvoti, kas dėsis mūsų tėvų žemėj, 
i tai būtų ten vokiečių nustatyta paskutinė apsigy-

Ifcno linija.
I3TUVA, LIETUVA IR VĖL LIETUVA...
Reikia neužmiršti, kad Lietuva rytų Europoje neabe- 
rinai yra viena svarbiausių kariniu atžvilgiu vietų, 
enovėj ji buvo pelkių ir girių dėka neįveikiama. Da
ar ji, išnykus pelkėms ir girioms, ji pasidarė prieina- 
a. Todėl Lietuvos teritorijoj nuolat vykdavo pagon

ių karo veiksmų.
tyniolikto amžiaus viduryje per Lietuvą perėjo 
ieji rusų ir švedų kariuomenių smūgiai.

Napoleono armijos pagrindinis smūgis ėjo per Lie- 
vą.
Per Lietuvą veržėsi XIX amžiaus pagrindinės rusų prieauglis ateičiai. Todėl tokie Įvykiai, kaip Hartforde kol kas nepaliečia mums o-
os, malšinusios lenkų sukilimus

Pirmojo pasaulio karo metu kelis kartus rusų ir vo
čių pagrindinės jėgos žygiavo ir grūmėsi Lietuvos 

ritorijose.
Ne kur kitur, bst per Lietuvą buvo kreipiamos bol- 
svikų jėgos po 1920 m. liepos 4 d. prasilaužimo.
1940 m. per Lietuvą rusai bolševikai bandė ruoštis 
liti Vokietiją.
Per Lietuvą 1941 m. birželio 22 d. vokiečiai nukreipė 

leną pagrindinių savo armijų į/ Sovietų Rusiją.
Taigi, vis ta vargšė Lietuva turi nukentėti.
ODĖL TAIP?

Visi jau žinome, kad penktosios U. S. karo bonų pa 
skolos vajus yra pratęstas iki mėnesio pabaigos. To- ra pasiekusi Argentiną Vie-
dėl, kas dar nesame atlikę savo pareigos, pirkę šios tos lietuviai svaigesnes jos

Klausimas, kodėl visų karų rytuose svarbieji smū- paskolos bonų, tuoj ją atlikime. Juo daugiau išpirk- ištraukas ruošiasi panaudo
si taikomi per Lietuvą! sime bonų, juo geriau apginkluosime karius ir tuo bū- ti Argentinos spaudoje. Vi-
Per Lietuvą, mat, eina tiesiausi keliai iš vakarų Eu- du žymiai pagreitinsime pergalės laimėjimą. siems skaičiusiems baisias

— ■ -............ lietuvių politinių kalinių kan>pos centrų j rytų Europos centrus. Lietuva, tai svar
aus i a k• lio dalis iš rytų į vakarus. Į šiaurę nuo Lie- 

favos žygiuoti trukdo jūra, į pietus — užstoja kelią 
ploti Bobro-Narevo rajonai ir Pripetės balos.

DIENRAftTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Dėl to kariaujanti šalis stengiasi įsistiprinti Lietu* 
voje, nes tuo būdu įsigyja nemažai karinių pirmeny
bių. Kiekviena, rytų Europoje besigrumiančių valsty
bių stengiasi šių Europos rytų kryžkelę sau pasigrobti.
Tai yra stiprūs įrodymai, kodėl ir dabar Lietuvoje gali
įvykti dideli, baisūs, o gal ir lemiantieji mūšiai rytų valstybėje vyksta tarptauti- 
fronte. Vokietija, aišku, tose grumtynėse • bus pralai- nio banko ir kitų finansinių 
mėtoja. Todėl Lietuva pateks į trečiąją okupaciją ke
turių (truputį suvirš) metų bėgyje.
KAIP ILGA BUS TRECIOJI OKUPACIJA*

Šeštadienis, liepos 8 d., 1944

RIMTIES
VALANDĖLEI

Vienoje Naujos Anglijos

reikalų kongresas. Tiesa, ran 
dasi keletas atstovų, bet ką 
tai reiškia atsimenant, kad 
pasaulis nesusideda iš de-

Pirmoji Lietuvos (rusų bolševikų) okupacija užsitę- sėtko, bet virš Šimito tautų, 
sė vienerius metus.

Antroji okupacija (vokiečių nacių) nuo 1941 m. bir
želio mėnesio iki šių dienų.

Kiek tęsis trečioji (bolševikų) okupacija, tai paaiš
kės nuo to, ko, ištikrųjų, siekia dabartiniai Rusijos val
dovai komunistai.

Iš ligšiol padarytų Stalino, Molotovo ir kitų komu
nistų komisarų pareiškimų težinome vieną dalyką, kad 
raudonarmiečiai neina į| Lietuvą ją išlaisvinti, bet nau
jai pavergti. Jie atgaivina Rusijos carų imperialistinę 
politiką ir, išviję iš Lietuvos vokiečius, planuoja ją pa
silaikyti sau. Tuo būdu griežčiausiai yra prieštarau
jama sąjungininkų nustatytiems karo tikslams, išdės
tytiems Atlanto Čarteryje ir kituose dokumentuose, 
kuriuose kalbama už visų tautų, didelių ir mažų, iš
laisvinimą. >

Laikantis Amerikos ir Anglijos nusistatymo, tiesio
ginė rusų bolševikų okupacija Lietuvoje turėtų baigtis 
su atvykimu j Lietuvą jungtinių tautų militarinės ad
ministracijos atstovų. Vienu žodžiu, rusų armija atei
na Lietuvon vokiečius išvyti, o civilinę adjninistraciją 
perima visų sąjungininkų komisija, kuri, nieko nelauk
dama, sudaro galimumus žmonėms laisvu, demokratiš
ku, slaptais balsavimais išsirinkti laisvos, nepriklau
somos ir demokratinės Lietuvos respublikos valdžią.
Sąjungininkų militarinės administracijos komisijos bus 
pareiga prižiūrėti, kad Lietuvoj neįvyktų politinių smur
tų, kad žmonės turėtų progos pareikšti savo nusista
tymą, o tas jų nusistatymas — laisva, nepriklausoma ir 
demokratinė Lietuva. Jei trečioji okupacija išeis prieš
tą Lietuvos žmonių nusistatymą, ji sulaužys jų Valią, no puikią obelį. Tais metais, 
ji pažeis šio karo tikslus ir parodys, kad Maskva eina medis pasitaikė labai val- 
prieš pastovios ir teisingos taikos atsteigimą. singas, tad kaimynai su pa

sigerėjimu svarstė, kas da
rytina su vaisiais rudenyje. 
Išgirdęs, kaip kaimynai ta
riasi sutvarkyti obuolius, 
žmogus, kuriam priklausė 
medis, su piktumu atrėžė 
kaimynams, '‘mano medis, 
mano vaisiai; užsiauginkite 
tada patys turėsite.”

Tikrai būtų keista, jeigu 
savininkas leistų svetimiems 
u| nosies jį vedžioti, tvar
kyti jo turtus. Argi galėtum 
rasti tokią moteriškę, kuri 
leistų visai svetimai mote
riai tvarkyti jos vaikus, puo
dus ar drabužius? Žinoma, 
kad nesurastum.

Savo santykiuose su Vieš-

Kas juokingiausia nors 
skaudu, tai Faktas, kad sve
timi tvarko Jungtinių Val
stybių pokarinius finansus, 
uždėdami Amerikai sugalvo
tas obligacijas, statydami 
sąlygas palankias sau, bet 
ne šeimininkui, kuriam tie 
visi turtai priklauso. Tie
siog negirdėtas dalykas, Bet 
šie svečiai pageidauja, kad 
Amerika būtinai pasiauko
tų, leistų jiems tvarkyti A- 
merikoa finansus/

Gyvenime randame nuos
tabių atsitikimų. Būva pa
rengimų, asmens sukviečia
mi, kalbėtojai užprašyti, už
kandžiai nurodyti, bet vie
no svarbaus dalyko trūksta 
— niekas neklausė salės sa
vininko, ar jiems leis posė
džius daryti jojo nuosavy
bėje. Rodos, savininko nuo
monė niekam nerūpėjo, mai
nyta, kad tokiam geram tiks 
lui, kaip seimui ar kongre
sui visi privalo pasiaukoti.

Savo kieme žmogus augi-

Pradedant svarbi? sukaktį
šį mėnesį sueina lygiai 35 metai nuo “Draugo” įstei

gimo. Mūsų laikraštis įsisteigė 1909 m. liepos mėn.
Wilkea Barre, Pa. Pirma ėjo kaipo savaitraštis, 1916 
m. virto dienraščiu.

Ryt, kaip jau puikiai žinot, įvyksta mūsų dienraščio 
piknikas su labai smagia ir įvairia programa. Tai bus 
lyg ir pradžia šių “Draugo” sukaktuvių minėjimo, ku
ris baigsis šauniu koncertu lapkričio mėn. 26 d. puoš
nioj Orchestra Hali. Tuo būdu rytoj turime didesnio 
pagrindo, negu paprastai, vykti į dienraščio “Draugo” 
pikniką.

Ir, iš viso, šiemet mes turėtume daugiau dėmesio 
kreipti įj lietuvių spaudos, vaidinančios nepaprastai 
svarbų vaidmenį reikalus. Neužmirškime, kad šiemet 
minime 40 metų sukaktį nuo iškovojimo spaudai lais
vės Lietuvoje. Tai yra dar vienas svarbus paskatini
mas visais galimumais dėtis prie stiprinimo ir tobuli- pačiu Dievu mes tačiau ki-
nimo lietuvių laikraščių.

Tad, ryt dienos “Draugo” piknikas yra gerokai reikš
mingesnis, negu kiti eiliniai piknikai. '

Hartforde katastrofa

taip pasielgiant. Norėtum 
Jam pasakyti kaip privalė
tų pasaulį valdyti, sudoroti 
neprietelius, duoti tokg orą, 
kuris tau ar man geriausiai 
patiktų, ko tiktai Žmogus 
paprašo maldoje, kad tuč-

Apie 150 žmonių mirė ir virš dviejų šimtų sužeista tuojau gautų Visa tai liū- 
cirko gaisre, Hartford, Conn. dija, kad žinome kas gera,

žmogaus gyvybė visais laikais yra brangi. Ypač ji išmintinga, patartina, bet 
yra brangi dabar, kuomet kraštas grumiasi su baisio- stengiamės pakreipti išva- 
mis agresorių jėgomis. Reikalingi žmonės karo fron- das savaip.
tui, reikalingi ir namų fronto darbams. Reikalingas Viskas gražu, malonu iki

cirko gaisras, yra labai nuostolingi. Atitinkami valdžios pios žaizdos, tada supranta- 
skyriai ir, pagaliau, visuomeninės organizacijos turėtų me, kad regimas malonumas 
akylai žiūrėti, kad tokių balsių, nuostolingų katastro- kitam gali būti skaudulys.

(Tęsinys)
—Tu sakai, kad tavo mo

tina buvusi prieglauda? žiū
rėk, juk ne! Šita, kuri tave 
išgelbėjo, tavo motina. — 
Štai ji!

Danielius jautė, kad link
sta jo kojos. Jis vėl puolė 
ant kelių, paskui jo pečiai 
ėmė trūkčioti, ir iš jo šir
dies gilybės iškilo verks
mas.

Ir kunigas Darmont, bu
vęs kapitonas Darmont, 247 
pulke, stovėdamas už va
gies, maišė savo ašaras su
jo ašaromis.

» * •
Staiga gilumoje atsidarė 

durys. Kunigas suprato. 
Greit jis parodė Danieliui 
pasislėpti gilau tamsioje na
voje:

—Slėpkis ten!
Reikėjo slėptis. Atėjo baž 

nyčios tarnas, lydimas dvie
jų policininkų. Kunigas krei 
pės į jį:

—Ak, mano gerass Joris, 
kaip man gaila! Aš jus tu
riu atsiprašyti. Nepagalvo
jau—tai nedovanotina išma 
no pusės—kad šviesa galėtų 
patraukti dėmesį.

—Klebone, aš prisipaž s- 
tu, kad išsigandau! Polici
ninkai atėję man pasakė, 
kad bažnyčioj turi būti kas 
negera, kad taip vėlai maty
ti šviesa.

—Ponai, dėkoju jums, kad 
taip greitai pranešėt mano 
bažnyčios tarnui. Džiau
giuos, matydamas, kad ma
no bažnyčia yra. gerai sau
gojama. 'Bet būkite tikri, 
viskas yra tvarkoje. Aš tik
tai noriu kartus apžiūrėti 
bažnyčią, tai yra man leng
va, nes mano kambariai su
eina bu zakristija!

Po šitų žodžių bažnyčios 
tarnas ir policininkai, kuni
go palydėti, išėjo.

» ♦ •
Išeidamas polici n i n k a s 

Barbaux tarė savo draugui:
—Na, mano senasis Me

darde, ką tu apie tai galvo
ji?

—Apie ką? Apie kunigą 
Daumantą?

—Taip, taip, bet ne tai aš 
noriu tau pasakyti.

Ir plodamas jam iper petį:
—Tasgatės, jis lankęs 

bažnyčią!... lankęs 2 valan
dą? Ar nori, kad aš tau pa
sakyčiau! Jį, tur būt, kas 
prižadino, ir, būdamas drą
sus, jis atėjo pažiūrėti, kas 
čia dedasi. Jei mes būtume 
jį paklausę: “Ar atradote 
vagį?” jis būtų turėjęs 
mums atsakyti: taip ar ne.

—Ar tu taip manai?... Jis 
būtų paprastai atsakęs: “Ne 
klausinėkite mane, aš ne
prašiau jūsų pagalbos!”

—Pagaliau tai niekai! 
mano senasis Medardai, ne- 
handykime suprasti. Na, ,tai, 
mes jau ir atėjome į| polici
ją.

* * *
Klebonas, užgesinęs visas 

šviesas, buvo sugrįžęs į baž
nyčią. Jo pirmas žvilgsnis 
nukrypo į altorių; juoda 
būtybė buvo atsiklaupusi 
ant paskutinio laipto: jo va
gis!

Šis atsikėlė ir priėjo prie 
kunigo:

—Klebone, jūs mane ap
saugojote, dėkui!

Kunigas įsivedė jį) zakris- 
tijon. Jis ten galėjo uždegti 
šviesą, nebijodamas patrauk 
ti dėmesį. Jis atsisuko į ši
tą jaunuolį:

—Tu galėjai pabėgti, nes 
bažnyčios tarnas nebuvo už
daręs bažnyčios durų ir aš 
buvau nukreipęs policinin
kų dėmesį.

—Aš negalėjau.
—Kodėl tu to nepadarei?
—Aš norėjau jus pama

tyti... ir jus paprašyti...
—Ko tu norėjai manęs 

paprašyti? Ar truputį pini
gų?... Taip, tiesa, tu negali 
taip išeiti.

—Ne, ne tas yra,—atsakė 
Danielius.

Jo liūdnas, kančios iškan
kintas veidas žiūrėjo į savo 
išgelbėtoją maldau j a n č i u 
žvilgsniu.

—Kalbėk, mandl kūdiki! 
(Daugiau bus)

fų kuo mažiausiai įvyktų.
Įvairios rūšies biznieriai, norį) pigiu būdu daug pini

gų prisilupti, dažnai nepaiso saugumo taisyklių ir to
dėl žaidžia su žmonių gyvybėmis. Reikia akylesnės prie
žiūros ir griežtesnės kontrolės.

AJUC.J.

Ptrik. Petraičio

(LKFSB) Pulkininko Pet
raičio atsiminimų knyga y-

Remkite ir platinkite Draugą , nes jis irčl88’ p111* p*1-
- • x i -i • -j i ruiči0’ P*dart didelio |-

jus remia ir kovoja už kilnius idealus, spūdžio.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

NAUJAS AMERIKOS KARO DIDVYRIS

Lt. Col. Francis Gabreski (dešinėj) iž Oil City, Pa., 
sveikinamas Majoro Sylvester V. Burke. Jis pasiekė Lt. 
Gentile rekordą: virš Prancūzijos numušė 28-nis priešo 
lėktuvus. Dabar yra parvykęs namo. (Acme-Draugas te- 

lephotoį
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Nesiduokime mobilizuojami
“NeprUdaoeoma Lietuva”, tymo, kaip mūsų dabartinis, 

specialus leidinys, patiekė pas mus negali ir nepriva- 
Lietuvos gyventojams tokį lo būti: turime visomis ga-
atsišaukimą.

cupantii paskelbė antrą
Urnomis priemonėmis nuo vo 
kiečių gintis, kad išsaugo-

iMės mūsų vyrų mobili-ltum€ 88v0 gyvyb?1 ka? 8": 

zaciją. Saukiami taapytume savo jėgas kova.
tis gimusieji 1912-18 ir 1925 “* mu8’' ^avą >r nepnklau- 

somą ateiti Nesibaidykime 
represijų. Pavartoti repre
sijas visu Lietuvos plotu vo-

metais.’ šaukimą pasirašė 
tas pats Nabersbergas, ku
ris 1941-ais meta is per vad. 
derliaus šventę Kaune, ūki
ninkams, pradėjus giedoti 
Idfcūvos himną, rėkė “hilt” 
(sustokit). Vokiečių šauki
mą sekė jų berno Kubiliūno 
potvarkis registruotis, gra
sinąs neklusniems sunkio
mis bausmėmis. Per šią mo
bilizaciją okupantai nori iš 
Lietuvos išrinkti beveik dvi
gubai daugiau vyrų, kaip pei 
ilgiąją, ir pačiam amžiaus 
Stiprume.

Ko vokiečiai siekia? Jie 
tebeturi savų rezervų ir mū
sų vyrais nori užtaisinėti 
spragas fronte ir užfrontėj, 
jais papildyti trūkstamus 
darbininkus Vokietijos fa
brikuose ir žemės ūkyje. Kas 
(mūsiškių pateks į frontą at

afrontę, bus panaudojamas 
ybei pavojingiauĮsiose 
se; kas paklius į Vo- 

ietiją, bus vokiška lazda 
nimas. Tai vienu ir kitu 

tvėju .pavojingiau, kaip 
lapstantis Lietuvoje. Mus 
obilizuojant, vokięčiams 

i atsiekti ir antras da- 
kiek gaiima daugiau 

naikinti ir išblaškyti lie
.uvių tautą ir patuštintuose 
ietuvos plotuose vykdyti 
okiečių kolonizaciją. Vokie

čiams rūpi ir trečias jų tiks
las: jie nori, kad, karui ei
nant į galą, kai bus laužia
mas jų stuburkaulis, kad

kiečiai neturi galimumo, ir 
juo daugiau bus pas mus 
nestojusių, juo sunkiau bus 
okupantams mus gaudyti. 
Be nukentėjusių ir aukų ne
apsieisime: bet juo vokie
čiams būsime klusnesni, juo 
drąsiau ir pikčiau jie mus 
guls, juo daugiau turėsime 
pakelti ir aukų. žinokime 
kiekvienas, kad paraginda
mi stoti savo sūnų ar brolį, 
vokiečių šaukiamą, tuo pačiu 
priartintume valandą, kada 
šauks mus pačius ir tūks
tančiais suėmę, gyvulių va
gonuose, grūs į rytus ar į 
vakarus vargui ir mirčiai.

Dėl to kietai laikykimės 
vieningo nusistatymo: Šau
kiami nestokime, gaudomi 
slapstykimės, paimti iš vo
kiečių bėkime. Saugokimės 
ir ginkimės nuo mūsų prie
šų bendromis jėgomis, seki
me jų ruošiamas medžiok
les, organizuokime greitą ži
nių perdavimą, laiku į spė
kime gręsiamuosius, kuo tik 
gilėdami padėkime nelaimės

BROL1S KUNIGAS TARP SESIŲ SESERŲ VIENUOLIŲ

Fresno, Calif., šiomis dienomis įvyko primicijos kun. R. J. Ahles, O.F.M. Primicijose 
dalyvavo šešios jo seserys vienuoli® — visos Šv. Pranciškaus Kongregacijos. Tikrai 
nepaprasta šeima. (NCWC-Draugas)

Nauji Žemaičių kankiniai
Baisiai nužudytieji 76 vyrai Rainių 
miškelyje

(Tęsinys)

19. Henrikas Giazauskas 
— gimęs 1918 m. birželio 
15 d. Beržų dvare, Kėdainių 
apskr. Lietuvos kariuome
nėn buvo įstojęs savu noru, 
po to buvo raštininku ir są
skaitininku savivaldybių į- 
s taigose. Veikliai da’yvavo 
šaulių sąjungoje, okupacijos 

paliestiesiems. Būkime visi metu platino patrijotinius
vieningi, o lietuviai — pa
reigūnai, iš prievartos įtrau
kti vokiečių tarnybon, vi
suomet atminkit, kad esate 
mūsų broliai, ir elgkitės 
taip, kaip lietuvio sąžinė 
jums liepia.

Taupykime savo jėgas

' nint
uva būtų galimai susilp-' mūsų vyriausiam tikslui —

ninta, dezorganizuota, vo
kiečiams klusni iki galo ir 
nepajėgi ginti savo nepri
klausomybę.

Antroji mobilizacija mus 
stato į dar sunkesnę būklę, 
kaip pirmoji, — gręsiamųjų 
ličius beveik trigubai pa

didėja. Pirmąją vykdant, o- 
kupantai jau stvėrėsi repre
sijų: gaudė nestojusius, sui
minėjo, ir trėmė jų šeimas, 
grobė suimtųjų turtą, užda
re aukštąsias Lietuvos mo
kyklas. Ta proga rudieji o- 
k^antai, šaukdami mus vie- 
ningon kovon prieš bolševiz
mą, vykdė cinišką kiršinimo 
politiką okupuotųjų tarpe:
mūsiškius mobilizuotuosius 
siuntė Gudijon, Latvijon, 
Lenkijon ir pas estus ten 
dary: i ‘ ‘tvarkos *; mūsiš
kiams gaudyti ir jų turtą

ti panaudojo “ ukrainie- 
čnR”, latvius, eMus, dalimi 
net žydus. Dėl tų pavartotų 
represijų kai kam galėjo kil
ti net abejonių, ar tikslu 
priešintis vokiečių parėdy
mams.

Tautiečiai! šiuo mums kri 
tingu momentu tinkamai į- 
a^tinkime mūsų padėtį. 2i- 
nOKirne, kad po antros mo
bilizacijos bns paskelbta tre
čioji, o po trečios ketvirto
ji, Iki visos gyvosios lietu
vių tautos jėgos, ne tik vy
rai, ir moterys bus vokie
čių išsemtos, panaudotos vo- 
i^čių reikalui ginti ir i5- 
nokintos. Kitokio nusista-

lemiamai kovai už nepriklau 
somą Lietuvą, mūsų laisvai 
ateičiai kurti.
Vyriausias Liet. Komitetas

atsišaukimus. Suimtas 1940 
m. lapkričio mėn. 6 d. gat
vėje. Liko žmona ir 2 m. 
dukrelė.

20. Pranas G^žauskas — 
fabriko darbininko sūnus, 
Telšių apskr. ipotekos įstai
gos vedėjas. Veiklus skau
tas, šaulys, jaunalietuvis. 
Religingas, priklausė “Švč. 
Jėzaus širdies” brolijai. Su
imtas naktį į 1940 m. lap
kričio 7 d. Jo lavonas, atpa
žintas, rastos stipriai išreikš
tos dėmės apatinėje kūno 
dalyje, rankos surištos už
pakalyje. Galvoje tarp smil- 
kinkaulio ir kairės ausies 
skylė apie trijų colių, pro 
kurią veržėsi smegenys. Kau 
lai sulaužyti. Apatinis žan
dikaulis sudaužyta^.
NAUJI ŽEMAIČIŲ 

KANKINIAI

ktį buvo bolševikų nužudy
ti Rainių miškelyje, netoli 
Telšių:

21. Augustinas Gaudutis: 
kilę3 iš ūkininkų šeimos, Ciu 
želių kaimo, Kulių valse. Vi
suomenininkas, buvo tauti
ninkų apyl. pirmininkas ir 
šaulių vald. narys. Suimtas 
savo bute Darbėnuose. Liko 
žmona ir dvi dukterys.

22. Vaclovas Gailius — ū- 
kininkas, gimęs DidvyČių 
kaime, Plungės valsč. 1902 
m. Padoraus būdo ir susi
pratęs lietuvis, bet jokiose) Vilko pulke. Tvėrių šaulių 
organizacijose nedalyvavo., būrio vadas, veiklus žmogus.

26. Aleksas Jankauskas — 
beturtis, paprastas darbinin 
kas žemės ūky. Suimtos, ma
tyt, kieno įskųstas iš kerš
to, būk kada tai policijai į 
davęs kokį tai bolševikėlį. 
Areštuotas 1941 m. vasario 
17 d. Jo lavonas atpažintas. 
Rasta galva sumušta pakau
šio srityje. Veidas ir kakta 
sumušta su kraujo išsilieji
mu, taipgi rankos. Dešinio 
j.9 peties srityje kraujo iš
siliejimas.

27. Jonas Jakštas — ūki
ninkas, Tvėrių vai. viršaitis, 
per D. Karą buvo išbėgęs į 
Rusiją. Grįžęs stojo savano
riu į Lietuvos kariuomenę, 
pakeltas į| jaun. leitenanto 
laipsnį. Tarnavo Geležinio

Paliko žmoną ir tris vaikus, 
kurių vyriausias berniukas 
— 16 metų. Buvo suimtas 
1941 m. sausio 11 d.

23. Ignas Grižinis — Kre
tingos mokesčių inspekto
rius, kilęs iš Šaltropių kai
mo, Kražių valsč. Suimtas 
1940 m. liepos 13 d. Liko 
žmona su dviem nepilname
čiais vaikais. Buvo tautinin
kų ir šaulių darbuotojas.

24. Kazys Galdikas — nuo 
Platelių. Apie šį smulkesnių 
žinių nepavyko surasti.

25. Juozas Jablonskis — 

prekybininkas, verslininkas, 
gimęs 1911 m. Udralių kai
me, Mosėdžio valsč. Maža
žemių ūkininkų sūnus, Kurį

Suimtas 1940 m. liepos 6 d. 
Jo lavonas atpažintas, ras
ta kairė pusė krūtinės per
šauta. Kulkos išėjimas že
miau mentės. Veidas sumuš
tas, kraujas ant nosies ir 
veido. Rankos surištos už- 
pakaly.

28. Stasys Jocys — ūki
ninko sūnus, buvęs vargo
nininku, vėliau vertėsi smul
kia prekyba. Anksčiau jo
kiose organizacijose nedaly
vavęs, įtartas turėjęs ryšį 
su Luokės partizanais. Su
imtas 1941 m. birž. 8 d. Li
ko žmona ir jauna duktė.

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS
1‘ASAl'I.lO IIIIttIAISI 

DANTĮ lADlitltfUAI

AAA DENTAL LABORATORIES, mc.
fl VainO-Mg,: 1555 MILVVAUKEE- AVENUE

4441.47t 4 Struti
I447tlabf4tt[

lUU.uifO 1’atcnklntų koriiumcrlų Negali Klysti.
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

KllEOll 
J, l Kelki*

_____ ATVYKI!ŠIANDIE

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Springs! n tat 
Matrasal

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

Studlo Ooucta

Telefonas SEELEY 8760

Ateikite šiandie!

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

J?

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
J

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

8a m Roblin, 42 metų am
žiaus, iš Hinds .County 
Home, Mississippi, nusipirko 
$25 boną su 1,875 centais, 
kuriuos jam sumetė vizito- 
riai per 12 metų. Sam buvo 
ratų kėdėje nuo 10 metų am
žiaus. Jis neturi nei draugų 
nei giminių, nei pajamų.
Šiandien jis gavo papildo
mus 200 centų ir lankytojų, Čia toliau paduodame są 
kurie sužinojo, kad jis nori t ražą Lietuvos žmonių, kurie
įsigyti antr, boną. 11941 m. birželio 24-25 d. n«. MosSdyje ,aikž arbati.

nę. Didelis pa trijotas ir uo
liai prisidėjęs įprie patrijo
tinio veikimo. Ilgokai bolše
vikų gaudomas slapstėsi. Su
imtas pas kaimyną Udralių 
1941 m. balandžio 27 d. nak
tį.

24 berniukai ir mergaitės, 
kurių nei vienas nėra virš 5 
metų amžiaus, per vieną va
karą apvertė savo kinder- 
garten apylinkę Newark, N. 
J., “over the top” vajuje. 
Pusę valandos prieš gulimą, 
šitie vaikai pardavė savo tė
vams $8,300 vertės bonų, tuo 
viršydami jiems nustatytą
ją $7,500 kvotą.

ATSISVEIKINIMO PARE
JUOZAS IR PRUDENCIJA RACHUNAI per dau

gelį metų užlaikę AUDITORIUM TAVERN, 3137 So. 
Halsted St, dabar šią vietą apleidžia ir išsikels ope
ruoti taverną į naują vietą 2650 W. 69th Street*

Tuo būdu Šiandien ir Rytoj, Liepos

(July) 8-tq ir 9-tą įvyksta atsisveikinimo
parė, senu adresu 3137 S. Halsted SU
į kurią yra užprašomi Draugai, Kostumeriai ir Kai
mynai.

JUOZAS IR PRUDENCIJA RACHUNAI

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underurriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1546-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI AM Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO.

• MICHIGAN KIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

&

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Didelė talka

Rytoj jau ir mūs dienraš
čio piknikas Bergman’s dar
že. Labai malonu yra pažy
mėti, kad pikniko rengėjams 
į talką eina veikėjai iš visų 
kolonijų.

Prie baro patarnaus visas 
būrys gabių vyrų vadovys

tėj A. Urbono ir F. Paukš
čio.

Restorane darbuosis Auš* 
ros Vartų moterų: ir mergi
nų draugijos narės iš West 
Side, vadovybėj pirm. D. Gas 
parkienės. Veiterkos bus šau 
nios, rinktinės merginos iš 
visų kolonijų.

cero Labd. Sąjungos 3 kuo
pos narės, vadovystėj žino
mos veikėjos K. Sriubienės.

Prie Hot Dogs darbuosis 
Dievo Apvaizdos parapijos 
veikėjos, vadovystėj P. Vait- 
kai.ės.

Adomo Stugio trokas nuo 
“Draugo” namo su darbinin
kais ir piknikieriais išeis ly
giai 9:15. Visi prašomi ?ai-

i ku susirinkti, kad nereiktų 
Aiskriminėj darbuosis Ci-| laukti. Reikia iš anksto su

sitvarkyti, kad pasiruošus 
patenkinti visus “Draugo” 
skaitytojus ir bičiulius.

Šurum-Burum moterų cho 
ras, vadovystėj Grigonienės 
ir Čepienės piknike padai
nuos daug skambių dainų.

Taigi, kaip matome, graži 
talka susidarė “Draugo” pa
vasariniam piknikui. Dėlto 
iš anksto galima tikėtis, kad, 
jei tiktai bus graži diena, 
piknikas bus didelis

VAIDINS PIKNIKE Juozo Budriko gerų rakan 
dų, auksinių daiktų ir mu
zikos krautuvė, 3241 South 
Halsted Street.

Kita Budriko programa 
esti kas ketvirtadienio va
karą, kaip 7 valandą iš sto
ties WHFC, 1450 k.

Pranešėja

BUY
VVJiA 1

BONDS
5 "AR LOAN

RADIO ARTISTU
INVAZIJA

• Petras Juozėnas, dramos 
artistas, vaidins sykiu su 
broliais Vešotais “Draugo” 
piknike, Bergman’s Grove, 
Riverside, III. Jis kas savai
tę vaidina įvairias roles su 
broliais Vešotais S. Barčus 
radio programoj.

— kuris įvyksta —

Šiauniame BERGMAN'S Grove
RIVERSIDE, ILLINOIS

★ ★ ★

antrame Liepos Sekmadienį, t. y.

Rytoj, Liepos (July) 9d., 1944
PRADŽIA MAŽDAUG 12 VAL.

★ ★ ★

Wesl Sidės žinios
Šį) sekmadienį, liepos 9 d., 

“Rūtos” darže mūsų para
pijos sodalietės rengia pik
nikėlį, kurio pelnas bus su
vartotas mūsų kareiviams. 
Sodalietės rengiasi jiems 
siųsti svarbiausius reikme
nis, todėl būt gražu, kad vi
si prisidėtų prie šio taip gra
žaus tikslo.

Valio, sodalietėms, kad jos 
pasišventė tokiam gražiam 
tikslui. Kvieslys

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

'Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA”

“Lietuvių Kalbos Gramatika“

k^noo> $1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui)
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:

"D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

RADIO ARTISTŲ VEDĖJA

Scphie Barčus, vadovaus 
Vakaruškininkų grupei.

e*
4 , -A

rasų fe

DALYVAUS SOPHIE BARČUS IR VAKARUŠKININKAI
Su Tačkūnų Šeima, Dainininkais, Šokėjais, Radio Artistais!

BROLIAI VEŠOTAI, 
žymūs dramos ir komedijų 

lošimo artistai.

TAIPGI DALYVAUS BROLIAI VEŠOTAI IŠ LIETUVOS
Su Savo Gabiais, Mėgiamais Dramos Lošimų Artistais!

Iš Vyčių veiklos
Brighton Park. — Lietu

vos Vyčių 36 kuopos susi
rinkime, įvykusiam liepos 3 
d., nariai turėjo progos su
sipažinti su svečiais iš ryti
nių valstybių būtent: Mra.
M. Kavaliūnu iš Rochester,
N. Y.; Mr. ir Mrs. C. Dasker 
iš Kearny, N. J. Taipgi tu
rėjome garbės sutikti nau
jąjį dvasios vadv kun. V. 
Mikolaitį, kuris pasveikino 
susirinkusius. Galutinai bu
vo apsvarstyti planai Vyčių 
dienos (Liepos 4J pasiseki
mo;

Įsidėmėtina nariams, ne
dalyvavusiems susirinkime 
štai kas: šeimyniškas kuo
pos išvažiavimas neįvyks 
liepos 9 d. iš priežasties dnr. 
/Draugo” pikniko. Tėmyki
te naują dieną, kurią komi
sija išrinks ir praneš.

Šiame susirinkime persta
tyta nauja narė Eleanor Lau 
raitė.

Po susirinkimo pasivaišin
ta ir pasidalinta įspūdžiais 
su maloniais svečiais.

Šiuo laiku eina naujų na
rių vajus, tat kviečiame bu
vusius ir naujus narius ra
šytis į šią garbingą jaunime 
organizaciją. Susirinkimai 
esti kas pirmą pirmadienį 
mėnesio, 8 vai. vak., mokyk
los kambaryje. Užtikriname 
kad nesigailėsite. Koresp

Budriko radio
JEI NORI GERĄ LAIKA TURĖTI IR KARTU ATLIKTI 

GERA DARBA — PAREMTI MCSŲ SPAUDA — 
VYKITE Į ŠIŲ METŲ “DRAUGO” PIRMA PIKNIKĄ!

Kviečiame vi
sus mūsų dien
raščio kores
pondentus at
vykti so savo 
draugais.

I.EMGVAI PASIEKIAMAS DARftAS

fkrgm»n'« Grov« jrrs lengvai pa
niekiamas Ir viena, giailaiislų dar
ių Chicagon apylinkėje.. Yra Tini 
pntn<nimal Ir galima lengvai pri
vati uotl

Ii pietinės <1a- 
vasiiioti bet

GATVEKARIAIS: U 
lien mlentn reikia 

kokio gatvėkarių Iki Oermak Rd. 
(22ml St.). PernMrm Oermak Rd. 
gatvėkarių reikia važiuoti Iki Ci

cero Avė. Ola vėl teikia peračntl 
| La Grange gatvekarf, kurin pri
veis prie darai, (Denplainen Avė.).

ELEVEITERIAIS: Reikia Imti
Dotiglaa Park eleveiterl tr valiuoti 
Iki Cicero Avė. Čia peraMnn | 
Ia Grange gatvekarj Iki dario.

AUTOMOBILIAIS: Važiuoti Į 
vakanm Iki Harlem Avė., Har
lem Avė. Iki Cermak Rd. Ir Oer
mak Rd. Iki Denplainen Avė., o 
Denplainen Avė. Utį 241h Rt.

A

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.

z?

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINU RADIO

PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

SOPHIE BARČUS

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

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

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

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” ...............................................
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitės

%

$3.00

programa
Šį sekmadienį, liepos 9 

dieną, išgirsite gražią dainų 
ir muzikos programą per 
didžiąją radio stotį WCFL, 
1000 k., kaip 9:30 valandą 
vakare. Dalyvaus Jonas Ro
manas, tenoras, ir didžiulis 
Budriko radio orkestras. 
Bus turtinga programa, gra
žios dainelės ir smagi mu
zika. Visi kviečiami pasiklau 
syti.

Šias programų leidžia

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

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

“ŠVENTOS ONOS NOVENA" ...................................................... 10
Labai praktiška knygelė Šv. Onos gerbėjams

Užsakymas šiuo adresą siųskite:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.
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DAUG DOVANŲ

Piknike bus daug visokių 
laimėjimų. Naėlys Jonas Rau 
lįnaitis iš Lowell, Mich., at
siveža 3 bačkas medaus. E 
Lankauskienė, sav. Eliza
beth’s Lingere Shop, Cicero, 
Ilk, dovanojo du gražius *‘la 
dies’ purses”.

Aušros Vartų parapijos 
moterų ir merginų draugi 
jos narės šeimininkaus vir
tuvėje. Praeitais metais š: 
grupė labai puikiai pasirodė 
ir visiems tikrai patiko jų 
skaniai pagaminti valgiai.

“Draugo” piknike netruks 
nieko: visi galės gerti ir vai- Į 
gyti iki soties.

SUSIRINKIMAI
Marąuette Park. — fiv. 

Barboros draugija turės pus
metinį susirinkimą liepos 9 
d., 2 valandą popiet, parapi
jos saleje. Vaidyba

Rytoj pėsti eisime ir važiuosime į 
Bergman's Grove, "Draugo" piknikan

Programoj Barčus vakaruškininkai,
| broliai Vešotai, žymūs svečiai iš 

arti ir toli

PADĖKA

PRANCIŠKUS JUŠKA

•
kuris mirė Birželio 27 d., 1944 ir tapo palaidotas Birželio 
30 d., o dabar ilsis Sv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, kunie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami dr apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. kleb. J. 
Dambrauskui, kun. M. Jodkai, kun. A. Sandžiui; vargoninin
kui Juoz. Brazaičiui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jė sielą ir kun. Juoz. Dambrauskui, kuris pasakė pritaikintą 
pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių ir gėljrų aukotojams.
Dėkojama Laidotuvių Direktoriams Lachawicz ir Sūnams, 

kurie savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinasties vietą, o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams — Aušros 
Vartų parapijos Komitetams ir visiems, kurie paguodė mus 
nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mylimas sūnau ir broli, 
lai Viešpats Dievas suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Broliai, Pussseserė, Dėdė

Var*8lenl, Gildos darbą komi8ijt
svarbu? susirinkimas įvyks » 
antradienį, liepos 11 d., Auš- Skaistybė - 
roš Vartų parap. mokyklos slėptas trapiai 
salėj 7:30 vai. vak. Gildos kas valandėlė 
nariai ir Šiaip seserų prie- 
teliai malonėkite kuo skait- SKELBKITftS

Greitu laiku “Draugo” va- mos. Sykiu su jais bus,ir 
Bariniai piknikai Bergman’s P. Juozėnas.
Grove tapo labai populerūs.!
Rytoj bus rekordinis pikni-{ 
kas. I

Liepas 9 d. bus svarbi die
gia visiems Chicago lietu

viams. 4‘Draugo” skaityto 
jai rytoj susitiks su žymiais 
WGES radio stoties artis
tais.
VAKARUŠKININKAI 
IR KEISTUTIEČIAI 
PIKNIKO PROGRAMOJ

Radio valandos vedėja So
phie Barčus ir su visa eile 
vakaruškininkų su Tačkūnų 
Barbora ir Petre išpildys 
programą. Toje grupėje yra 
visa eilė daininkų ir šokėjų.

Choro dalis vakaruškinin
kams atliks Keistučio klūbo 
choro nariai, kurie taip pui
kiai pasirodė per praeitą Vy 
čių Chicago apskrities įeik 

^^įiką, Vytauto parke.
Bus Našlikės Barboros ieš

kojimas gero vyro ir daug 
kitų visokių “štukų” vaiz
dingoj programoj.
BROLIAI VeŠOTAI

Broliai Vešotai — Kazys 
Bronius — su savo vai

dintojų grupe perstatys pub
likai specialiai prirengtus 
veikalus iš komedijų ir dra-

Naciai uždaro kepyklas
MADRIDAS, liepos 7. — 

Naciai įsakė 18.0bO Berlyno 
kepyklų savininkams užda
ryti savo duris, kad sutau
pyti kurą. Reicho sostinėje 
liks tik 2,000 kepyklų.

MARIJONA PAULIS

(po tėvais Rasimas)

Gyveno 6851 So. Washtenaw Avė. Tel. Republic 7010.
Mirė Liepos 6 d., 1944, 2:25 vai. pp., sulaukus 41 metų.
Gimė DuBoia, Pennsylvania. ,
Chicagoje išgyveno 30 metų.
PaMko didliame nuliūdime vyrą Praną, 2 sūnus Frank Jr. 

ir Richard, motirią Rozaliją Rasimienę, seserį Oną Morton, 
brolį Kazimierą, pusbrolius, pusseseres ir daug katu gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 6812 So. Wcstem Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., Liepos 10 d. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Gimimo švč. Pan. Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos, pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
, Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Sūnai, Motina, Sesuo, Brolis, Pusbroliai, Pusse- 

rės fa* Giminės.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika ir Evanauskas, Tel. Yards 

1138—1139.

Nuliūdę lieka: Motina, Tėvas, 
fa Giminės.

Kontraktorius 

Namų Taisytojas

Keturi jaunuoliai buvo nu
gabenti į vaikų teismą pra
eitą ketvirtadienį. Jie prisi
pažino, kad partrenkė Mrs.

J Adliam L. Koehne, 105 E. 
!Delaware pi., it ištraukė jos 
! rankinuką, kuriame buvo 
$95. Teisėjas Mason Sulli- 
van uždėjo jiems priežiūrą 
iki sausio 12 dienos ir įsa
kė. kad kiekvienas sumokė
tų Mrs. Koehne po $31, kad 
minima moteris atgautų pa
vogtus pinigus ir rankinuką.

Pertaiso Senus ir Stato W K
Naujus Namus. Turi Pil- 2
ną Apdraudą Savinin- . r — 
kams ir Darbininkams.

10546 S. Artesian. CED. 1739

VALANDOJENULIŪDIMO

KREIPKITES PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

PIRKITE KARO BONUS

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS200 PAMIftKL 
[ PAS MUS JUS

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(įsteigta 1889 m.)

Geriausio Materiolo far Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną pntenhinimą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS koplyčios 
JCSŲ PATOGUMUI: ♦

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehlll 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
J Asų finansiškam stoviui prieinamas.

Didysis Ofisas fa Dirbtuvė:

VENETIAN

Stid vienas li mūsų milų MONUMENT CO,
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PBONE: SEELEY 6108

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

ONA
KAZAKEVIČIENĖ 

(Po tėvais .Jonaitis)

Gyveno; 938 W. 34th St.
Mirė Liepos 6 d., 1944, 6:50 

vai. ryte, sulaukus pusės amt 
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Šiau

lių apskr., Kruku mitute.
Amerikoje išgyveno 30 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra Stanislova, 4 brolius Pet
rą, Mykolą, Joną ir PranciSkų 
ir brolienę Elzbietą Jonaičius 
ir jų Seimas ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.•

Velionė priklausė prie Tre
tininkų. ApaStalysttu Maldos, 
Amžino ir Gyvojo Ražančiaus 
draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
rhillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienf. 
Liepos 10 d. iŠ koplyčitu 8:00 
vai. rylo bus atlydėta J šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kaplneu.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyra.-, Broliai, Bro
lienė Ir Giminė.-.

L&tdotuviij Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. YARds 
4908.

Štai Mumis 

Pasitikėjimo 

Rekordas:

a
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!
GAUT, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausius patarnavimas — Moteris patamanja. 

PHONE 9000 1117 RO08EVELT STRE

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir NaktjNARIAI
Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
Asodadjoa.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PARTICLLAR FBOFUC PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 

DIBTRIBUTORS OF THB FAMOUS MONTELLO ORANITH 
Most Beantlfol—Mos* EmTllrtųf Mnaų* Hwt la TU* Wortd.

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THB SAVINOS 

KREIPSim PRIE —

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
DalyteJOHN W. PACHANKIS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of Commaree ANTANAS M. PHILLIPS

8807 LITUANICA AVĖ. Phone YABMODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
1585 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 8645 Tel. REPublic 4298 

VALANDOS: Kasdien 9-9 y. vak.: šeitad. tr Sekm. 9-6 vai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ J. LIULEVICIUS

4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. P

PIRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remnntavimui, Refinansavimui— 
ant lengvų mcnesinių įAMOKfciiMut

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Itatom-. 4330-34 S. California 

Avenue 
Lafayette 0727

EVANAUSKAS
Pbone YARDS 1138—88

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TA1PYRITF m finų (-taigoje. 40-ų Indėliai 
rfipc«tlnit»l globojami Ir Ilgi *5,00(1.00 ap
drausti per Federal Savinga and loan In- 
anranrv Corporation. Jd-ų pinigai bua greitai 
Umokaml jums ant pareikalavimo.

LACHAWICZ IR SUNAI
ST 28rd PLACE Phones: CANAL 2518

MICHIGAN A VU ČOMMODORE 5768

PULLMAN 127«

Koplyčios VELTUI Visose 
ChlcagdS DrflyseSfcNIAflšTA m ŽYMIAUSIA METUVIŲ 

FINANSINC JCTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patnmarimot — Radio Programai WGES 
(1890 k.)

Pirmadieniais fa Ketvtrtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Pitone PULLMAN 9661KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

TEL.: CALUMET 4118 Jo*. M. Mozeris, Sec’y. 3226 SO. HALSTED S:

/
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Visi į Draugo’ Pikniką, Rytoj,... Bergman’s Darže!
Komunistai save supliekė

Komunistai sau meluoja ir dar 
akiplėšiškai niekus plepa

KOMUNISTAI VISUS PRAVARDŽIUOJA NACIŲ AGEN
TAIS, KURIE NEPUČIA Į BOLŠEVIKŲ DŪDĄ. 
MES STOVIME UŽ AMERIKOS DEMOKRATIJĄ IR 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ IŠLAISVINIMĄ IS NACIŲ 
IR BOLŠEVIKŲ VERGIJOS.

Lietuvos Konsulas Dr. P. 
Daužvardis pareiškė Chica
go Daily Tribune ir Chicago 
Sun reporteriams, kad So
vietų Sąjungos tvirtinimai, 
kad lietuviai nubalsavo 1940 
metais prisidėti prie Sovietų 
Sąjungos yra be teisinio pa-

— svetimos tautos ir šalies 
agentai. i

Sovietų, esą, “V.” sako, 
kritikuoti negalima: “kas 
gera sovietams, tas turi bū
ti gera ir mums amerikie
čiams”. Reiškia, jeigu sovie
tai grobia ir smaugia mums

grindo ir moralinio pateisi- d , iali8 (Lietuvą,
nimo. Lietuviai nebalsavo ir jr Estiją) m(8 tu.

rime tai užgirti ir nieko ne
sakyti. Mūsų State Departa
mento ir Prezidento padary
ti pareiškimai ir nusistaty
mai turi būti pakeisti ir pri
taikinti Maskvos pareiški
mams ir nusistatymams. 
Fain, ar ne, viskas turi tar-

nebalsuos už prisidėjimą 
prie Rusijos, ar prie bet ku
rios kitos valstybės. Lietu
vių nusistatymas už tautos 
laisvę ir valstybės nepri
klausomybę yra aiškus ir 
tvirtas — jie kovoja ir ko
vos už savo gyvybines tei
ses iki galo.

Toliau Konsulas pareiškė, 
kad “Lietuva šio karo metu 
yra netekus apie 250,000 gy
ventojų, iš kurių apie 45,000 
dingo rusų okupacijos laiku, 
apie 4,000 žuvo sukilime 
prieš sovietiškus okupantus, 
ir apie 200,000 neteko gyvy
bių vokiečių okupacijos lai
ku.” "

KOMUNISTAMS 
NEPATIKO

\
Šitas pasakymas, arba tik

riau sakant, pacitavimas 
skaitlinių iš Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
to pareiškimo, Bridgeporto 
komunistams labai nepatiko.
Jie šoko visom keturiom ,. , . A .
. , . ... . , , . pliekia save komunistai reifaktus neigti ir konsulą vi- f" . „ ,

kalaudami, kad Konsulassaip plūsti ir net intimuoti, 
kad State Departamentas jį 
turėtų prašalinti, kaip pra
šalino Suomijos atstovą Pro- 
cope; kad pogrindžio (un- 
derground) veikimas ir Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
tas esą nacių agentai; kad 
Lietuvoje sukilimo prieš 
rusus nebuvę; kad sukilę fa
šistai prieš lietuvių kariuo
menę ir kad ta kariuomenė 
sušaudžius 3,000 fašistų, ku
rie norėję apginti Nemuno 
tiltą nuo sudinamitavimo.

KOMUNISTŲ
KLIEDĖJIMAI

Kas Girdit 
Chicagoje ♦

Nieko negavo
Didelis, nerviškas ir vidu

tinio amžiaus vyras ištrau
kė ginklą cigarų krautuvė
je, 400 So. Clark str., ir iš 
klerko pareikalavo pinigų. 
Kai krautuvės klerkas atsi- Į 
sakė duoti pinigų, banditas 
nerviškai nuleido ginklą ir 
išsinešdino iš krautuvės.

Pabėgo su žiedais
Trys vagys kalbėjos su 

dviem moterimis, kurios dir
ba brangakmenių krautuvė
je, 547 E. 79th str., paskui 
staiga jie pačiupo 12 žiedų, 
už $3,000 vertės, ir pabėgo.

* SĮ. •

Tuščias seifas
Vagys įsilaužė į gazolino 

stotį, 7001 So. Western avė.,

NAUJAS DIREKTORIUS

Kun. F. G. Hochvvalt, a- 
sistentas katalikiškų mokyk 
lų viršininko Cincinnati die
cezijoj, . šiomis dienomis pa
skirtas direktorium Švieti
mo Departamento prie Ame
rikos Nacionalės Katalikų 
Gerovės Tarybos, vietoj mi
rusio prelato G. Johnson.
(NCWC-Draugas)

nauti Rusijai — Amerikos į paėmė 51 padangą ir seifą, 
ir Lietuvos nusistatymai j sveriantį toną. Savininkas
nieko nereiškia.
KOMUNISTAI PARODO, • 
KAD JIE PER AKIS 
MELUOJA

“Vilnies” komunistai sa- •
ve ryškiai išsiduoda ir susi
muša, tvirtindami, kad Lie
tuvoje sukilimo nebuvo, ir 
kad sukilimas Joje buvo; 
kad Lietuvos Konsulo nėra, 
ir kad jį reikia prašalinti.

Kaip kvailai atrodo ir ko
munistišką melą parodo 
tvirtinimas, kad ne lietuviai 
sukilo prieš bolševikišką 
okupantą, bet fašistai prieš 
Lietuvos kariuomenę, taip 
lygiai ir gramozdiškai nusi-.

pareiškė,
tuščias.

kad seifas buvo

Kiaušiniai
Christiana avė. slėnyje, 

tarp 81-mos gatvės ir 82-os 
gatvės, buvo rasta 1,020 tu
zinų kiaušinių, kurie buvo 
sudaužyti. Policija mano, 
kad tai bus hijačkerių dar
bas, kai jie rado, kad gro
bis yra blogas.

Dešimt
Mrs. McCabe, iš Lilly, Pa., 

dešimt sūnų yra Jungtinių 
Amerikos Valstybių kariuo
menėje. <

Iš šeimos gyvenimo

Keturių vaikų motina neteko pastogės 
už mazgojimą rūbų

Visokių dalykų pasitaiko 
gyvenime, bet Chicagos pa
dangėje įvyko nepaprastas 
atsitikimas. Viena moteris, 
su keturiais vaikais, buvo 
iškraustyta iš namo už tai, 
kad ji mazgojo rūbus virtu
vėje. Moteris liko gatvėje 
su vaikais, jos baldai buvo 
išnešti iš apartamento į gat
vę. Tai įvyko praeitą ketvir
tadienį.

Minima moteris, 32 metų 
amžiaus, pareiškė, kad jos 
santykiai su namų šeiminin
ke pasidarė šalti, kai ji su
laukė dar dviejų kūdikių. 
Iškraustyta į gatvę moteris 
nusiskundė, kad ji “neturin

ti dabar vietos kur gauti, 
nes niekas nenori šeimos su 
vaikais.”

Minimos moters vyras pa- 
siliuosavo nuo darbo lr ban
dė surasti savo žmonai ir 
vaikams laikiną pastogę.

Namų šeimininkė pareiš
kė, kad jos nuomininkė visą 
laiką vartojo mazgojimo 
mašiną ir trukdė jos tėvui 
miegoti. Namų šeimininkė 
pareiškė, kad jos tėvas yra 
defense darbininkas.

Kaip ten bebūtų, bet ten
ka pastebėti, kad namų šei
mininkė negerai pasielgė, 
kad išmetė moterį su ketu
riais vaikais į gatvę.

/ mus

Gaisro nuostoliai
Gaisrininkai iš Chicagos, 

ir septynių priemiesčių ko
vojo su siaučiančiu gaisru, 
kuris penktadienio ryte iš
degino Leising Lumber Co., 
1800 Chicago rd., Chicago 
Heights. žiežirbos siautė pu
sę mailės radiuse.

Sakoma, kad gaisras su
kėlė medžių, kieme $100,000 
nuostolių.

Sulaikė
17 metų amžiaus jaunuo-

Kq rodo įvykiai

Kas neša tautai prakeikimą
DABAR PASIKEITĖ LAIKAI. JAU VYRAS SU VAI- 
• KAIS ATVYKSTA PAS KUNIGĄ IR PRAŠO, KAD

SUSTABDYTŲ JO ŽMONOS GIRTUOKLIAVIMĄ.
Kunigas James E. Shevin, 

Columbus ligoninės kapelio
nas, kalbėjo praeitą ketvir
tadienį Central Lions klube, 
Sherman viešbutyje, irz jis 
pareiškė, kad girtuokliavi
mas Amerikai neša prakei
kimą. Jis savo kalboje pa
stebėjo, kad prieš metus bu
vo paprastas dalykas mote
riai, su vaikais rankose, at-

lis buvo sulaikytas praeitą eiti Pas kunigą ir prašyti
penktadienį W. North avė. 
policijos, kuri pareiškė, kad 
jis prisipažino, kad padegė 
Bancroff pradžios mokyklą, 
1640 N. Maplevvood, kai jo 
13 metų brolis žiūrėjo.

jo, kad jos vyrą sulaikytų 
nuo girtuokliavimo, šian
dien yra nuostabus dalykas, 
kad vyras atvyksta su vai
kais į kleboniją ir prašo ku
nigo, kad jis sustabdytų jo

Tuo savo kliedėjimu ir 
straksėjimu komunistai pa
rodo savo nachališkumą ir į 
ignorantiškumą: jie dar
kartą spiauna ant lietuvių 
tautos, paneigdami patrijo- 
tingųjų lietuvių sukilimą ir 
pareikšdami, kad 3,000 “fa
šistų” Kaune buvo sušau
dyti “lietuvių kariuomenės”, 
kurios Kaune visai nebuvo, 
o jeigu ir būt buvus, tai sa
vųjų nebūtų šaudžius — 
juos sušaudė okupantai. 
Taip gali savos tautos žmo
nes šmeižti ir jos priešus 
ginti tik parsidavėliai ir 
žmonės be jokios sąžinės. 
Jais yra aklieji komunistai

Daužvardis būtų prašalin
tas. Per ketverius metus jie 
tvirtino, kad Lietuvos Pa
siuntinybės ir Konsulatų A- 
merikoje nebėra, kad Žadei- 
kis, Budrys ir Daužvardis 
yra tik privatūs asmenys, o 
dabar jau sako, kad juos 
reikia prašalinti. Jei jie ne
bėra Lietuvos atstovai, tai 
kaip-gi State Departamen
tas gali juos pašalinti iš ne
samų įstaigų ir nesamų pa
reigų?

Čia, aišku, kur nors yra 
pakastas šunelis, apie kurį 
sukasi lietuvių tautos išga
ma durnelis. Jis visaip lai
žosi svetimam ir tokiu pat 
uolumu kandžioja savam. 
Tai, ištikrųjų, anot FBI vir
šininko J. E. Hoover, “Tro- 
jaus gyvatė”. Ji dengiasi ir 
amerikoniškumu ir lietuviš
kumu, kaip vilkas avies kai
liu, bet amerikoniškumo ir 
lietuviškumo visai neturi — 
jai viskas yra Sovietų Rusi
ja ir tik bolševikams ji dir
ba.

Gerai
Chicagoje ir Cook kauntė

je gerai vyksta penktos ka
ro paskolos bonų vajus.

KUO

PENKTOJI 
KARO 

PASKOLA 
Atremkite 

ataką— 
pirkite

daugiau, negu 
pirmiau.

Kad sutaupyti 
karo medžiagą 

DSdei Šamui, Old 
Goldą per vasarą 

nebenaudos 
“cellophane*’ 
apvvalkah).

Obuolių “Medus” Užlaiko
Old Golds šviežiais!
• Jūs nonte puikaus tabako, supranta
ma. Taipgi jūs norite, kad jis būtų ivie- 

l! Obuolių “Medus” pagelbsti užlaižius!

kyti natūralų iviežumą Old Gold’s pui
kių tabakų. “Kas nors naujo tapo da- 
dtta” i tuos tabakus. Tai Latakia, bran
gūs importuoti lapai, kurie padaro tur
tingesnį skonj. Pabandykite Old Goldą.

fi ■-• i • i • >* i«

žmonos girtuokliavimą.
Kunigas James E. Shevlin 

pareiškė, kad Bellevue ligo
ninės, New York, rekordai 
rodo, kad praeitais metais 
vyrų alkoholikų skaičius nu
krito nuo 13,500 iki 9,000, 
bet ten padidėjo 40 procen
tų moteriškių alkohilikių 
skaičius tuo pačiu periodu.

Jis savo kalboje pastebė
jo, kad moterys šiomis die
nomis perdaug sielojasi sa
vo vyrais ir mylimaisiais, 
esančiais užjūryje. Gal būt 
tas paaiškina moterų gir
tuokliavimą.

Vistiek laikas sustoti gir
tuokliauti. Ne tik moterų, 
bet ir vyrų girtuokliavimas 
neša šeimai ir tautai nelai
mę. »Į| f

Jo laikrodis pavogtas, 
kai jis savo gyvybę 

rizikavo
Policija praeitą penkta

dienį ieškojo asmens, kuris 
pavogė pakrančių sargybi
nio laikrodį, kai sargybinis 
rizikavo savo gyvybę ban
dydamas išgelbėti pasken
dusį jaunuolį.

Richard Zerwer, 6519 
Sacramento, iš Belmont uos
to pakrančių sargybos sto
ties, padėjo savo laikrodį, už 
$100 vertės, ant akmenų, 
kai jis įšoko į 14 pėdų van
dens gilumą gelbėti pasken
dusio jaunuolio.

Jis ištraukė Eugene 
Dorsch, 18 metų, lavoną, ir 
gelbėjimo sąuadas dirbo 23 
minutes, kad atgaivinti jau
nuolį, bet nepavyko.

Karo departamentas pra
eitą penktadienį pranešė 898 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie pateko priešo nelaisvėn. 
Iš Chicagos ir jos apylinkės 
pateko nelaisvėn 33 vyrai.

X Rytoj visi keliai veda į 
Bergman’s Grove, kur bus 
“Draugo” pavasarinis pik
nikas. šis daržas senesniųjų 
lietuvių yra gerai žinomas. 
Ir nuvažiuoti galima tokiu 
pat būdu, kaip ir seniau: 
Cermak Rd. iki Westem E- 
lectric; ten reikia persėsti į 
La Grange gatvėkarį), kuris 
priveža prie pat daržo.

X Artistai broliai Vešotai 
turi suorganizavę nepapras
tą orkestrą, kuri griežė sykį 
Sokol Hall ir praeitą liepos 
4-ją Vytauto parke, Vyčių 
Chicago apskrities piknike. 
Atsilankę į pikniką taipgi 
išgirs ją griežiant. Orkes
tras dviejų “šmotų”, bet 
žmonėms labiau patinka, 
kaip 100 “šmotų” benas.

X Elzbieta Bružienė, Ci
cero veikėja ir viena Cice- 
ros Dainų Mylėtojų narė, 
žada iškepti “lietuvišką bo
bą” — didelį pyragą ir būti 
lyg svočia “Drsugo” pikni
ke, liepos 9 d., Bergman’s 
darže. Klausant Cicero Dai
nų Mylėtojų dainų ne vie
nam teks ir to pyrago pa
ragauti.

X A. a. A. Mališauskas, 
žymus Šv. Kryžiaus parap. 
veikėjas ir buvęs parapijos 
komiteto narys, šiandie iš 
Šv. Kryžiaus bažnyčios lai
dojamas Šv. Kazimiero ka
puose. Velionis paskutiniais 
gyvenimo metais buvo pir
mininku draugijos G. D. L. 
K. Gvardija.

X Teisėjas J. Zūris išrink 
tas pirmininku ruošiamo Da- 
rius-Girėno tragiška žuvimo 
sukaktuvių paminėjimo, ku
ris įvyks šeštadienį, liejos 
15, jų žuvimo dienos išvaka
rėse, prie paminklo Mar
ąuette Parke. Sukakčiai mi
nėti iniciatyvą ima Darius- 
Girėnas postas.

X Marijona Paulis (Pau
lienė), užvakar mirusi, buvo 
veikli moterų tarpe, ypatin
gai Moterų Sąjungoje. Pri
klausė 67 kuopai, Marąuette 
Park. Per keletą metų buvo 
tos kuopos ir Chicago aps
krities sekretorė.

X Liepos 4 d., Vytauto 
parke skambėjo daugeliui 
negirdėtos į plokšteles įdai
nuotos dainos ir ingrotos 
polkos, šias plokšteles vy
čių piknikui paskolino žino
mas mūs organizacijų ir ka
talikiškos spaudos rėmėjas 
Juozas Puplesis.

X Darius-Girėnas postas 
271, American Legion, kiek
vieną mėnesį skiria tam tik
rą sumą pinigų nupirkimui 
ganėtinai “Shoe Polish” vie
nam ŪSO klubui Chicagoj. 
Savo ištekliais Darius-Girė
nas postas remia kiekvieną 
kilnų lietuvišką ir ameriko
nišką reikalą.




