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RUSAI UOJA KAUNAN
U. S. kariai užėmė La Haye du Puits; 

po smarkių mūšių britai užėmė Caen
VYRIAUSIAS AEF ATARAS, liepos 9.—Įsilaažę įCaen 

miestą vakar naktį, britai ir kanadiečiai kariai smarkiai 
kovėsi su naciais. Buvo tikėtasi, kad naciai smarkiai gin
sis to miesto griuvėsiuose, bet vėliausias sąjungininkų 
pranešimas sakė britų jėgos visą Caen okupavo.

Kitam 120 mylių ilgio linijos gale, amerikiečiai kariai 
ketvirtą kartą įsilaužė į La Haye du Puits ir po neilgų, 
bet aštrių kautynių laimėjo tą miestą. Anksčiau amerP 
kiečiai užėmė St Jean de Daye, tuo pralaukdami spragą 
nacių linijos centre.

Iš įvairių ženklų matosi, kad naciai pasitraukia įi naują 
liniją žemiau Caen, o Berlyno radio pranešimas sakė yra 
galimybės, kad “mes srutrumpinsim savo linijas pasitrauk
dami už Caen.” I

Sąjungininkų lėktuvai be perstojimo atakuoja nacių 
pozicijas tuoj už fronto linijų.

Užėmę St. Jean de Daye, du amerikiečių daliniai tame 
rajone susijungė ir pradėjo varytis į Pont-Herbert.

Caen priemiesčiuose britai suėmė labai daug belaisvių. 
Nacių opozicija, iki šiol buvusi labai stipri, vakar pradė-

Gen. Dwight D. Eisenhower (antras nuo faiptų viršaus) ir Lt. Gen. Omar N. Brad
ley (viršuje) egzaminuoja vokiečių robotinių bombų siuntimo platformą Prancūzijos 

jo silpnėti, ir po smarkių britų-kanadiečių puolimų visai1 pakrantėje. Ministrų Pirmininkas Churchill pranešė, kad vokiečiai Anglijon siunčia 
subyrėjo. nuo 100 iki 150 tokių bombų kasdieną. (Acme-Draugas Telephoto). Atakavo aliejaus varyklas Rumunijoj
U. S. kariai okupavo visų Saipan salą

PEARL HARBOR, liepos 
9.—Adm. Nimitz štabas pra 
nešė, kad amerikiečiai mari
nai ir kariai baigė okupuoti 
visą Saipan salą. šiuo laiku 
amerikiečiai baigia išmušti 
išsklaidytus japonų karių 
likučius.

PEARL HARBOR, liepos 
8.—Adm. Nimitz pranešė, 
kad tūkstančiai desperatiš
ki^ japonų, lėktuvų ir arti
lerijos padedami, atstūmė 
amerikiečių linijas 2,000 
jardų, pirm negu buvo at
remti. Kovos lauke po grum 
tynių rasta 1,500 japonų 
lavonų. Nepranešta apie 
amerikiečių nuostolius.

Tuo pat metu japonų lėk

Valdo visus 3 Noemfoor aerodromus
GEN. MacARTHUR ŠTA 

BAS N. Gvinėjoj, liepos 9 
—Gen. MacArthur pranešė 
kad amerikiečiai užkasė 41C 
japonų lavonų Noemfooi 
saloje, ir sakė mūsų nuosto
liai buvo labai maži. Nuo 
invazijos pradžios suimta 
tik 24 japonai belaisviai.

Amerikiečiai dabar valdo 
Kam iri, Kornasoren ir Nam 
ber aerodromus toje saloje, 
800 mylių nuo Philippinų 
salų. Bežygiuodami prieš 
japonus amerikiečiai išlais
vino iš japonų belaisvės 104

KALENDORIUS
Liepos 10 d.: Septynių

brolių miegančiųjų; seno
vės: Alytis ir Švitra.

Liepos 11 d.: šv. Pijus I 
p-opiežius; senovės: Viliman- 
tis ir Šarūne.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilčiau.

Raina Sc

tuvai atakavo amerikiečių 
pozicijas ir laivus, o priešo 
batarejos iš netolimos Tini- 
an salos šaudė į amerikie
čių laikomą Isely aerodro

I
mą. Nimitz sakė mūsų lai
vai nenukentėjo, bet nieko 
nesakė apie nuostolius mū
sų pozicijoms.

Dešiniam linijos gale ame 
rikiečiai visvien varėsi pir
myn ir dasivarė iki mylios 
nuo Marpi aerodromo, šiau
riniam salos gale.

šimtai civilių eina nuro
dytu keliu ir pasiduoda ame 
rikiečiams.

Atakos ant Volcano ir 
Bonin salynų, Amerikos lėk
tuvai sunaikino 105 japonų 

1 lėktuvus, 95 jų ant žemės.

džaviečius ir kelis šimtus 
salos gyventojų.

Liberator bomberiai ata
kavo Moemi, Ransiki ir Wa- 
ren aerodromus, į pietus nuo 
Manokwari, olandų Naujoj 
Gvinėjoj. Havoc lėktuvai 
puolė japonų reikmenų san
dėlius prie Nabire, pietry
čiuose.

Atakoje ant Yap salos. 
Caroline salyne, numesta 26 
tonai bombų, kurie sukėlė 
didelius gaisrus. Iš 15 japo
nų lėktuvų du buvo numušti 
ir du sužaloti.

Suomiai sako atmušė j 
rusus prie Viipuri

NEW YORKAS, liepos 9. 
—Suomi j o» radio praneši
mas sakė rusai vis dar ban
do daryti išlipdinimus Vii
puri įlankoje, ir teigė, kad 
visos rusų atakos buvo at
muštos.

APŽICRI NACIŲ ROBOTINIŲ BOMBŲ SIUNTIMO PLATFORMĄ BAIGIA IŠMUŠTI NACIUS VILNIUJE;
TIK 95 MYLIOS NUO RYTPRŪSIJOS

LONDONAS, liepos 9.—Rusų kariuomenė vakar naktį 
užėmė Baranoviče ir įsilaužė į Vilniaus miestą. Toliau 
šiaurėje rusai įsilaužė per Lietuvos sieną ir skubiai žy
giuoja į Kauno pusę. Vėliausi raportai sako rustai randasi 
apie 45 mylias nuo Kauno, kurį nori pasiekti, kad perkir
sti Berlyno-Kauno-Rygos-Talino geležinkelį, kuris na
ciams svarbus išlaikymui savo garnizonų Pakaičio kraš
tuose.

Besivarydami į Vilnių, Lietuvos sostinę, rusai kariai 
užėmė apie 500 apgyventų viettių ir 11 geležinkelių stočių. 
Įsilaužę į Vilnių rusai tuoj pradėjo kautis su naciais. Iš 
vistų davinių atrodp, kad jie greit išmuša ten esančius 
nacius ir tuoj okupuos visą Vilnių.

Iš Vilniaus rusams belieka 95 mylios iki Rytprūsijos.
Spąstuose į rytus nuo Minsko, rusai turi sugavę suvirš 

15,000 nacių karių, o suvirs 28,000 ten išmušė. Suimtų 
nacių tarpe randasi dar trys vokiečių generolai.

Vokiečių pranešimai sakė rasai pradėjo dar kitą ofen
syvą “plačiu frontu įl rytus nuo Lvovo ir į vakarus nuo 
Kovelio,” bet rusai nieko apie tokią ofensyvą nepranešė.

VOKIEČIAI NAIKINA 
LIVORNO UOSTA

ROMA, liepos 9.—Ameri
kiečiai kariai baigė užimti 
Rosignano ir Castellina 
miestelius kalnuose, ir dasi- 
varę iki Livorno miesto pa
kraščių, smarkiai kaujasi 
su naciais. Iš Livorno uosto 
kylo dideli dūmai iš nacių 
padegtų gaisrų.

Spėjama naciai naikina 
savo reikmenų sandėlius, 
kad jie nepatektų j sąjun
gininkų rankas. Iš to uosto 
sąjungininkai tikisi pulti 
vokiečių “Gotų” liniją, virš 
Florencijos ir Pisos.

Britai, žygiuodami į Flo
renciją iš pietryčių pusės, 
dasivarė iki šešių mylių nuo 

WASHINGTON, liepos 9. Arezzo. Toliau rytuose in- 
— Jugoslavijos Ambasado-Į d®nai kariai užėmė Montone 
rius Constantin Fotitch pa- *r karpini

Naciai primena, kad 
sąlygos 'persunktos'

MADRIDAS, liepos 9. — 
Nacių propadandos * Minis
tras Paul Goebbels vienam 
savo straipsny rašė, kad 
“didžiausia mūsų priešų po
litinė klaida buvo uždėjimas 
ant Vokietijos karo už gy
vybę ar mirtį.” Tas pareiš
kimas čia įvertinamas kai
po nacių priminimas, kad 
Vokietijai nėra jokio išėji
mo iš karo, ir sugestija, jog 
Vokietija norėtų gauti leng
vesnes sąlygas negu besąly
ginį pasidavimą.

Slavų ambasadorius 
nepripažįsta valdžios

reiškė, kad jis nepripažįs
ta naujai Londone sudary
tos vyriausybės, kurion įei
na du Tito atstovai. Fotitch 
sakė vyriausybės sudėtis 
esanti nedemokratiška, ir 
jis remiąs Mihailovič par
tizanus.

Manoma naujoji vyriau
sybė paskirs naują ambasa
dorių, J.A. VaLstytėm.

KARO BIULETENIAI
—Rusai okupavo Lyda, 50 

mylių žemiau Vilniaus. Vie
nas pranešimas sako rusai 

pasiekė nacių liniją prieBu- 

go upės.

—Sąjungininkai užėmė ke 

lias japonų pozicijas Mani- 

pur kalnuose, Indijoje. Amerikos šnipų gaują, ku- 
—Amerikiečiai užėmė Vol riai neva vadovavusi 63 me

tam, paskutinę nacių bazę tų amžiaus amerikietė misi-
prlefi Livorno, Italijoje.

— Sąjungininkų bombe

riai iš Anglijos išskrido į 
nacių robotinių bombų pak
rantės pusę.

Adrijos krante lenkai ka
riai išmušė paskutinius na
cius Ošimo mieste, 10 my
lių nuo Ancona uosto, ir pa
sivarė pirmyn keturias my
lias arčiau uosto.

Sąjungininkų pranešimas 
sakė jiems tekę dokumentai 
patvirtina raportus, kad 
Gen. Eberhard von Macken- 
sen, nacių 14-tos armijos 
komandierius, buvo Hitlerio 
atleistas iš komandos.

Japonai sako sugavę 
Amerikos šnipus

LONDONAS, liepos 9 — 
Berlyno radio, perduodamas 
Tokyo pranešimą, sakė ja
ponai Philippinuoae susekę

jonierė. Anot japonų, suareš 
tuota suvirš 100 jos gaujo3 
narių.

PIRKITE KARO BONUS

Roosevelt-De Gaulle 
baigė pasikalbėjimus
WASHINGTON, liepos 9. 

—Gen. Charles de Gaulle 
vakar baigė pasikalbėjimus 
su Prez. Rooseveltu. Pran
cūzų sluoksniai pranešė, 
kad Rennes miestas buvo 
parinktas kaipo laikinoji 
išlaisvintos Prancūzijos sos
tinė.

Britų sudaryta formulė 
numato, kad kuomet Nor
mandija ir Britanija (Pran
cūzijoje) bus išlaisvintos, 
Gen. Eisenhower pakvies 
Gen. de Gaulle ir jo komite
tą sudaryti civilinę valdžią 
Rennes mieste.

Naciai išžudė 2,100 
Graikijoj, Prancūzijoj
NEW YORKAS, liepos 9. 

—New Yorke gauti rapor
tai sakė kerštingi naciai iš
žudė visus gyventojus Dis- 
tomo kaime, Graikijoj, ir 
Oradour-sur-Glanes kaime, 
Prancūzijoje, ir kaimus su
degino.

Distomo kaime naciai su
šaudė 1,000 asmenų birželio 
10 d.

Oradour-sur-Glanes kaime, 
anot britų radio pranešimo, 
išžudyta 1,100 asmenų.

Anglijos submarinai 
nuskandino 11 laivu
LONDONAS, liepos 8.— 

Laivyno pranešimas sakė 
britų submarinai Vidurže
mio jūroje nuskandino 11 
priešo Laivų, jų tarpe du di
delius transportus uoste 
pietinėj Prancūzijoj.

LONDONAS, liepos 8.— 
Maskvos radio įspėjo rumu
nus pasitraukti iš karo “kol 
dar yra laiko,” kitaip jiems 
bus tas pats kaip suomiams.

Price Sc

ROMA, liepos 9.—Keli šim 
tai Amerikos lėktuvų iš Ita
lijos bazių šiandien atakavo 
dvi dideles aliejaus varyk
las Ploesti laukuose, Rumu
nijoje.

Grįžę lakūnai sakė bom
bos sukėlė didelius gaisrus, 
iš kurių kilo milžiniški juo-i 
dų dūmų kamuoliai.

LONDONAS, liepos 9.— 
Prastas oras sulaikė dides
nę sąjungininkų lėktuvų 
veiklą prieš nacių taikinius,

Raportai sako nacių tarpe kilo krizė
VOKIETIJOS PASIENYJ, 

liepos 9.—Raportai iš Stok
holmo, Londono, Turkijos ir 
net paties Berlyno mini Vo
kietijoj kilusią krizę dėl ne
susikalbėjimo tarp nacių 
vadovybės ir Vokietijos ka
riuomenės vadų.

Sakoma, kad Hitleris pats 
perėmė vyriausio komandie
riaus pareigas po pasitari
mo su frontų komandie- 
riais, kurio metu kiekvienas 
reikalavo daugiau kariuo
menės savo frontui.

Kiti raportai sako Hitle
ris ir jo sėbrai nutarę lai

Pavaro japonus iš Hengyang srities
CHUNGKING, liepos 0.—

Kiniečių komanda pranešė, 
kad smarkioj kontra+akoj 
kiniečiai atsiėmė Liling 
miestą, netoli nuo Hengy
ang. Čia girdimi gandai sa
ko japonai ruošiasi pasi
traukti iš savo Hengyang 
pozicijų.

Amerikos lakūnai smar- 
; kiai atakuoja japonų lini
jas Huan provincijoje, nuo 
Yangtze upės šiaurėje iki 
Canton, pietuose. Į pietus 
nrao Shangsha lėktuvai nu

vot xxvm

bet britų Mosąuito bombe
riai nakties metu vakar ata 
kavo industrinius taikinius 
vakarinėj Vokietijoj, ir nu
metė minų priešo valdomuo
se vandenyse.

Vakar dieną Amerikos ir 
Anglijos lėktuvai atakavo 
nacių robotinių bombų siun
timo pakrantę, Pas de Ca
lais apylinkėje, Prancūzijoj.

Britų lėktuvai taipgi puo
lė nacių koncentracijas Ca
en rajone, Normandijoje.

kytis rytinėj Europoj už 
Vistula upės, evakuodami 
Lenkiją ir Rytprūsiją. Ma
noma Hitleris, žinodamas 
kad* jam nėra kitokios išei
ties, mano leisti “bolševi
kiškam chaosui” įsisiūbuoti 
visoj Europoj, tuo sudary
damas įspūdį, kad sąjungi
ninkai kalti dėl rusų okupa
cijos Europoje.

Kiti šaltiniai sako trūku
mas vyrų, karinių medžia
gų, ypatingai aliejaus, ir 
netekimas fabrikų prives 
prie Vokietijos ž’ugimo už 
kelių mėnesių.

skandino 100 pėdų ilgio lai
vą ir užmušė 50 priešo ka
rių.

Kiniečiai atakuoja 
japonus Burmoje

CHUNGKING, liepos 9 — 
Kiniečių komandos prane
šimas sakė sąjungininkų 
lėktuvai nuolat atakuoja 
japonus šiaurinėie Burmo
je. ypatingai taikinius prie 
Myitkyna. Salween upės sri
tyje pirmą kartą pasirodė 
japonų lėktuvai.
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Lietuvos padangės naujienos
(Laisvosios Spaudos (Pogrindžio- 
Underground) balsai)
“Nepriklausoma Lietuva’*, 

Nr. 14 (26) iš 1943 m. rug
piūčio 15 d., rašo:
VOKIEČIŲ PLANAI

gyventojų priešbolševikines 
nuotaikas. Vokiečiai niekad 
negalės pagerbti mūsų tei
giu į nepriklausomybę, jei 
nore kiek turės vilčių gar-

Lietuva. kaip ir visi Pa-; bingisLU. išsisukti i, pralai- 
baltijo kraš.ai, įeina įi v°- mėto dabarties karo: visa- 
kiečių “gyvybės erdvę” — da ateng8i8 surasti prieka- 
lebensraumą: jų pianuose bių pasilikti Pabaltijo kraš- 
mes esame numatyti Vokie-' tU03e “Mūsų kariuomenės 
tijos integraline dalimi, Ryt- išvyti iš prancūzįj08 ir Bel- 
prūsių pratęsimu į rytus ir gijoa” _ rašo savo atsimi- 
į šiaurę. Dėlto mūsų krašte njmuoge santarvininkų ko

misijos Baltijos kraštuose 
pirm. gen. Niesseli3 — “

vokiečių okupacija labai kie
ta, žymiai kietesnė, negu 
vakarų Europoj, net negu kie^įaį vi8 dėlto dar nesi- 
pietų Europos okupuotuose jaut§ nugajjti rytuose, kur 

1 aike užėmę didelę dalį Lat
vijos ir Lie. uvos ir tikrai 
tikėjosi ten ipasilikti. Įtiki-

kraštuose. Mes lyg įjungia 
mi į Vokietiją, net taria
mos savivaldos veikimas pa-

NUOTRAUKA BAISIOS KATASTROFOS
PASKOLOS

DAROMOS
ant Pirmų Morgičių

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
»S2 W. CERMAK RD........................ TH. CANaI 188*1

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

r- ‘

VO-

raližuojamas, net viršaičiais rėjįmaį įr dėmesio atkreipi- 
skiriarai vokiečiai, nekalbant | ėjimas į pasirašytas sutar-
jau apie kaimo ir miesto 
kolonizavimą, apie mūsų e- 
kcnominio gyvenimo pajun
gimą.

Istorija nesikartoja, bet 
istorija mokina. O ji juk 
mums byloja, kad vokiečiai 
stengsis pasilikti Pabaltijo 
kraštuose iki paskutiniųjų 
net karą pralaimėję, kaip 
stengėsi ir po ano pralai
mėto karo. Dėl to vokiečiai 
grobia mūs ūkinius resur
sus, dėlto mus mobilizuoja 
į rytų frontą, išnaudodami

ti3 jokiu būdu nebūtų pa
tikrinęs latvių ir lietuvių te
ritorijos Išlaisvinimo... Vo
kiečių iėkraustymas, visu 
pirma, buvo pasiektas dėl 
jaunųjų Latvijos ir Lietu
vos kariuomenių dalių gink
luoto laimėjimo.” Taip rašo 
vyras, kuris stengėsi iškraus 
tyti iš Pabaltijo vokiečius 
sąjungininkų vardu, tų są
jungininkų, kurie paklupdė 
išdidžius vok. generolus va
karuose, kurie jiems dikta
vo savo valią, kurių vyr

Užsidegęs Ringling Brothers, Barnum and Bailey cirkus Hartford, Conn. Nuotraukoj 
moterys ir vaikai bėga iš cirkaus. Deja, 152 asmenys, daugiausiai vaikų, žuvo palapi
nei sudribus. Dėl tos- katastrofos sulaikyti penki cirko viršininkai. (Acme-Draugas te 
lephoto)

rinių pajėgų ir valstybinio čius pasiekė 20,000 mirusių dėl tų nelaimingų atsitiki
mų būtų lygus dvigubam 
d|3rbo kiekiui, '

Dėl samdinių.

aparate. Neturime duomenų ir 2,000,000 susižeidimų far- 
ir to laukti, o ką bekalbėti merių, jų šeimos narių ir
apie ankstyvesnį laiką 
to gandai apie tariamas at- j Nor, 1M3
mainas leidžiamų gestapo. mct]is tet,Jyo 8amdoma 16
jais gestapas bando ardyti nuojį vi j v darbininkų, 
mūs kraš o solidarumą ir jų nelaimingi a^itikimai su. 
palaužti tvirtą nusistatymą. dar? 24 nuQ. Ragal Nltio_

Farmų saugumo
TCMKt, . »JX. ' ,

karo vadas Fošas grąeino SdVdllG

nai Safety Council apskai
čiavimus, nustotas laikai

M 4#

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART

For appointment call — 
REPUBUC 6051

PERSKAITĘ “DRAUGĄ.” 
DUOKITE JJ RUTILAIS

PIRKITE KARO BONUS 
SKELBKITES “DRAUGE’

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL.

Tei. CALumet 7237

- - - - ★- - - -
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIKO RAMO VALANDOS:
WCFL, 1<HW» K., Nedėlios 
inkare — »:3O P.M.
VVHFC. 1450 K.. Kctvrgo 
laka re — 7:00 P. .M.

Pirkite Karo Lenus

Berlyną okupuosiąs. Kas iš
varys iš Lietuvos okupan 
tus. jei mes leisime savo jau
nimą už vokiečius mirti? O 
kas gins mūs kraštą nuo ki- ’ 
tų priešų?

Vokiečiai nepripažįsta lie- j 
tuviams savarankumo. Netj 
toks Vilniaus m. kom. Hing- 
stas birželio 22 d. randa 
mūsų valstybe objektu pa- 
siju.okti, kai sako: “Pabal
tijo tautos karta, laike 1918- 
1940 m., mėgino savarankiš
kai išsilaikyti tarp Sovietų 
ir Europos. Šis mėginimas 
davė tik progos kai kuriems 
palankiems Anglijai politi
kams intriguojančiai pažais
ti. Pačios Pabaltijo tautos 
turėjo šią nevykusią politi
ką užmokėti bolševikų siau- 
bu.” Taip kalba jis šįmet, 
kai jau Vokietijjii braška,

Į kai auga triuškinanti sąjun
gininkų galybė, nešdama pa
vergtoms tautoms išsivada
vimą.
Lietuviai nededa jokių 
vilčių į vokiečius.

Tačiau bū umėm maloniai 
nustebinti, jei okupantai 
bent prieš mėnesį laiko prieš 
karo pabaigą netrukdytų 
viešai organizuoti mums ka-

U. S. Department of Agri- 
culture, nustatydamas far
mų saugumo savaitę prasi
dedant liepos 23-čią dieną 
praneša, k id 1943 m. farmų : 
nelaimingų atsitikimų skai-

EXTRA! EXTRA!

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius Hw.ilrt.uw
ui PRIEINA
MAS JUMS
KAINAS!

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

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

. •« rcmialnvtaa 
vardas lr 
adresas.

Lietu v I škas 
Žydukas — 
N. KANTKR
sav įninkąs.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIUUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDB 6054

DABAR

IfeM 2S metą pnkttkavhMM 
jogą garantavimas 

Optometrically Akią Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuri* 

cati priežastimi galvos ikaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo. skaudamą akių karštį, atita^J j gtEumentujB. Pasinaudokite 
m tmmparegyzt* ir toliregyztą.
Prirengia teisingai akinius. Vūmo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokvkloa vaikus.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

vak. Seredomis nuo pietų, a 
' dėlioj pagal sutartį.

atsitikimą akys

4712 South Ashland At. pk*M tabm un
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kieipkitėa prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
Maoeaec

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos ROšles 
Namą Materijoią Ui Dar žemomis Kainomlsl

Atvykite • mūsą jardą tr apžiūrėkite ata
ką lr ankštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MĄTERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčlą, vlšką, skiepą Ir fletą. 
PASITARKIT SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaalink perstatymo namą.

1
1216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

Rea. 6968 Be.
Rea. TeL GROvehiU 0817 
Offlee TeL HEMleek 4848

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Ud 9 vakare Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

TeL YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YABds 6921 
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Trečiad. tr Nedėliomia susitarus
2423 Went Marąuette Road 756 West 35th Street

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. REPublic 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave 
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 Weat 35th Street 
VtL: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

IT1ARGLTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M

WHFC - 11M kilos
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 ik) M v. v

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Ave., Chicago, IU.

Telefonas — GROvehilI 2242 
i- —__ ■ 4-—------»g ■ ■ ■ • 1 V-........"■" a-" ■”

A-

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų \lsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti jas moderniSklausla 
metodą, kurią regSJlmo mokslą, 
gali sutetktl.

3B METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Aveniu

Kampaa lt-tos
Telefoną.: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kaadlen 9:ž0 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Ir šektad. »:80 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne
VALANDOS:

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

Ofiso Tel........... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Jr
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefonas — PORTSMOUTH 9022

W. VIRO. LUMP — Sijoti..........
STOKER COAL, Aukštos rūšies,

$9.80 
$7.45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP......................$11.25
PETROLEUM COKE (Course). .j J250 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $įQ*g5

DR. G. SERNER
t
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
'Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akintą Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
^Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais t 
Valandos: 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARda 9554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. Tel.: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFsyette 3210
Rez. Tel. REPublic 0051

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzic 2868 

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

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

Sckmadiebiain pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran- 
glno.

J? Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8 i • v ■
z sekmadienyje pagal sutartį. Remkite ir platinkite dienraštį Draugą
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS I HELP WANTED — VYRAI HELP <WANTED — MOTERVH

••DRAUGAS” ITEI.P NANTEI) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Str<-<-t 
Tel. RANilolph D18H 91SM

k ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEIi— RANDOLPH 9488

LITHUAN1AN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM
* ** * *

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRISINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

n EI,P WANTED — MOTERY!)

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

HELP WANTRO — VYRAI

VYRŲ IR VAIKINŲ 
DIRBT. PAGELB.

100% KARO DARBAI
Patyrimo nereikia. Gera pradinė 
mokestis. Dykai ligoninės ir gy
vasties apdrauda. Kompanijos ca- 
feterija valgis kašto kaina.

EXCEL AUTO 
RADIATOR CO. -

320 E. 21 st ST.

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsmaukite 
Apply Employment Offlee 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

TOŠIŲ PLOVftJAS — Kitchen Vy
ras — Pining room Vaikinas. Auk
ščiausia mokestis. Arti gatvckarli). 
F.PGFAVATTIK GOI.F CLUB, 2(M5 
Pratt. Blvd.

Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

MOTERIMS
ŠLAVĖJOMS
GERA MOKESTIS 

GEROS DARBO SĄLYGOS

KREIPKITĖS 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 

AtsIAaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

OPERATORIŲ 
SINGI.ELE NEEDLE 
Prie Skalbimo Dresių.

Dieną ar naktį šiftams. Section 
darbai. Aukšta piece work rata. 
Naktimis: 5 iki 10 vak. Dienomis 
8 iki 4:30 pp.

MODEU GARMENT CO.
2331 So. Green 4-tame aukšte

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

gera mokestis.
DAPCO, INC.

705 W. Washington Blvd.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 J mSnes) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

PATARNAVIMAI

VICE PREZ. WALLACE 
GRIŽO IŠ KINIJOS

GREAT FALLS, Mont., 
liepos 9.—Vice Prez. Wal- 
lace buvo paliuosuotas iš 
skarlatinos kvarantino Ed- 
monton, Kanadoje, ir vakar 
grįžo Amerikon.

Trumpam pasirodyme šia 
me mieste, Vice Preziden
tas sakė laikraštininkams

3 Moterų 
Valytojų

$118.84 J MftNESĮ 
5 PP. IKI VIDURNAKČIO 

ATSIŠAUKIT
NEW YORK CENTRAL R. R. 

EMPI.OYMENT OFISAI 
2)4 Aukšte (Mezzanine)

LA SAULE ST. STATION

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklau- 

jis neturįs jiems pareiški- 801,13 valstybė.
mo. _____________________ ___

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 

DUOKITE JĮ KITIEMS

Žemiškieji geidimai yra 
tepalas, kuris sulipina dva- 

I siškuosius mūs sparnus. >

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

* *ALUMINUM* *
Dabar tai laikas pradėti dirbti pramonėje rytojaus.

-r*
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
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes Išmnkinsim jus. 

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

Imkite Douglas Park “L” Iki Durų

PASTANGOS ISGELBftTI ANGLIAKASIUS

Nuotrauka padaryta tuo metu, kai dieną ir naktį buvo driliuojama aštuonių colių 
skylė į anglių kasyklą netoli Bellaire, Ohio, kur kilęs gaisras uždarė 64 angliakasius. 
Dedant šią nuotrauką, likimas nelaimingųjų dar nebuvo žinomas. Jeigu rasti gyvi, 
jiems bus teikiama oro, maisto ir vandens. (Acme-Draugas telephoto)

Barzdą skutant
(Tęsinys)

Kartą aš nuskutau juodu
ką, vienam kambarėlyje, nu
ėjau prie kito, kitam kam
barėlyje, Lipkus atėjęs man 
ir sako:

— Aš turiu išvažiuoti į 
miestą. Durys visos užrakin-

VYRAI IR MOTERYS

Nauji žemaičių
kankiniai

(Tęsinys)
29. Adolfas Jagminas — 

gimęs 1911 m. vasario 11 d. 
Tryškiuose, Šaulių apskr., 
smulkių ūkininkų šeimoje. 
Dėl neturto tėvai negalėjo į 
mokslus leisti. Buvo kariu 
7 pėst. pulke, vėliau tarnavo 
savivaldybių įstaigose sekre
toriumi ir buhalteriu. Bute 
buvo padaryta smulki kra
ta, bet didžiausiu nusikalti
mo įrodymu buvo rastasis 
Vilniaus albumas. Suimtas 
1941 m. sausio 11 d. Kurį 
laiką gulėjo kalėjimo ligo
ninėje. Turima žinių, kad 
tardymo metu buvo labai 
žiauriai kankintas. Paliko 
žmona ir du mažamečiai vai
kai.

30. Kazys Katkus — ūki
ninkas, kaimo seniūnas, gy
veno Paežerių kaime, Plate
lių valse. Vietos šaulių bū
rio vadas. Suimtas 1940 m. 
rugp. 13 d. savo ūkyje. Li
ko žmona ir šeši vaikai.

31. Juozas Kvederas — ū- 
kininkas, dirbo tėvo ūkyje,

TAISOME
•

Skalbiamas Mašinas, Refri-1 
geraterius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. YARDS 1866.

PARDAVTMTTT

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKf
su moderniškai Įrengtu 6 kambarių 
namu,, sunparlor, vana. basementas 
ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradines mokyklos. 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. Ui mylių nuo Mlclh- 
gan ežero ir puoftnių rezortų.

4. P. VARKALA sar.. Chicagoje, 
4I4R Archer Avė. Pb. Virginia 2114

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

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

LANGSON MFG. CO. 
429 W. Snperior Street

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ 

I R

ORDERIŲ PAKUOTOJŲ
Patyrusių ir nepatyrusių

GRINNELL CO.
4425 S. VVESTERN 
Matykite Mr. Abnet

tos, kaip tu pabaigsi skus
ti išeik per priekines duris 
ir gerai užtrauk ir jos pa
čios užsirakins. Tai pasakęs 
ir išėjo.

— Nesigiriant, aš esu la
bai drąsus, nebijau nieko, 
bet man beskutant tik kapt! 
man už sprando su šaltom 
rankom... Tai žinai, broleli, 
man net skustuvas iš rankų 
iškrito. Aš maniau, kad tas 
juodukas atsikėlė, bet kaip 
atsipeikėjęs pažiūrėjau — 
nugi Pranas Rastinis. Mat 
jie abu su Lipkum buvo su
sitarę mane išgązdinti. Ir 
išgazdino. Bet neteko barz
daskučio. Nuo to laiko nors 
man duotų ir dešimts dole
rių, aš negyvo žmogaus ne
skųsim

— Pranas Rastinis buvo 
labai karštas lietuvis, nors 
tais laikais nebuvo komunis
tų, bet buvo cicilistai. Tai

gi, jį ėmė kartą “draugai’ 
ir apšmeižė per “Belaisvę” 
jis gi norėjo jiems atsaky
ti, bet Leonas Vabolas, tuo
metinis “Belaisvės” redak-i susipratęs lietuvis, bet prie 
torius atsisakė duoti vietos, organizacijų nepriklausęs. 
Tai ką tamsta manai, Ras
tinis padarė? Nugi nuėjo Į 
mišką, (o tai buvo vasara), 
sugavo gyvatę ir įdėjęs į 
dėžę (pasiuntė Leonui Vabo- 
lui. “Draugas” Vabolas ga
vęs siuntinį manė, kad tai 
nuo ‘ ‘draugų’ ’ gastinčiaus — 
lašinių., dešrų ar skilandžių 
ir, būdamas pilnas to rusų 
šnipiško kraujo, negalėjo
žingeidumo suvaldyti. Vos nieko neišdavė.

Okupacijos metu platino pa- 
trijotinius atsišaukimus. Su
imtas 1941 m. kovo 11 d.

32. Petras Kavolius — ū- 
kininkas, darbštus, šaulys. 
Okupacijos metu su broliu 4 
moksleiviu ir kitais slapta 
leido patrijotinį laikraštėlį 
“Laisvės Varpas”. Suimtas 
1941 m. vasario 22 d. Kalė
jime laikėsi labpi drąsiai,

PARDAVTMI'I NAMAS
Brighton Parke — pardavimui 2-fla- 
tų, po 4 Ir 4 kamb., namas: karsto 
vandenio Šildomas. 2 kambariai bds- 
mrfnte ir 1 kamb. viSkuose. užda
ryti porčiai. Arba mainysiu ant 
mažesnio namo su klek norą že- 
mPs. Savininkas randasi vietoj:—

250« West 45th Street, Chicago

BENCH LATHE 
OPERATORIŲ

BURR BENCH OPER’S 
TURRET LATHE OPER’S 

SHOP KLERKŲ . 
PRECISION INSPEKTOR.
MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION

DĖDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Vokiečiai sako slaptas 
ginklas nuskandino

10 aliantų laivu
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, liepos 9.—Nacių val
domas Paryžiaus radio sakė 
“vokiečių laivyno daliniai, 
vartodami naują ginklą, 
apie kurį smulkmenų nepa-i 
duota, vakąr turėjo dideli 
laimėjimą prie Normandi
jos: vienas kreiseris, trys 
naikintuvai ir šeši pilni J.A. 
Valstybių transportai nus
kandinti ir vienas kreiseris 
sunkiai sužalotas.”

Manoma šis pranešimas 
paaiškina ankstyvesnį nacių 
pranešimą apie “kovojimo 
priemones” vandenyse prie 
invazijos fronto.

Rado daugiau lavonu
JELLICO, Tenn., liepos 

9.—Iš ravan nuvirtusių trau 
kinio vagonų išimta daugiau 
žuvusių karių lavonų. Ne
laimėje iš viso žuvo 33 as
menys.

Pirkite karo bonus.

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

Skelbkit** “Drau P-a V
Melskitės, kad Lietuva vėl 

atgautų nepriklausomybę.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

N1EŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT sumink&tina tuos kor- 
□us ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką4 arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nrautepantln — NenndaiantU ą

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

tik spėjęs atplėšti vieną len
telę, tuojau kišo nosį pažiū
rėti kas tenai yra? O gyva
tė, buvus uždaryta per ke
lias dienas patamsėję, taigi 
pamačiusi pirmą šviesos spin 
dulėlį kuo greičiausia sku
binos liežuvį kaišiodama lau
kan ir kaip tyčia pataikė 
su savo liežuviu “draugui” 
Leonui į nosį, nors įkąsti 
nesuspėjo, bet Leoną išgaz
dino beveik mirtinai.

Leonui ne tik plaukai 
(tada dar nebuvo plikas) 
ant galvos pasistojo, ne tik 
šiurpulys nukrėtė, bet dar 
blogiau atsitiko, nes ne tik 
redakcijos kambarys, bet ir 
visa spaustuvė per tris die
nas dvokė. O jis pats tai per 
čielą savaitę nepasirodė, nes 
visas kaip apušies lapas dre
bėjo. Ir dabar pora “drau
gų” iš Chicago buvo atva
žiavę tai sakė, kad Leonui 
nereikia parodyti gyvatę, 
bet tik reikia paminėti ir 
“draugas” Leonas visą de
šimtį Stalino prisakymų už
mirštų per savaitę laiko.

— Tas Pranas Rastinis 
tai tikrai buvo pasiutęs žmo
gus! Dabar kartą naktį apie 
trečią valandą skambina 
mano telefonas. Jeigu tre
čią valandą nakties kas ta
ve šaukia, tai turi būti la
bai svarbus reikalas, nors 
ir stipriausią žmogų gali 
sunervuoti, taip atsitiko ir 
su manim aš gi nubudęs iš 
miego bėga u kuo greičiau
sia prie telefono, bebėgda
mas užsigavau koją ir stalą 
ką tik neapverčiau, o kuo
met atsiliepiau — sako:

33. Bolius Kavolius — 
Plungės gimnazijos moki
nys. Ryžtingas ir veiklus par 
trijotas. 1941 m. vasario 16 
d. patrijotinių atsišaukimų 
jo apylinkėj buvo pilna ant 
visų stulpų, netgi milicijom 
durys buvo atsišaukimaip 
nulipintos. Suimtas Plungės 
valse. vykd. komitete, kur 
paskutiniu metu dirbo, 1941 
m. vasario 22 d. Kalėjime 
laikėsi didvyriškai; jokios 
kaltinamos medžiagos kra
tos metu pas jį nerasta.

34. Povilas Kardelis, nuo 
Kretingos. Daugiau žinių a- 
pie jį neturime. .

35. Povilas Kazlauskas — 
ūkininkas nuo Telšių (taip 
pažymėta kalėjime rastame 
sąraše). Jo lavonas atpažin
tas. Lavondėmės stipriai iš
reikštos žemutinėse ir vir
šutinėse kūno dalyse. Visas 
galvos kiaušas sutriuškin
tas. Kairėje pusėje yra sky
lė, pro kurią matomi sme
genys. Šone — durta žaizda. 
Rankos surištos užpakalyje.

36. Karolis Kizevičius — 
ūkininkas nuo Kretingos. 
Smulkesnių žinių apie jį ne
turima.

37. Vladas Kaveckas — il
gametis notaras Šiauliuose. 
Nuo seno šaulys, tautinin
kų apskr. pirmininkas. Su
imtas 1940 m. liepos 13 d. 
Sūnus — Kaune studentas, 
duktė gyveno Vilniuje.

(Daugiau bus)

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

BUYFAZ/M 
WAR BONDS 
Jocfat/f

- - —
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korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
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Lenkijos ateities klausimas
Juo arčiau Lenkijos sienų (kurios nėra ginčijamos) 

slenka Sovietų Rusijos armijos, juo gyvesnis darosi 
Lenkijos ateities klausimas.

Maskva yra linkusi manyti, kad “didelės ir stiprios 
Lenkijos” klausimas yra išspręstas. Jis yra “draugin
gos"’ Rusijai vyriausybės rankose. Tą “draugingą” len- 

xkų vyriausybę turi sudaryti Wandos Wasilewskos va
dovaujamoji “lenkų patriotų’’ sąjunga su centru Mask
voje.

Tačiau Maskvos planams vis tik trukdo Londone vei
kianti Lenkijos vyriausybė, kuri yra pripažinta ir an
glų ir Amerikos vyriausybių, turi savo kariuomenę ir 
gauna nemažą medžiaginę paramą. Dėl to, Londonui 
i; Vašingtonui rūpi, kad tarp Maskvos ir lenkų vyriau
sybės Londone būtų atnaujinti santykiai.

Lankęsis Vašingtone lenkų premieras Mikolajczyk pa
daręs į Prezidentą Rooseveltą gerą įspūdį, Lenkijos pa
dėtį, gerai nušvietęs, todėl dabar laukiama, kad Prezi
dentas Rooseveltas kalbėsis tiesiog su Stalinu ir svars
tys Lenkijos ateities klausimą. Nors Anglija jau buvo 
truputį “atvėsusi” link lenkų valdžios užsienyje, bet. 
manoma, ji vis tik palaikys Jungtinių Valstybių pusę.

Dabar lenkų vyriausybei yra gera proga daugiau 
draugų laimėti. Ligšiol ji dažnai “paslysdavo” ta pras
me, kad imdavo ir parodydavo imperialistinių tenden
cijų, reikalaujant tų teritorijų, kurios jai nepriklauso. 
Sakysim, ji vis turi pretenzijų prie Vilniaus, kuris yra 
Lietuvos sostinės miestas. Jei šiuo metu lenkai viešai 
ir aiškiai deklaruotų, kad jie visu griežtumu stovi už 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, jie pelnytų ne tik lie
tuvių, vet viso pasaulio demokratijų simpatiją. Bet kai 
jų valdžia parodo imperialistinių tendencijų, tada daug 
kas pasipiktina. Kas nori atgauti savo teises ir būti 
lr.isvas, tas neturi pavydėti ir kitiems laisvės ir gero
vės.

★
Vatikanas ir Rusija

Šios savaitės “Newsweek” rašo, būk tai |au galima 
laukti užmezgimo diplomatinių santykių tarp Vatikano 
ir Sovietų Rusijos. Kremlinas, esą, išreiškęs pageida
vimą, kad tokie santykiai būtų užmegzti. Jei taip įtvyk- 
tų, girdi, sovietų santykiai su daugeliu valstybių susi- 
normuotų.

Tuo tarpu šiam “Newsweek” žurnalo teigimui daug 
pagrindo nėra. Kol Sovietų Rusijoj nebus suteikta žmo
nėms visiška religinė laisvė, tol apie santykius su Vati
kanu ir kalbos būti negali.

*
Žymus politikas pas lietuvius t

Lietuvių konferencijoj Bostone dalyvavo ir ilgą kal
bą pasakė kongresmanas McCormack. Kalbėjo apie Lie- 

| tuvą labai palankiai, palinkėdamas jai greičiausiai at
sistatyti laisva ir nepriklausoma valstybe. Reikia ne
užmiršti, kad p. McCormack yra svarbi asmenybė Jung
tinių Valstybių kongrese. Jis yra daugumos atstovų 
vadas (mijority leader). Be to, jis šiomis dienomis 
yra paskirtas tos komisijos pirmininku, kuri demokra
tų partijos nacionalinei konvencijai Chicagoje paruoš
programos projektą.

Tad, bostoniečiai gerai padarė, kad taip žymų poli
tiką pakvietė į Naujosios Anglijos lietuviu konferenciją.

Netekome gero draugo
Amerikos spauda plačiai rašė apie Norman A. Davis, 

kuris šiomis dienomia mirė. Rašė apie velionį ir mūsų 
dienraštis. Rašė apie jį visų tautų spauda, nea Norman 
Davis huvo tarptautinio masto žmogus. Jis nuo 1988 
metų buvo garbingojo Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
prezidentas, kas savaime jo vardą plačiai išgarsino vi
sų pasaulio tautų tarpe. Be to, velionis buvo patyręs, 
apsukrus diplomatas, kurį Jungtinių Valstybių vyriau
sybė dažnai skirdavo svarbioms, komplikuotoms diplo
matinėms misijoms atlikti. Ir jis jas atlikdavo visiš
kai patenkinančiai.

Norman Davis yra daug darbavęsis pastoviai pasau
lio taikai palaikyti. Jis huvo didelis Prezidento Wilsono 
taikos plano ir Tautų Sąjungos rėmėjas. Drauge su 
prez. Wilsonu agitavo, kad ir Jungtinės Valstybės įsto
tų į Tautų Sąjungą. Ir jei taip būt įvykę, gal šio karo 
ir būt buvę išvengta. .

Jau “Drauge” buvo rašyta, kad Norman Davis buvo 
lietuvių draugas. Kiek būdamas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininku, tiek atlikdamas jam pavestas mi
sijas tarptautinėse konferencijose, lietuviams gana daug 
palankumo rodydavo.

1023 metais buvo atvaduotas Klaipėdos kraštas. Bet, 
nepaisant to, kad patys krašto gyventojai panoro prie 
Lietuvos dėtis ir dėl to padarė sukilimą, kuris sėkmin
gai baigėsi, vis tik reikėjo gauti atvaduotam kraštui 
tarptautinį/ pripažinimą, legalizavimą.

Tautų Sąjunga Norman Davis paskyrė specialiai su
darytos neutralūs komisijos pirmininku, kad Klaipėdos 
padėtį išspręsti. Tuo reikalu jis lankėsi Klaipėdos kraš
te. Tos komisijos nuosprendį Lietuva (priėmė ir net 
Tau'ų Sąjunga jį pagyrė, kaipo vykusį. Tai buvo nuo
pelnas N. Da.viso.

Kai a. a. Davis važiavo iš New Yorko Europon rišti 
Klaipėdos krašto problemos, jis pasišaukė pas save lie
tuvių laikraštininkus, eu kuriais per keletą valandų 
nuodugniai kalbėjosi apie Lietuvą ir Klaipėdos kraštą. 
Lietuvių laikraštininkų tarpe buvo ir šiuos žodžius ra
šantis ir labai gerai atsimena, kaip N. Davis gyvai ir 
nuoširdžiai domėjosi Lietuvos reikalais. Matyt, kad ir 
visus kitus tarptautinius klausimus svarstydamas ve
lionis juos giliai studijuodavo, kad tinkamą nuosprendį 
išduoti. Todėl tokie diplomatai ir tarptautinių klausi
mų žinovai pelno tautose pasitikėjimo ir pagarbos. To
kią pagarbą ir pasitikėjimą pelnė N. Davis lietuvių 
tautoje. zj, .

APŽVALGA
Požemio veiksmai Lietuvoje

LAIC prisiuntė žinių iš Lietuvos ir nuo savęs pridėjo 
tokią pastabą:

“Iš paduotų žinių matosi, kad kautynės su vokiš
kuoju okupantu tolydžiui vyksta fronto užnugaryje. 
Kiti šaltiniai tas kautynes vadina diversantų veiksmais.

Kaip žinoma, diversantų šiandien esti įvairiausių rū
šių. Jų kovos obalsiai tiek ipat įvairūs, kiek yra įvain 
jų tautinė ar politiniai ideologinė kilmė. Lietuvos plo
tuose pagrindinai veikia lietuviškojo požemio patriotai. 
Jų veikla, reikia manyti, ypatingai pagyvėjo po š. m. 
gegužės 15 sukilimo. Kiek žinoma, lietuviškojo požemio 
veiksmams vadovauja Vyriausias Lietuvai Išlaisvinti 
Komitetas (būstinė Vilniuje).

Lenkijos plotuose veikia lenkiškojo požemio patrio
tai; “P-olska Armija Podziemna”, klausanti lenkų val
džios Londone įsakymų.

Dar kitose vietose veikia Sovietų diversantai ir para
šutininkai. Lietuvos pakraščius siekiančiuose plotuose 
Sovietų diversantai, nuo poros metų, įsikūrė Lydos-Nau
garduko miškuotose apylinkėse. Kiek yra žinoma, šią 
apylinkę Sovietai pasirinko savo parašutininkams toly
džiui mėtyti.

Iš čia, jų diversantai protarpiais pasiekdavo net Aš
menos apylinkes.

Pranešimuose minimos vietos (Ašmena, Biniakonys, 
Eišiškės, Rodunė, Sčiučinas, Subatninkai, Juratiškė ir 
t.t.) rodo, kad balandžio-gegužės kautynės įvyko kaip 
tik Lydos-Naugarduko “operaciniame plote”.

★
Remia ALT

• r • • ’ * ' • •

Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius Clevelande per 
M. Cicėnienę įteikė Amerikos Lietuvių Tarybos egze- 
kutyviam komitetui šimtą dolerių. Tai aukos, kurios 
sudėta gegužės mėnesį buvusioj Clevelando Jietuvių kon
ferencijoj.

Clevelando lietuviai nemaža turi sunkumų dirbti bend
rą Lietuvos laisvinimo darbą. Tačiau suranda galimu
mų prie ALT darbų prisidėti. Ateityje žada dar stip
riau pasidarbuoti Amerikos pergalei pagreitinti ir Lie
tuvai išlaisvinti.

Pirkite karo bonus PIERRE MAURICE

Keliolikoj West Virginia 
miestų motoristai supyko 
radę prie savo automobilių 
raudonas korteles. Tačiau 
jie greit nusiramino, per
skaitę, kad .tos kortelės vie
toje šaukią į teismą už va
žiavimo taisyklių nesilaiky
mą, kvietė skubiai vykti į 
artimiausią bonų pardavimų 
įstaigą įsigyti Penkt. Karo 
Pask. bonų. Tų kortelių pri- 
k abi nė j imas buvo atliktas 
Fraternal Order of Police, 
kaipo jų pasitarnavimas ka
ro paskolos kampanijai.

Pasaulio didžiausias karo 
bonas — dvidešimt pėdų il
gumo ir 40 pėdų aukštumo 
— tiksli $100 bono kopija, 
buvo pastatyta Detroito 
Grand Circus parke, kad pa
raginti Penktosios Karo Pa
skolos vajaus rėmimą.

Jungtinių Tautų komite
tas perims Detroito Penkt. 
Karo Paskolos kampaniją, 
kuriai talkininkauja įvairių 
tautinių grupių atstovai kas 
dien pasimainydami parda
vinėdami bonus kioskuose 
Woodward Avenue Bond 
“Sąuare”.

Mary Williams, Chicagos 
ginklų fabriko negrė darbi
ninkė, nusipirko už $2,000 
karo bonų, iš $3,201, kurie 
jai bu\to suteikti Illinois In- 
dustrial Commission už ran
kos nustojimą, gelbstint ben 
dradarbio gyvybę, kuris bu
vo traukiamas į mašiną tik
rai mirčiai. Mašina Mary’s 
ranką taip sutriuškino, kad 
buvo reikalinga amputacija.

Sutrumpina stovėjimo 
laiką

War Shipping Administra 
tion dabar atidengia, kad 
mėnesiui prieš D-Day atne
šė milžinišką padidėjimą rei
kalavimai laivų ir cargo vie
tos aprūpinti karo pajėgas, 
kurios ruošėsi įsiveržimui į 
žemyną.

Padidėjo pareikalavimas 
tankų, orlaivių, šautuvų, a- 
municijos, gazolino, skysto 
kuro, maisto, tuzinai PT lai
vų ir Landing Barges, 210- 
tonų Tugs ir daug tūkstan
čių kitų dalykų, kurie turė
jo būti gabenami laivais ten 
kur jų reikėjo ir kada jų 
reikėjo.

Visos rankos prisidėjo su
trumpinti laivų uoste stovė
jimo laikui — laikui, kurį 
laivas praleidžia uoste nuo 
įplaukimo iki išplaukimo. Y- 
pač buvo kreipiama dėme
sio į sumažinimą iškrovimo, 
pakrovimo ir laivo pataisy
mo laiką.

WSA pareigūnai, dirbą su 
laivų operatoriais, jūrų per
sonalu, dokų darbininkais ir 
laivų pataisymais galėjo su
trumpinti laivų uoste stovė
jimo laiką laike trijų mė
nesių prieš D-Day tiek, kad 
suteikti ekvivalentą 123 pri
dėtinių laivų kas mėnesį 
svarbiam prekybos laivynui, 
einančiam Siaurės AtLanti- 
ke. Tai reiškė sutaupymą 
3,700 laivų-dienų per mėne
sį. tuo laiku kai nei valan
dos negalima buvo nustoti 
ar eikvoti pristatant prekes 
už įūriĮj/-"____________________

PAMESTIEJI
MANAS

(Tęsinys)
“Mano kūdiki!” Šitų žo

džių jėga pasiekia sielos 
gilumą. “Mano kūdiki!” Tai 
pirmąjį kartą jį taip vadi
no!

—Ak, klebone, jei aš ži
nočiau, kad man gerasis 
Dievas atleido!

Kunigas buvo iš tų karš
tųjų natūrų, kurios moka 
pakreipti į nusidėjėlį malo
nę, kada ji eina. Dievas bu
vo čia.

Netaręs žodžio, pasiėmė 
kamžą, užsidėjo stulą, pri
stūmė klaupyklą prie vienos 
kėdės, į kurią pats atsisėdo, 
ir, darydamas ant Danie
liaus kryžiaus ženklą, tarė:

—Klaupkis...
Danielius suprato ir paa

bejojo.
—Mano išpažinties klau

syti?... Ak, klebone, jau taip 
seniai!... Aš nežinau nieko... 
aš nesu pasiruošęs...

Kunigas vėl jam parodė 
suolelį:

f

—Greičiau, mano mažyti, 
būk paklusnus!

Paveiktas šitos valios, su
stiprintas gerumo, kuris 
švietė iš kunigo žvilgsnio, 
jaunuolis atsiklaupė.

—Papasakok man savo 
gyvenimą, o aš surinksiu 
pakeliui tavo klaidas.

Ir, matydamas nelaimin
gojo susijaudinimą, tarė:

— Nurimk. Nesiskubink. 
Gal esi perdaug pavargęs 
dabar?

—O ne, mano tėve, aš čia 
gerai jaučiuos!

Ir Danielius lėtai išpasa
kojo visą savo gyvenimą, 
savo vaikystę Tracy mies
telyje, savo augantį maiš
tingumą prieš tuos, kurie jį 
lengvai apleido, savo mažą
ją Teresę, savo vyresniojo 
brolio ir gynėjo pareigą, 
biaurų ir niekšingą Baurai
no kaltinimą, savo pasmer
kimą..., kalėjimą... Pagaliau 
savo apsigyvenimą pas En- 
guerrandą...

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVEBNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 

^SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

’ ^MIO WEST BOO8EVELT BOAD '
V -,

Remkite ir platinkite "Draugą0, nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE ' i.bo.ooo si-Mu
kėjo ir pirm. Al. Kumakio. 

Rengimo komisija suside
da iš profesijonalų ir biznie
rių bei politikų. Pirmininku

Petroleum Administrator 
for War, Harold L. Ickes 
paskelbė, kad paskirta 1,» 
250,000 statinių per dieną

Iškilmingai minėsime 
didvyriu žuvimo 
sukaktuves

Dariaus-Girėno paminklo sy® Balzekas. Norintieji da-
statymo komitetas laikyta-! lyvauti, kreipkitės telefonu 
me susirinkime nutarė šį- i S. Balzeką (VIR 1515) ir 
met garbingųjų didvyrių Da rezervuokite vietas, nes jau
riaus ir Girėno žuvimo su 
kaktį iškilmingai paminėti ir

Irving Park rd. ir Califor-1 
nia avė., ir pradėjo nardyti 
vandenyje, šokdamas nuo 
aukštos vietos. Jaunuolis 
paskendo ir nebepasirodė. 
Jaunuolis buvo ištrauktas iš 
vandens be
liau buvo atgaivintas.

Du jauni gyvybės sargai, 
vienas iš jų mergaitė, išgel
bėjo gyvybę trečiojo jau
nuolio praeitą penktadienį 
Califomia Park prūde.

Vienas jaunuolis, 19 me
tų, batų kompanijos tarnau
tojas, atvyko prie prūdo,

aB|a

ROŽE POVILAUSKIENĖ 
(po tėvais Laurinaitė)

sąmonės ir vė-lyra teisėjas J. Žūtis ir Sta- automobilių gasol.no U. S.
civilių vartojimui per tre
čiąjį 1944 metų bertainį.

Tai reiškia sumažėjimą 
7,000 statinių per dieną, pa
lyginus su antruoju metų 
bertainiu, ir representuoja 
sezoninį farmų reikalams ga 
žolino sumažinimą.

laikas artėja. Toliau komi- 
sijon įeina: Justin Macke-

tą paminėjimą ruošti paves- Lt. Wm. Balsvvick, Al.
ti Dariaus-Girėno Amerikos Allen, A. Petkus, Lt. A. Pau- 
Legicno postui. I"18’ Woidat, Wm. Popeli,

Paminėjimas įvyks prie C. Kriščiūnas, A. Rudis, Al.

A.

Platink “Draugą”.

paminklo Marųuette Park 
liepos 16 d., didvyrių žuvi
mo išvakarėse. Visu tuo rū
pintis įgaliotas pos.o gar
bės narys teisėjas J. T. Zū-

Vaitis, Vincent Stulpinas, J 
Mozeris ir F, Spęcher.

Komisija atsilankiusiems' 
užtikrina smagų dienos pra
leidimą žalioj lankoj. O ku

ris, kuris su paminklo sta- rįe neloš golfo, galės korto-
tymo komiteto nariais jau 
turėjo kelis susirinkimus.

Pastarame susirinkime pa
aiškėjo, kad programa pra
sidės apie 2 vai. popiet. Ruo
šiama legijonierių parodavi- 
mas Marųuette Park apylin
kės gatvėmis; į paradą bus 
pakviesti svetimtaučių pos
tai su jų benais.

Prie paminklo bus pakvies 
ti žymieji valdžios ir kariuo 
menės atstovai. Taip pat da
lyvaus Raudonojo Kryžiaus 
vienetai uniformose.

Žodžiu, paradas ir progra
ma bus įspūdingi.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

mis lošti, užkandžiauti ir 
pašokti. Muzikalę progra
mos dalį pildys A. Brazis. 
C. Kriščiūnaitė ir kiti.

Taipgi žadėjo dalyvauti 
žymūs golfininkai, kaip Paul 
Small, Tom Armour iš Me 
dinah Country Club. Be tų 
dalyvaus mūsų tautietis 
kumštininkas Jack Sharkey, 
taipgi atvyks ir mayoras 
Edward J. Kelly su demo
kratų kandidatais: į senato- 

' rius Scott Lucas, o į guber- 
natčrius Thomas Courtney. 
Jei nesuvils, tai bus malonu 

' mums juos turėti savo tar-
Belieka tik visiems lietu-! pe.

viams susirinkti. Lai 16 d. 
liepos būna Chic3go ir apy
linkės lietuvių patri jotinė 
diena. Visi susirinkime prie 
paminklo, kur, pasisėmę iš 
didvyrių daugiau patrijoti- 
nės dvasios, *vieningiau sto
sime į darbą pavergtosios 
mūsų tėvynės Lietuves iš
laisvinimui.

Belieka tik tikėtis palan
kaus oro. Stanley Gurskis

Į Sakiu klubo pikniko
Šakių Apskričio klubo me

tinis išvažiavimas (pikni
kas) įvyks sekmadienį, lie
pos 16 d., labdarių ūky.

URŠULE ZAUBRIENĖ
(po tėvais Kcršaltč)

Gyveno: 4437 S. Fairriuld 
Aveuue.

Pers.ukyrč su šiuo pasauliu 
liepos 9d.. 1944tn., 10:30 vai. 
ryte, sulaukus 62 metų amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Mažeikių apskr., Viekšnios pa- 
rapijou, Milių kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų. Petrų; sūnų Petrų, U.S.Ar- 
my. Afrikoje, kūmus — Pe
tronėlę ir Petrą. Kvietkus ir 
jų šeimą; ir daug k|tų gimi
nių ir draugų; o Lietuvoje pa
liko 6 seseris Ir brolj Ir Jų 
šeimas.

Priklauuė prie Tretininkų Ir 
Apaštalystės Maldos draugijų.

Kūnas randasi pašarvotas j. 
Liulevičiaus koplyčioje, 4348 
S. Califomia Avė.

Laidotuvėu įvyks ketvirtad., 
liepos 13d.. 8:30 vai. ryte, iš
koplyčios j Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios par. 
bažnyčią kurioje įvyku gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Viui a. a. Uršulės Zaubrie- 
nės giminės, draugai Ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti Jai paskutinj patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras. Sū
nus ir visos kitos Giminės.♦

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius J. Biule- 
vičius, tel. LAF. 3572.

ANTANAS VERŠELIS
( Gyvenu 5758 So. Trumbull AveM tel. LAF. 3822.)

Persiskyrė su Šiuo pasaulriu Liepos 8d., 1944m., 6:30 vai. 
vakare, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Švenčionių apskr., Kaltinėnų 
parapijos, Raškutėnų kaimo. Amerikoj išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime; pusbrolį Joną Paukštį ir 
jo moterį Oną ir jų šeimą; pusseserę Julijoną Petkūnienę ir 
jos vyrą Liudviką ir jų šeimą; pusseserę Salomėja Pučins- 
kūnę ir jos vyrą Konstantiną ir jų ikilmą; krikšto vaikus — 
Prancišką Paukštis ir Frank ir Charles Petkūnus; ir daug 
kitų giminių. Lietuvoje paliko 3 brolius — Kazimierą, Ado
mą ir Anuprą, ir 2 seseris Agniešką ir Apoloniją ir jų šeimas.

Kūnas randasi pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 
So. Califomia Avė. < Laidotuvės įvyks trečiadienį, Liepos 
12d., 1944m., 8:30 vai. ryto iš koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į švento Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Veršelio giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvaut laidotuvėse ir su- 
teteiktii jam paskutilnį patarnavimą ir atsisveikinimą.

(Laidotuvėmis rūpinasi Jonas Paukštis ir L. Petkūnas.)
Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius J. Liule- 

vičius, telefonas LAFayette 3572.

Gyveno: 2149 Coulter Street, Chicago, Illinois.
Mirė Liepos 8d., 1944m., 4:00 vai. popiet.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Rokų kaimo. Amerikoje iš

gyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Joną; du sūnus — Joną 

ir Antaną ir marčią Adelę ir anūkus; augintinę E. Šalkaus
kienę ir šeimą; ir daug kitų gimimų, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Gyvojo Rožančiaus, Altoriaus Puo
šimo, Tretininkų ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoj draugijų.

Kūnas randas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, Liepos 12d., 1944m. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnai, Marti, Anūkai, Augintinė 
Ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių Direktoriai: Lachawicz ir Sūnai, CAN. 2515.

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

10546 S. Artesian, CED. 1739

%

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES
J

Kviečiame visus šakiečius,1
v’ Rėkus, komiteto sekr. zanavykus, aukštaičius, že

maičius, prietelius ir rėmė

Kumskio golfo diena
Liepos 12 d. Evergresn 

golfo aikštėje, prie 92-ros 
ir So. Western Avė., įvyks 
lietuvių golfo imtynės, ku
rias rengia Vaizbos Butas 
ir Demokritų Lyga Cook 
County pagerbimui savo vei-

jus atvažiuoti į mūsų pikni 
ką. Turėsite daug “good 
time.” VaJdyha ir komisija

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIU ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15, tuŽ1
Ta.pgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMA i* JV Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai.

PAULINA RIMKIENE
(po tėvais Palijanskaitė)

Gyveno: 831 W. 33rd Street.
Mirė liepos 8d.. 1944m.,12:-

4 5 vai. popiet, Bulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apakr., Smilgių pa
rapijos, Dapšionių kaimo.

Amerikoje išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Povilą, dukterį Sophie; 
3 sūnus — Juozapą, S 1/c An
taną, U.S.N., Ir Stanislovą Ir 
marčią Evelyn; 2 anūkes — 
Dorothy Ann ir Mary Ann, 2 
dėdėj — Stanislovą ir Anta
ną Palijanskua; brolienę Pe
tronėlę Bakučionienę Ir šeimą; 
švogerką Juozefą ir švogerj 
Stanislovą Masenus ir šeimą;
2 švogerlus — Joną ir Adomą 
Rimkus ir kitas giminei Ame
rikoje. Lietuvoje paliko 3 se
seles ir gimines.

Priklausė prie flv. Jurgio pa
rapijos Moterų Choro.

Kūnau randasi pašarvotas 
Antano M. Phillips koplyčioje,
3 307 So. Lituanika Avė. lai
dotuvės jvyks trečiadienj, lie
pos 12d. Iš koplyčios, 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta J šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldcu už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugua ir pažjstamua 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vvra*. Duktė, S0- 
nal, Marti, Brolienė, Dėdės ir 
visos kitos Giminės.

laidotuvių direktorius: An
tanas M. Phillips. YAR. 4908

A UI A
PRANAS SERPETIS

f
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, Praną 
Šerpetį. Netekome savo mylimo Liepos 12d., 1943m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingasis Dievas suteikia jam 
amžiną atilsį.

Mes, atmindami ir apgailėdami tą jo prasišalini- 
mą iš mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Aižias 
už jo iselą Liepos 11d., 8:30 vai. ryte, o Liepos 18d., 
8:30 vai. ryte, šv. Mišias su egzekvijomis, šv. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo par. bažnyčioj, Brighton 
Parke.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Prano sielą.

Nuliūdę — Moteris Petronėlė, Sūnai ir Dukterys.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS „

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NULIŪDIMO VALANDOJE

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 GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MRNESINIŲ IŽMOKCJIMV1

Panaudokite Progą Dabartinėm* Žemoms 
Nuošimčio Ratnma.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAI’PYKITE mflap Ištaigoje. JOsy indėliai 
rūpestingai globojami Ir ligi $ft,000.00 ap
drausti per Federal Savlngs and loan In- 
kiiranee Corporation. Jūsų pinigai bos greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINC ĮSTAIGA.

—• 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

K KIST IJ TO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3228 SO. HALSTED ST.

jgllli

4605-07 S. Hermifage 
^Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. Califomia 

AvenueI
Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radlo Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ.___________________________ Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 80. CALIFOBNIA AVĖ.___________________Phone LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone TAROS 1419

L I. ZOLP
1846 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKAe
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS USB—M

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE
10758 S. MICHIGAN AVA

Phones: CANAL 2515 

COMMODOKK 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9881

I

gasol.no
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Heroiškas pavyzdys

Chicagietis kunigas atidavė savo 
gyvybę, kad išgelbėjus draugą

TAPO NUKANKINTAS JAPONŲ, KAI GRIŽO I MISI
JAS. ka pasakoja tas, kuris ūko išgelbėtas

Daug yra gyvenime gra-' sugrąžins jį atgal dviejų 
žiu pasišventimo pavyzdžių, mėnesių laike, 
kurie rodo didelę artimo į Kunigas Shore pranešė,
meilę. Ir karas tokių pavyz
džių atskleidžia.

šį kartą papasakosiu kaip 
Chicagos kunigas pasišven
tė, kad išgelbėjus vokietį 
kunigą, kuris buvo japonų 
laikomas kaipo įkaitas.

Tuo ^pasišventėliu kunigu 
buvo Joseph Kotrba, 31 me
tų amžiaus, sūnus Mr. ir 
Mrs. Albert Kotrba, 1842 
So. Laflin str.
PRANEŠĖ TĖVAMS

Istorija apie jo mirtį, po 
kankinimo ir torturų dienų, 
buvo paskelbta kunigo An
thony May, misijų prokura
toriaus, iš Dieviškojo Žo
džio draugijos vienuolyno, 
Techny.

Kunigas May asmeniškai 
nuvyko pas kankinio kuni
go tėvus, kurie gyvena vie
no kambario apartamente, 
pirmiau pažymėtu adresu 
Laflin gatvėje, ir pranešė 
apie jų sūnaus mirtį.
KUNIGAS PARAŠE 
APIE MIRTĮ

Jis gavo informaciją laiš
ku iš kunigo William Shore, 
už kurį kun. Kotrba atidavė 
savo gyvybę. Kun. Shore 
dabar yra Australijoje.

Kunigas Kotrba, paskir
tas misijų viršininku Bogia, 
netoli Madang, Naujoje Gvi
nėjoje, 1940 metais, išvyko 
į misijų kelionę džiunglėse 
prieš keletą dienų japonams 
atvykus. Kunigas Shore apie 
tai pareiškė vykdamas pa
keliui į Brisbane, Australi
ją, ir į laisvę.

Bet japonai, per savo šni
pus, sužinojo, kad amerikie
tis buvo misijų viršininku. 
Japonai suėmė kunigą Shore 
kaipo įkaitą, laikydami jį 
atsakomingu dėl kunigo 
Kotrba’s išvykimo. Japonai 
privertė grąsinimais kuni
gą Shore parašyti laišką 
kunigui Kotrba’i, reikalau
jant jį grįžti. Kunigas Shore 
pareiškė: “Buvo tokie žo
džiai, kad kunigais Kotrba 
galėjo suprasti, kad aš laiš
ką parašiau priverstas ir 
kad jam nereikalinga grįžti.

“Bet kaip geras ganyto
jas, jis paėmė vieną iš savo 
kaimenės ir išgelbėjo jį — 
mane — atidavė savo gyvy
bę”.

Kai kunigas Kotrba su
grįžo į misiją, jis buvo areš
tuotas ir japonai laikė jį ne
laisvių aštuonias dienas. Po 
to jis sugrįžo į misiją ir įsa
kė jam niekur neišeiti. Kiek

kad jis sužinojo iš japonų 
aukšto oficierio, kad kuni
gas Kotrba buvęs kankina
mas dienomis ir pagaliau 
tapo nužudytas kaipo Ame
rikos šnipas. Jis patikrinęs 
kankinimus -(tor turas) ir 
nužudymą iš kitų šaltinių, 
— jis praneša.

Kunigas May pareiškė, 
kad kun. Shore taip pat pa
sakė apie tortūras ir nukan
kinimą kito Amerikos kuni
go Arthur Manion, iš Pitts
burgh, Pa., kuris buvo nu
žudytas, Kairiru, netoli We- 
wak, taip pat apkaltinant 
šnipu.

Ta pačia proga tenka pa
sakyti, kad bolševikai ir na
ciai taip pat ar panašiai el
giasi su tais, kurie nesi
lanksto vergiškai Stalinui ir 
Hitleriui, bet nori būt savi
stoviais ir laisvę mylinčiais 
asmenimis.

Nežinia ar atvyks 
cirkas Chicagon

Jau esate skaitę, kad 
Hartford, Conn., prieš kele
tą dienų kilo gaisras cirko 
palapinėje, kur apie pusant
ro šimto asmenų žuvo gais
ro metu. Gaisras buvo kilęs 
Ringling Bros. ir Barnum ir 
Bailey cirke.

Ringling Bros. ir Barnum 
ir Bailey cirkas prieš metus 
buvo išnuomavęs iš Chicago 
Park District Soldier Field, 
nuo rugpiūčio 22 dienos iki 
rugsėjo 2 dienos, šių metų. 
Sutartyje pažymėta, • kad 
cirkas mokės per dieną 
$1,000 už žemės naudojimą 
ir 10 procentų nuo pajamų. 
Kai cirkas gaisro metu gfa- 
vo nuostolius, sunku tikėti, 
kad minimas cirkas atvyktų 
Chicagon.

Cirko pareigūnai dar ne
buvo pranešę praeitą penk
tadienį apie kontrakto pa
naikinimą, pareiškė Chica
gos parkų distrikto direkto
rius.

DIENRA8TTS DRAŪOAS, CfTCAOO,

TRADICINIS PAPROTYS MALTOJE

Maltos saloje vyskupų ingresai (užėmimas sosto) atlie
kamas tradicinėmis krašto iškilmėmis, ši nuotrauka pa
daryta iš šiomis dienomis buvusių naujos Maltos arki
vyskupo Michael Gonzi ingreso iškilmių šv. Morkaus ka
tedroje. šioms iškilmėms vadovauja žymiausi salos gy
ventojai. (NCWC-Draugas)

Kiek U. S. išleidžia 
karui kas sekundę!
VVASHINGTON, D. C. — 

Liepos 6 dieną teko patirti, 
kad Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms kas minutę ka
ras kaštuoja $170,235.65 fis
kaliniais metais, kurie bai
gės birželio 30 dieną. Bend
rai šis kraštas fiskaliniais 
metais išleido $89,721,000,- 
000,000. Tai buvo rata $245,- 
139,344.20 kiekvienai dienai 
iš 366 dienų, įskaitant kelia
mųjų metų (leap) extra die
ną. Kas sekundę karas kaš
tavo $2,837.26.

Chicagoje ir Cook kauntė
je gerai vyksta penktos ka
ro* paskolos bonų vajus.

Šuo vaikui įkando į 
viršutinę lupę

Keturių metų amžiaus 
Juney Osborne pasitikėjo 
ir mėgo savo mažąjį šunelį 
Tip iki praeito penktadienio. 
Bet praeitą penktadienį šuo 
įkando vaikui į viršutinę lū
pą. Vaiko tėvas Roosevelt 
Osborne, 37 metų, 30 So. 
Aberdeen str., išmetė šunį iš 
trečiojo aukšto pro langą, 
šuniui buvo sulaužytas pa
sturgalis ir jis kaiminystėje 
sukėlė triukšmą; įkando ir 
apdraskė keletą asmenų 
pirm negu policija jį sunai
kino. .7

Policija šunies lavoną nu
gabeno ištyrimui, ar jis kar
tais nebuvo pasiutęs.

*

Kas Girdėt
Chicagoje ♦

Pagerbė moterį
Mrs. Augusta Dickinson, 

44 metų, 7542 Cornell avė., Į 
kuri yra akla nuo gimimo, 
praeitą penktadienį šventė 
25-ių metų sukaktį, kai ji 
dirba stenografės darbą 
Montgomery Ward ir Co. Ta ! 
proga jai Montgomery 
Ward ir. Co. prezidentas 
įteikė rožių, o vice-preziden- 
tas davė jai auksinį laikro
dį dovanų.

Mrs. Dickinson yra gimu
si Vokietijoje, ir į šį kraš
tą atvyko, kai buvo keturių 
metų, ir po dviejų metų vė
liau įstojo į Jacksonville 
(III.) mokyklą, kuri skirta 
akliems. Kai ji baigė mo
kyklą, 1919 m., liepos 9 die
ną, atvyko dirbti į Montgo
mery Ward ir Co. Nors ji 
akla, bet labai gerai dirba 
stenografės darbą. Ji yra la
bai punktuali ir stropi dar
bininkė.

* * ♦ *

Paliko ridikus
Morgan Park policija ieš

kojo vagies, kuris turi per
galės daržą ir kuris nemėgs
ta ridikų. Vagis anksti pra
eitą penktadienį įsilaužė į 
James Cahill gazolino stotį, 
1970 W 95th str., paėmė 
dvi lopetas, du kastuvus, ir 
visus Cahill’s daržovių pa
sėlius, išskyrus ridikus, iš
kasė ir nusinešė.

Pažvelgus į 
gyvenimą

Liepos 8 dieną suėjo 50 
metų, kai prezidentas Gro- 
ver Cleveland paskelbė ka
rišką įstatymą Chicagoje, 
laike Pullman streiko. Ma
noma, kad šis darbo sukili
mas buvo labiausiai krau
juotas Amerikos istorijoje. 
Streikas, prasidėjęs gegužės 
11 d., 1894 m., įtraukė ne 
vien Pullman darbininkus, 
bet taip pat kitus geležin
kelio tarnautojus, kurie me
tė darbus .simpatizuodami 
streikininkams, paraližuoda- 
mi šalies geležinkelius, 
11,000 kareivių ir 3,000 po
licininkų patroliavo miestą. 
Laike streiko, kuris baigės 
liepos 12 dieną, 1894 m., 26 
buvo užmušti ir 69 sunkiai 
sužeisti.

/mus

Pirkite karo bonus

800,000 atsivertimų 
įvyko misijų laukuose 
per metus
ROMA. — šventoji Kon

gregacija tikėjimui platinti 
pranešė, kad metų bėgyje 
800,000 asmenų priėmė ka
talikų tikėjimą. Tai paseka 
darbo misijų laukuose, per 
visą pasaulį, nepaisant karo 
audrų siautimo. Misijų lau
kuose yra apie 22,000 kuni
gų, 9,000 brolių, 53,000 vie
nuolių, 76,000 mokytojų, 92,- 
000 katekistų, ir 33,000 ki
tų pagelbininkų. Ten yra vi
so 97,000 mokyklų, kurias 
lanko daugiau kaip 5,000,- 
000 mokinių, ir 1,000 ligo
ninių. ’'

PRIŽICRRKIT SAVO ELEKTROS ĮRENGIMUS... JŲ STOKA KARO METU

Nuteistas elektros 
kedėje mirti

PITTSFIELD, Mass. — 
John F. Noxon Jr., 47 metų, 
buvo pasmerktas liepos 7 
dieną mirti elektros kedėje 
už nužudymą savo nepilna
mečio sūnaus, 6 mėnesių 
amžiaus, iš pasigailėjimo, 
lapkričio 22 dieną, 1943 m. 
Teismas dar nepaskyrė

vieną vakarą japonai jį pa- ba-U8mei įvykdyti datos.
imdavo klausinėjimui.
PASITIKRINO APIE 
KANKINIMUS

1943 m., vasario 12 d., ja
ponai paėmė jį paskutinį 
kartą, sakydami kunigui 
Shore, kad jie suplanavo ku
nigą Kotrba paimti ir nuga
benti 114 mailių, prte Ranu 
upės, į jų štabą, ir kad jie

Noxon pareiškė, kad jis 
nenužudė savo kūdikio, bet 
teismas rado, kad jis kal
tas.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse yra penki miestai 
turį daugiau kaip milijoną 
gyventojų — New York, 
Chicago, Philadelphia, Det
roit ir Los Angeles.

•J. Plldyklt Iždlrbčjo nurody
mus kas link klek drabužių 
Kalima Įdėti Į skalbyklų.

2. Nuplaukit gręžtuvo rollua 
lr nulluostyklt sausai. Kada 
nevartojama, visuomet atleis
kit spaudimų ant gręžtuvo 
rolių, kad nesusiplotų ant 
vieno tono. Jei jūsų skal
bykla Įrengta su splnner 
džiovlntoju. nuplaukit su ty
ru vandeniu Ir nuiluostyklt 
nu sausu skuduru j>o kiek
vienos dienos skalbimo.

3. įpilkit užtenkamai k ar li
to vandens Į Jūsų skalbyklų, 
kad siektų vandens linijų po 
Įdėjimo drabužių.

4. Saugokit nuo sudaužymo 
ar sprorlmo porcellno. Su
daužytos dalys gali pradė
ti rūdyti ir tuomet sutepti 
drabužius.

R. Ižskalbus drabužius pri
pilki! skalbyklų pilnų tva
raus, tyro vandens. Iilmkit 
Ir nuplaukit suktuvų arba 
suctlon rups. Jei Jūsų skal
bykla Įrengta su pumpa ar 
llnt trap. perleisklt su van
deniu kol Ižslplaua. Tada Iž- 
lelsklt vandeni Ir gerai Iž- 
plauklt skalbyklų. Kada vi
sas vanduo Ižhkgs Iž skal
byklos lžžluostyklt sausai su 
minkštu skuduru, ksd išim
tų muilo likučius arba linų 
liekanas.

fl. Niekados neleiskit muilo- 
putoms išdžiūti skalbykloje.

7. Lai patlkrlntojas peržiū
ri Jūsų skalbyklų laikas nuo 
laiko. Ptldyklt išdirbėjo re
komendacijas kas link alle- 
Javlmo. s

fl. Sujungimo dratas reikia 
nutluostytl sausai po ttjun- 
gtmo Ir Įdėti lluoaal Į skal
byklų. Nekurtos skalbyklos 
yra Įrengtos su kabėmis ant 
kurių apvyniojama dratos.

fl. Jei motoras nedirba už
darykit elektrų tuojau, nes 
gali sugadinti Jūsų skalbyk
lų. Jei motoras sužlampa, 
nudžlovlnklt tuojau, bet lž- 
Jungklt elektrų pirmiau, Ne
leiskit motorui dirbti kada 
Jis yra žlaplas.

Padovanojo universi
tetui Šv. Raštę

CAMBRIDGE, Mass. — 
George D. Widener, iš Phi
ladelphia, ir jo sesuo Mrs. 
Widener Dixon paaukojo 
Harvard universitetui dvie
jų tomų Gutenberg Bibliją 
(Šv. Raštą). Tai yra viena 
iš dešimties pilnų kopijų 
šioje šalyje. Spausdinta 
1455 metais, Mainz, Vokieti
joje. Biblija turi 624 pusla
pius, su gražiais papuoši
mais ir inicialais, ir turi 
modernišką įrišimą Cuzin, 
Paryžiuje.

Rado negyva
BATESVILLE, IIND. — 

Fred Meyer, 47 metų, pašto 
viršininko pagelbininkas, 
buvo rastas pašto ofiso 
basemente negyvas, peršau- 
tas per širdį, ir prie jo šono 
gulėjo revolveris. Jis tarna
vo daugiau kaip 25 metus 
Batesville. Nelaimė įvyko 
šiom dienom.

Pirkite Dar Daugiau Karo Bonų

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS 

Karo dirbtavftmft reikia elektrom — vartokite sąmoningai !

Žuvaujant
ELKHORN, Wis. — Ma

rian Tierdeich, 70 metų am
žiaus, West Allis, Wis., pa
skendo Pleasant ežere, kai 
ji iškrito iš laivelio žuvau
jant. Tai įvyko šiom dienom.

Skaitykite "Draugą”.

X T-4 Chas Petrošiui iš 
Town of Lake sugrįžęs iš 
kariuomenės bus specialis
tas maistui gaminti vadina
mu “dehydrated” procesu. 
Šiuo procesu iš žalio mais
to: mėsos, kiaušinių, daržo
vių išimamas skystis, pas
kui sudžiovinamas ir suma
lamas. Tada jis negenda. 
Vartojant reikalinga pridė
ti tik vandens. Dabar toks 
maistas gaminamas kariuo
menei, o po karo, sakoma, 
bus vartojlamas ir civilių. 
Kariuomenėj Petrosus yra 
virėjas. Baigęs paprastą mo
kyklą, jis pasiųstas į eks- 
perimentalę mokyklą, kur 
gaminama maistas virš pa
minėtu procesu.

X Liet. Vyčių Chicagos 
apskrities pikniko rengimo 
komitetas praeitą ketvirta
dienį, Darius-Girėnas salėj, 
buvo iškėlęs puotą pikniko 
darbininkams. Buvo pakvies 
tas taip pat ir Keistučio klū
bo choras. Po susirinkimo 
komiteto Dariaus ir Girėno 
tragiško žuvimo sukakčiai 
minėti reikalu, pobuvin ma
lonėjo užsukti konsulas P. 
Daužvardis, “Draugo’ adm. 
kun. Cinikas, teisėjas Zūris, 
Darius-Girėnas posto koman 
deris Mason, žymus legijo- 
nierius Pumputis ir k. Visi 
gėrėjos gyvėjančiu Chicago 
vyčių veikimu.

X Al. C. Allen (Aleša:iš
kas) liepos 4 d. Stevens vieš
butyje suruošė puotą savo 
vedybinio gyvenimo 11 me
tų sukakčiai paminėti. Puo
toj dalyvavo daug draugų, 
kurie Al. ir jo žmonai sudė
jo glėbius linkėjimų. Al. Al
len yra savininkas gazolino 
stoties prie 70 ir S. Western 
Avė., taipgi atstovas Whole- 
sale Furniture — rakandų 
brokeris. Augina sūnų ir du
krelę, kurie lanko Gimimo 
Panelės Šv. parapijos mo
kyklą.

X Christlne ir Justinas 
Tarvldai smagiai linksmino
si Hollywood salėje, būryje 
300 draugų ir bičiulių, kurie 
buvo susirinkę pasveikinti 
juos 25 m. vedybinio gyve
nimo proga. Surprise jiems 
padarė jų dukrelė Christlne. 
Jubiliatų vienas sūnus Jus
tinas randasi U. S. Air 
Corps ir šiuo metu randasi 
Indijoj, o kitas Martinas dar 
lanko aukštesnę mokyklą. 
Jubiliatai dėkingi visiems, 
kurie dalyvavo jų vestuvių 
sukakties puotoj:
. X Kokioj zonoj tamsta 
gyveni? Tokį klausimą Chi
cago pašto viršininkas pa
taria statyti kiekvienam, ku
ris laišku bet kokiu reikalu 
kreipiasi į administraciją 
arba įl redakciją. Siųsdami 
laišką ir paduodami savo 
adresą, visi prašomi būtinai 
pažymėti savo zonos numerį. 
Rašydami “Draugui”, adre
suokite taip: “Draugas”, 
2334 So. Oakley Avė., Chi
cago 8, m.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘Drauge”.




