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SOVIETAI
RUSAI KARIAI ŽYGIUOJA PER VILNIAUS KR ASTA

LONDONAS, liepos 18.— 
Vokiečių radio vėlai šį va
karą pripažino, kad jų ka- 
riuog|»enė Cherboojrg posiau- 
aąiy ^pasitraukusi ‘ ‘kelias 
mylias” | pietus nuo LaHa-

mylių linija-, nuo St. Lo 
iki Caumont, rytuose. Nacių 
pranešimas iš fronto sakė 
sąjungininkų artilerijos ba- 
rkžas būvo iki šiol didžiau
sias.

Į šiaurvakarius nuo St. 
Lo, amerikiečiai praplėtė 
savo poziciją anapus Virė 
upės, pasistūmėdami pusę 
mylios į vakarus nuo Pont 
Heber.t ir artinasi prie Mes- 
nil Durand, tris mylias į 
šiaurvakarius nuo St. Lo.

Panašus spaudimas daro
mas ant Lessay, 21 mylią į 
šiaurvakarius nuo St. Lo, 
kur pasivaryta į abi puses 
to miesto.

Rytiniam Norman d i j o a 
fronto gale, Caen rajone, 
britai okupavo Maltdt.

Rusams tik 38 mylios iki Kauno miesto

LONDONAS, liepos 13.—Maskvos biuletenis sakė Mar
šalas Stalinas savo dienos įsakyme pranešė, kad rusų ka
riuomenė, po penkių dienų mūšių, baigė išmušti nacius 
Vilniaus mieste, ir galutinai okupavo Lietuvos sostinę.VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, liepos 13.—Amerikos 
tankai ir pėstininkai pasi
varė pirmyn į rytus ir va
karus nuo St. Lo miesto, 
Cheybourg pusiausaly, ir iš 
lėto .suspaudžia ten esančią 
nacių tvirtovę.

Štabo (pranešimas sakė 
amerikiečiai savo pasivary- 
muose 48 mylių ilgio frontu 
užėmė septynis miestus.

Paryžiaus radio sakė 32 
divizijos koncentruotos 14

MASKVA, liepos 13. — Rusų kariuomenė pietinę] Lie 
tuvoje kaajasi su naciais Alytuje. Rusiai nori ten persi 
kelti per Nemuno upę.

MASKVA, liepos 13.—Pasisitūmėję 19 mylių per naktį 
ir dieną, rusai kariai pasiekė Suvalkijos trikampį apie 30 
mylių nuo Rytprusijos. Rusų kariuomenė tad randasi apie 
90 mylių nuo Baltijos jūros.

Pasivarius iki Baltijos, rusai gali sugauti Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje esančias dvi nacių armijas.

Vokiečių radio sakia naciai kariai traukiasi atgal Len
kijoje, ir kad rusų tankai pralaužę “plonąją vokiečių ap
saugos liniją” į vakarus nuo Baranovičių.

Kiek laiko po šio DNB pranešimo, vokiečių militarinis 
kalbėtojas per riadio sakė vokiečiai nieku būdu nepaleis 
Pabalčio valstybes, Lietuvą, Latviją ir Estiją. Anot jo, 
pasitraukimas tik pagerins nacių apsigynimo liniją aplink 
Pabalčio valstybes, tiesesne linija sujungdamas šj rajoną 
su centriniu frontu.

NBC korespondento pranešimas iš Švedijos sakė rusai 
pasivarė 30 mylįų už Gardino ir pasiekė punktą tik _ 12 
mylių nuo Rytprusijos.

Kiti rusų daliniai atakuoja nacius tik 38 mylias nuo 
Kauno. Toj apylinkėj rusai pasistūmėjo septynias mylias 
pirmyn, žygiavę 27 mylias per 24 valandas, rusų daliniai 
pasiekė punktą 29 mylias nuo Gardino, o kitas vienetas 
pasivarė iki 50 mylių nuo Bialistoko, geležinkelio centro 
vedančio į Varšuvą ir Rytprūsiją.

Dvi didelės artėjančios rusų kariuomenės pradėjo smar
kiau spausti Daugavpils miestą Latvijoje, kuris skaito
mas vartais į Baltijos jūrą ir Rygą. Gen. Yeremenko ka
riuomenė randasi 18 mylių nuo Latvijos sienos.

Rusai sakėsi vienos dienos puolimuose užmušta 7,000 
nacių karių, ir apie 1,500 suimta nelaisvėn.

Rusai kariait su arkliais traukiamais vežimėliais, žygiuoja i kovas Vilniaus mieste, 
kur vyko didelės grumtynės su naciais. Naujjoj ofensyvoj prieš nacių pozicijas į rytus 
nuo Latvijos, rusai užėmė svarbų Idritsa geležinkelių centrą.

Įvykdant invaziją 
prarasta 15 laivu

LONDONAS, liepos 13.— 
Amerikos ir Anglijos laivy
nai išleido sudėtiną prane
šimą apie laivynų nuostoi- 
lius įvykdant Prancūzijos 
invaziją.

Sąjungininkai iš viso pra
rado 15 laivų, jų tarpe še
šis naikintuvus, tris Ameri
kos ir tris Anglijos.

Invazijoje dalyvavo keli 
tūkstančiai sąjung i n i n k ų 
laivų.

Ruošiasi naujoms 
atakoms ant japoną

PEARL HARBOR, liepos 
13.—Stiprūs Amerikos lai
vyno daliniai vis dar tebe
plaukioja Pacifike ir ruo
šiasi naujiems puolimams 
ant neatsipeikėj ančių japo
nų.

Adm. Chester W. Nimitz 
pranešė, ka<f Guam sala, to
limiausia į pietus Marianas 
salyne, buvo pirmadiėnymū 
sų lėktuvų atakuota septin
tą dieną iš eilės.

WASHINGTON, liepos 13 
—La.urence Steinhardt, A- 
merikos ambasadorius Tur
kijai, sakė galima greitu 
laiku tikėtis “daug glaudes
nės kooperacijos iš Turki
jos. Steinhardt, kuris išvy
ko iš Ankarą prieš savaitę 
laikot, matėsi • su Prez. Roo
seveltu ir sakėsi jie taręsi 
dėl bendros' padėties.

Raportai iš Ankara sako 
ten vyksta didelis diploma
tų judėjimas.

Turkija iki šiol kare buvo 
neutrali, bet nesenai ėmėsi 
dviejų žygių, kurie padėjo 
sąjungininkams. Pirmas bu
vo sustabdymas chromos 
metalo siuntimo Vokietijon, 
o antras buvo draudimas 
vokiečių laivams plaukti per 
Dardanėlius.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, liepos 13. 
—Išbadėję ir sergą japonų 
18-ios armijos likučiai, spė
jama iš apie 45,000 karių, 
pradėjo -desperatišką ataką, 
bandydami kaip norint išsi
laužti iš Wewak apylinkės 
Naujoj Gvinėjoj, kur jie yra 
izoliuoti nuo balandžio mė
nesio!.

Pirmięji susirėmimai įvy
ko prie Aitape, antradienio 
naktį, kuomet japonai ban
dė pralaužti amerikiečių li
nijas.

Iš viso ten buvo sugauta 
apie 60,000 karių, bet dėl 
nuolatinių atakų, ligų ir 
maisto stokos spėjama apie

15,000 jų žuvo, o iš likusių 
45,000 karių, didelis skai
čius jau nebetinka kariavi
mui.

Amerikiečiai pratęsė sa
vo linijos rytinį galą Aitape 
apylinkėje iki Driniumor 
upės, 21 mylią rytuose, kur, 
manoma, pirmieji dideli mū
šiai įvyks.

Jeigu japonai ir prasi
laužtų iš Aitape rajono, jie 
turėtų žygiuoti per 125 my
lias džiunglių, ir tuomet ras
tų dideles Amerikos pajė
gas prie Hollandia.

Amerikos lėktuvai numetė 
dar 35 tonus bombų ant ja
ponų pozicijų Wewak ir Ya- 

I kamul apylinkėse.

Japonai pasitraukia 
dar toliau Burnoje

KANDY, Ceylon, liepos 
13.—Po vienos dienos nigė- 
riečių karių atakos, japonai 
pasitraukė iš Pyindaw, šiau 
rinėj Burmoj. Praradę Mo- 
gaung, japonai matomai no
rėjo padaryti Pyindaw savo 
centru.

Šinurrytinėj Indijoj dės- 
organizuoti pulkai japonų 
traukiasi atgal ant Imphal- 
Ukhrul kelio. Daug jų iš
mušama, ir vis didesnis 
skaičius jų pasiduoda

U.S. lėktuvai galės 
nusileisti Ispanijoje

WASHINGTON, liepos 13. 
—State Departamentas šian 
dien pranešė, kad susitarta 
su Ispanijos vyriausybe dėl 
nusileidimo Ispanijoje privi
legijų Amerikos prekybi- 
niems lėktuvams. Derybas 
vedė valstybes sekretoriaus
padėjėjas Adolf A. Berle.* - _____

Vartojo robotines 
bombas Normandijoje

KUR NORINT PRANCŪ
ZIJOJE, liepos 13.—Prane
šama, jog naciai vartoja 
robotines bombas, kokias 
dabar siunčia Anglijon, 
prieš amerikiečius Prancū
zijoje. Aviacijos karininkai 
bent vieną jų rado ir suran
kiojo kitų dalis.

Naciai sako Amerika 
vartoja'ugnies' tankus

LONDONAS, liepos 13.— 
Nacių Trransocean agentū
ros korespondentas aa.kė 
Amerikos jėgos Italijoje 
pradėjo vartoti naują slap
tą ginklą—liepsnas svaidan
ti tanka. Nėra sąjungininkų 
patvirtinimo tam praneši
mui.

O'Connor paskirtas 
Raudono Kryžiaus vadu

WASHINGTON, liepos 13. 
—Prez. Rooseveitas pasky
rė D. Basil O’Connor nau
juoju Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus centralinio komi
teto pirmininku vieton ne
senai mirusio- Norman H. 
Davis. O’Connor savo laiku 
praktikavo advokatūrą drau 
ge su Rooseveltu

LONDONAS, liepos 13.— 
Amerikos Fortress ir Libe- 
rator bomberiai trečią dieną 
iš eilės šiandien atakavo 
Miunčeną, kas veikiausiai 
reiškia-, kad sąjungininkai 
nutarė kiek galėdami apnai
kinti tą transportacijos cen
trą, iš kurio geležinkeliai 
eina į Vokietiją, Italiją ir 
Prancūziją*

Per tas tris dienas Ame
rikos lėktuvai numetė apie 
9,000 tonų bombų ant Miun- 
čeno.

Anksti ryte ' apie 1,300 
britų lėktuvų atakavo du

svarbius geležinkelių cen
trus centrinėj Prancūzijoj.

Maždaug 500 Amerikos 
lėktuvų iš Italijos bazių ata
kavo aliejaus tankus prie 
Porto Marghera ir Trieste, 
keturias Milan-Venice gele
žinkelio linijas, ir Pinzano 
tiltą virš Tagliamento upės. 
Visi tie taikiniai randasi 
šiaurinėj I talijoj.

Kiti lėktuvai iš Anglijos 
atakavo ir Saarbruckeną, 
vakarinėj Vokietijoj, o suo
miai sakė rusų isktus^i 
tombavo Kotka uostą, į ry
tus nuo Helsinki.

nimosi punktus ir užėmė 
San Donato, kalnuose 25 
mylias į pietvakarius nuo 
Florencijos.

Vienintelės atmainos aš
tuntos armijos fronte įvyko 
Tiber klony. Britai ten pa
sivarė pirmyn r.et iki ketu
rių mylių, ir tuo pasivarė 
pusę kelio į Citta di Castel- 
lo vieškelių centrą.

Japonu admirolas žuvo
LONDONAS, liepos 13.— 

Berlyno radio perdavė pra
nešimą iš japonų Yokosuka 
laivyno stoties, kuris sakė 
Vice Adm. Kiichi Hasegawa 
žuvo kovose, bet nepasakė 
nei kur nei kada.

tuoj va.^ parlamentas rūpinasi
Iki pietų jie _ . . i
ių nuo Arno (jč| robottniŲ 0011101} 
ris yra vie- LONDONAS, liepos 13 — 
:ių Gotų Ii- Vakar naktį Anglijos gy

ventojai atsiduso ir ramiai 
i, prancūzai mįegOjo, kadangi naciai per- 
’ių dešinėje gtojo siuntę savo robotines 
rokiečių gy- bombag.
■" Bomboms ir vėl pradėjus
IRTUS skraidyti virš Anglijos die- 

8v. Bona- nos metu, kiti parlamento 
i: Vidutis ir nariai ir vėl reikalavo -slaip- 

j to posėdžio tos problemos 
šv. Henri- diskutavimui. Ministrų Pir- 

Lemtūris irmininko pavaduotojas Att- 
lee atmetė tą reikalavimą, 
sakydamas, kad toks posė
dis šiuo laiku neatneštų jo
kios naudos.

Kiniečiai progresuoja
Salween upės fronte

CHUNGKING, liepos 13. 
—Kiniečiai kariai, pasistū
mėdami pirmyn Salweer 
fronte, užėmė paskutinę 
svarbią poziciją š i ą j> u s 
Tengchung miesto sienos, 
ir sudavė didelius smūgius 
japonams, kurie puolė ki
niečių pozicijas į rytus nuo 
Mangshih.

5 Amerikos lėktuvai Išnaikii 
nusileido Šveicarijoje Europą

LOND
BERNAS, liepos 13.—Švei! Rimčbl71 

carų. vyriausybės praneši- praneSin 
mas sakė keli Amerikos bom Ima m- 
beriai skrido virš šiaurinės 
ir rytinės Šveicarijos, ir Krąsina 
vienas jų nukrito apie 10 negl| ts 
mylių nuo Berno. Jo įgubs mūsų fc] 
nariai nusileido parašutais. dj mes

Šveicarų lėktuvai privertė tą į p 
keturis kitus Amerikos lėk Laikysiu 
tuvus nusileisti. landos.”

—Karo laivai vėl bombar
davo Gižam salą. Lėktuvai 
dar kartą puolė Guam Ir Ro 
ta salas.

—Žinios iš Švedijos sako 
Amerikos kariai buvo nuveš 
ti Prancflzijon tiesiog iš J. 
A. Valstybių.

—U.S. kariai Prancūzijo
je užėmė kalną prie Lessay 
Ir dabar apšaudo tą miestą.

—Iki birž. 20 d. amerikie
čių nuostoliai siekė 235,411*

Gen. Iheodore Roosevelt mirė Prancūzijoje
NORMANDIJA, liepos 13. kos. Velionis buvo vėtera 
Gen. Teodoras Roosevelt nas kovų Afrikoje ir ItaliORAS

Giedra. Šilta.



Penktadienis, liepos 14, 1944

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Istorinė diena

Amerikoje pirmo ir pas
tovaus Lietuvos Pranciško
nų, šv. Antano vienuolyno, 
Mount St. Francis, Greene, 
Maine, pašventinimas įvyks 
š, m, rugpiūčio 6 d., sekma
dienį, 3 vai. popiet. Pašven
tinimo apeigas atliks Jo Eis 
celencija Portlando vysku

ciškonų ‘‘Šv. Pranciškaus 
Varpelio” adresas:

Franciscan Fathers 
Mount 8h Francis 
Greene, Maine.

Permala vieta
Putnam, Conn. — Hart

fordo vyskupo McAuliffa pri
tarimu ir palaiminimu, lie-

~ 7J*" 'fpos mėn. 5 d. Nekalto Priapas Juozapas E. MoCarthy. __ ««..i
Pašventinimo dienotvarkė:

10 vai. ryto naujoje vie
nuolyno koplyčioje iškilmin- 
r* »v. Mišios su pamoksiu.

5:30 vai. popiet — Šv. Bal
tramiejaus lietuvių salėje, 
Lewiston, Me„ iškilminga 
vakarienė su programa. Va
karienėje dalyvaus ir* vietos 
vyskupas. v
Nuoširdžiai kviečiame

Toje istorinėje pašventini
mo dienoje dalyvauti: visus 
Amerikos lietuvius kunigus, 
visus vienuolyno fundato
rius, rėmėjus, geradarius, 
mūsų brolius ir seses treti- 
ninkųs-es, “Vardelio” skai
tytojus — visus lietuvius.

Kas nori dalyvauti pašven
tinimo iškilmėse ir pučia 
prcga praleisti laiką gražio
je Maine valstybės gamtoje, 
prašomi iki liepos 25 d. pra
nešti vienuolynui: Mount St. 
Francis, Greene, Maine.

Visiems parūpinsime nak
vynę!
Keliai

Automobiliu: Nuo Bosto
no iki Portlando kelias Nr. 1.

Nuo Portlando* iki Greene 
(per Lewistoną, 6 mylios) 
keliai — 3, 4, 100, 202, 302.

Autobusai iš New Yorko, 
Bostono ir Porthnda į mies
tus Bangor ir Waterville, 
Maine, praeina pro pat vie
nuolyną !

Traukiniai vasaros metu 
yra patogus ir tiesioginis 
susisiekimas tarp New Yor
ko, Bostono ir Lewistono!

Tat, laukiame atvažiuo
jant malonių svetelių!

Tėvai Pranciškonai
Naujasis Lietuvos Pran-

sidėjimo vienuolyne prasi
dėjo mergaičių rekolekcijos 
ir stovykla arba “camp” su 
lietuvių kalbos kursais. ^Tė
vų ir mergaičių susidomėji
mas jais pasirodė tikrai di
delis. Jau yra įsiregistravu
sių 50 mergaičių Mr vis čįaa 
kreipiasi naujos kandidatės, 
kurios tuo tarpu nebegali 
būti priimtos, nes visos vie
tos jau užimtos.

Tačiau dėl šeiminių aplin
kybių ne vicos mergaitės 
galės dalyvauti campėje vi
są laiką. Kai kurios ynu at
vykusios tik vienai ar dviem 
savaitėm. Į jų vietas galės 
būti priimamos tos, kurio3 
pradžioje nebegalėjo patek
ti.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

I.AIMftTA KFI.IAK PHI I.IPPIlvr. SAirkMft PITT/M

Amerikos kariuomenei okupavus japonų Šaipam salą, laimėta trys gerai įrengti aero
dromai ir gilios įlankos, iš kurių galimu bus pulti Phillipipe salas ir pačią Japoniją. 
Šioj nuotraukoj vienas amerikietis apžiūri Charon-Kanoa uosto griuvėsius. Toliau ma
tomas dar dega cukraus fabrikas. (Coast Guard photo; Acme-Draugas telephoto)

[DOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
Smulkmenos

Mūs čia labai įžymi vien
gentė, o tarp kitko ir kata
likiško Susivienymo 20 kuo
pos sekretorė, Adelė Smiai- 
lįūtė išbuvus saulėtoje Flo
ridoje 5 savaites, liepos 8 d 
sugrįžo Philadelphijon. Jai 
bebūnant kitur, 20 kuopos 
sekretorės darbą malonėjo 
atlikinėti viengentis Juozas 
Kapočius.

Marijoną Bilevičiūtę-Ciurlio 
nienę; o atsisveikinęs su ja 
išvyko į Lincoln, Nebraska.

Pastaruoju laiku teko su
žinoti, kad vietiniai kazimie- 
riečiai naudai savo parapi
jos jau pradėjo uoliai ruoš
ti puikųjį bazarą. žvalgas

EXTRAI EXTRA1

Pittsburgho Žinios
Birželio 22 d. Southsidėj, 

šalia Polithania Š ate Bin- 
ko, atsidarė lis,tuvių karo 
t onų pąrdaviiųo būdelė. Yra 
gautu, žinių, kad per šią bū
delę yra parduota $57,000 
vertės bonų.

Šio bonų punkto įsteigi
mu bei organizavimu daug

Mergaičių rekolekcijas ve j rūpinėsi Adelė Gabaliaus- 
da kun. dr. K. Stadalninkas. kienė.
MIC.

Birželio mėn. 16, 17 ir 18 
dd. buvo uždaros rekolekci
jos moterims N. Pr. Švč. P. 
Marijos Seserų laikomuose 
Poilsio Namuose, Thomp- 
sone. Rekolekcijose dalyva
vo trisdešimt su viršum mo
terų. Visos rekolekcijų da
lyvės buvo labai dėkingos 
rekolekcijų vedėjui kun. dr. 
V. Andriuškai, MIC. už la
bai įspūdingas ir nuoširdžias 
konferencijas.

Kadangi taip pat darbo 
ir įvairių naminių aplinky
bių ne visos norėjusios ga
lėjo pasinaudoti tomis reko
lekcijomis, tai rengiamos 
antros uždaros moterų re
kolekcijos rugsėjo (Seętem- 
ber) mėn. 1, 2 ir 3 dd. S. V.

Palaiminti santaiką da
rantieji, nes jie Dievo sūnu
mis vadinsis. (Mat. V, 9).

Lietuviai yra kviečiami»
pirkti karo bonus tik per 
lietuviškuosius bonų parda
vimo punktus. Dabartiniu 
Įtaiku Pittsburghe tų punk
tų, kaip jau žinome, yra du: 
vienas ant Liberty Avė., o 
kitas ant Carson gatvės prie 
Polithania banko.

Iš ALT susirinkimo
OJeveland, Ohio. — A. L. 

Tarybos skyrius praėjusiam 
susirinkime, birželio 29 d., 
turėjo daug svarbių reika- 
lų. Apsvarstyia ir prieita 
prie svarbių nutarimų.

Nutarta skyriaus veikimą 
praplėsti. Pirmiausią buvo 
numatyta sudaryti pašalnos 
komitetą. Todėl ir buvo iš
rinkta pašalpos komisija, į- 
pareigota rūpintis sudary
mu pašalpos komiteto. Į šią 
komisiją liko išrinkti seka
mi asmenys: Povilas Šukys, 
A. Buknis, Stella Baker, O-
na Norbutienė, Paulina Sa- 
mienė, Z. Morkūnienė ir B. 
Jackienė.

Buvusios Ohio lietuvių 
konferencijos aukos $100

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEH 
(Alešauskas)
Factory Representativo

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių

ointment cail 
’UBLIC 6051

ui pigesni nuošimti - 
PAS

be komišino DABAR

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD......... ?..... Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas
■■ į . .........—-

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflšles 
Namų Matorljolų Ui Dar žemomis Kainomis! 

A tvykite J m Asų jardų h apžlfirėkitę što
kų >r ankštų rtš| LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ n NAMŲ MATĖSIJOLA — 
dėl ganių, porčlų, vilkų, skiepų Ir Uotų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

IR PRISTATYMAS 
DYKAI! 

LITWINAE, .

IflARGUTIJ'
vienintelis Amerikos lietuvių kasdieninis 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1938 M

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNĄUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

pasiųsta Amerikos Lietuvių 
Tarybos Informacijų Cent
rui. Šiuos pinigus skyriaus 
kasininkė, M. Cicėnienė, va
žiuodama vakacijoms pas sa 
vo sesutę į Chicago, III., nu
vežė asmeniškai ir įteikė A. 
L. Tarybos valdybai.

B. G., korespondentė

Viengenčio našlio Adomo 
Garliausko duktė Albina dir
banti Gimbel Brothers de- 
(partamen/. ininme “ store ”, 
šio “štoro” reikalais 24 d. 
birželio lankėsi New Yorke.

Pradžioje liepos mėnesio i 
aviatorius-karys Petras Čiur 
lianis viešėjo čia keletą die
nų pas savo motiną, našlę

PemislujUs 
vardan Ir 
adresas.

I.ietuvtškas 
Žydukas — 
N. KANTEB

RB3MKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Ptaone TAROS 6054

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. 

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

Bes. 6958 So. Tahnaa Ava.
Ree. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS'

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedaliomis susitarus
2423 West Marųuette Ro&d

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
vai. popiet.

K,T()M,S D,KNOMIS ~ nno 
vakaro.

EXTRA PROGRAMAS Penk- 
tadionlata nuo T Iki 8 v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9622
W. VIRG. LUMP — Sijoti...........<g QQ
STOKER COAL, Ankštos rftšles,
3 syk plautes. Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP.. .\7..... $ Į Į O 

PETROLEUM COKE (Course). 
PETROLEUM COKE (PBs Boa)

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUM8 
KAINAS!

Turime didelį 
ir gerų pasi
rinkimų Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitu muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius Y", 
■trumentus. PaahtaudoUtel

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCHMAKER 

— MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phoae: LAFAYETTE 8617

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vienų pora ak ų \lsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami išeg
zaminuoti Jaa moderniškiausia 
metodą, kurių rerSJtmo mokslą. 
Salt sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurio prašali

na visų akių įtempimų.

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

optometiustai 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-tos
IV-irtuiMU: GANAI. MM, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. iki 8:10 p. m. 

Trečiad. Ir šeštad. 9:8» a. m. 
iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER

TeL YARds 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 YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-9; nuo 6:30-8:30 
756 West 85th Street

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANaI 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas, 
i REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rcz. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel. YARds 3146

dr. v. a. simkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
- IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street 
Vsl: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

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

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranlro. 
mis. |

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tol. PROspect 0060
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

YarAs 1820 
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso ir Akintų Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 94th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 0 iki 8 
/ Sekmadienyje pagal sutartį. 4

Ja e DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 B. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Halsted St., Chicago 
^Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 1 
Valandpi; 3—8 j^jįeU s

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: MIDway 2880 A

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.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 8210
Rez. Tel. : REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 0 vak.;

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda^m 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran^^
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

1 “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

•'DRAUGAS” HELP WANTFJ) 
ALVKRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolnh (M88-B18U

III
HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS he’lp' wanTed' — MOTERYS

ir ★ ★★ ★ ★★ ★ it
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help 1
★ For Service!
★ For ResultsI 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Elthuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALTJ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTTSING MEDIUM

* * ** * ** * *

HELP AVANTED — VYRAI

GERI DARBAI — GERA ALGA

VYRAMS
Sveikiems iki 65 metų

ŠLAVĖJŲ 
DŽANITORIŲ 

RANKOM KROVĖJŲ
■ >' • ■: "i' <

60 vai. į savaitę—bet bus 70 vai. 
alga—10% už naktimis—Geros 
darbo sąlvgos-—Visi darbai viduje 
—Moderniška dirbtuvė.

FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.
5219 S. WESTERN BLVD.

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokėsiu. AtslSnuklt* 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sheridan Road

VYRAI IR MOTERYS

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON

A? FINKL & SONS CO.
PAIEŠKO

Paprast. Darbininkų
Pagelbininkų

—DĖL—
MAŠINŲ ŠAPOS
FORGE ŠAPOS
HEAT TREAT 

★ ★
Forge Crane Operatoriai 
Forge Hammer Operatoriai 
Porteriai

★ ★
Svarbus karo darbas — 10% 
daugiau už naktimis — geros 
galimybės viršlaikiui — Geros 
pokarinės progos.

Kreipkitės:
NUO 8 RYTE IKI 5 PO PIETŲ 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

IKI 12 VAL. SUKATOMIS 

DARBO OFISAS:

1332 Cortland St.
(1000 Į šiaurę ir 1332 1 Vakaras; 

Imkite Arm’-age Gatvėkeri)

MOTERŲ 
Bile Amžiaus

Pakuoti Karinį Maistą

GERIAUSIAS MOKESTIS 
SMAGIOS APLINKYBES

LENGVAS DARBAS '

WILLIAMS, WEST 
& YVITT’S PRODUCTS 

COMPANY 
125 W. Ohio St.

VIRĖJA
Popiečio ir vakaro darbui karo 

dirbtuvėje, po adresu

1916 S. 52nd AVENUE 
CICERO

Gera Alga — Vėliausi įrankiai 
Kurie kreipsis turi mokėti 
skaityti ir rašyti angliškai

• Kreipkitės: ,

5660 W. TAYLOR-CHICAGO

HOTPOINT

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

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5857 Sheridan Road

REIKIA MOTERŲ 
PAKUOTI MAISTĄ ’

Gera alga — geros progos norin
čioms dirbti — kreipkitės:

1104-06 W. Randoloh

lėkščių plovėjo. Virtuvės žmogauu. 
Valgyklos vaiko ir sandėlio pagelbi- 
ninko. Mokinsime. AukAėiausios al
gos. Kambarys ir užlaikymas. Arti 
gatvėkarių.

EDGEWATER GOI*P CLUB
2045 Pratt Blvd.

HELP WANTED MOTERYS

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

Reikalauja
VYRŲ IR VAIKŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ
WELDERIAMS — MAŠINISTAM 
UPHOLSTERIAM — DAILINTO
JE! — RANKOM SIUVĖJAM Ir 
INSPEKTORIAMS — J EGO S 
MASINU OPERATORIAMS — 
MEDŽIO BAIGIMAMS — TRY
NIMAMS — DAŽYTOJAMS — 
ASEMBLERIAMS Ir PAPRAS
TIEMS DARBININKAMS.
IR KITOKIEMS DARBARMS SU 
AR BE PATYRIMO.

PUNCH PRESS 
• ’ OPERATORIŲ

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

LANGSON MFG. CO.
429 W. Superior Street

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ 

IR

ORDERIŲ PAKUOTOJŲ
Patyrusių ir nepatyrusių

GRINNELL CO.
4425 S. WESTERN 
Matykite Mr. Abnet

Operatoriai
Prityrę prie jėginių siuvimo 

mašinų.

IRGI INSPEKTORIAI 
IR ASSEMBLORIAI

Geros Algos 
Daug Viršlaiko 

Karo Darbas
S. KARPEN & BROS. 

636 W. Cermak Rd.

Ar Jūs Būsite Viena?
TŲ REIKALINGŲ 25-ių 
Sudaryti HURLEY Ratelį 

Ratelis, kuris gelbsti laimėti labai

SVARBŲ ŽAIDIMĄ 
KARO ŽAIDIMAS

Lengvas Darbas 
Prieš Lavinimas 
Mokestis Lavinant

INSPEKTORIAI 
ASEMBLERIAI , 
MAŠINŲ OPERATORIAI

★
★

★
★

VYRAI IR MOTERYS

WEST SIDĖS
Karo Dirbtuve

Paieško
DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MILLING MAŠINOS OPERAT. 
TURRET LATHE OPERAT. 
Irgi—

Inspektorių ir
Benčiaiis darbininkų 

48 vai. savaitė—laikas ir pusė 
virš 40 vai. — valandos nuo 7 
ryte ir 3 popiet; arba nuo 3 
popiet iki 11 vai. vakare. 
PATYRUSIŲ NORĖTUMĖM— 
TIKS IR NEPATYRUSIEJI 

GEROS PAŽANGOS PROGOS
Kreipkitės:

DELTA STAR 
ELECTRIC CO.

2437 W. FULTON ST. 
ARBA ŠAUKITE:
MISS DOEY—SEELEY 3200

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 Wesi 47th St.
Tel. YARDS 1866.

PARDAVIMUI

BOMBERIO IR TRAILERIŲ KATASTROFA

So. Portland, Me., šiomis dienomis įvyko nelaimė, kurioj žuvo šešiolika asmenų ir 
daugelis tapo sužeisti, kuomet kariškas lėktuvas-bomberis, sugedus vairavimo įran
kiams, atsimušė į karo darbininkų stovinčius trailerius. Bcmberis sprogo tėkšdama3 
gazoliną į visas puses. (Acme-Draugas tele photo)

Cirko gaisre.
HARTFORD, Conn. —

Sakoma, kad Ringling Bro
thers — Barnum ir Bailey 
cirko gaisre žuvo 163 asme
nys. Gaisras cirke įvyko už
praeitą ketvirtadienį (liepos 
6 dieną).

Naciai šešis kartus 
darė taikos bandymus
LONDONAS, liepas 12.— 

Pranešimas iš Madrido sa 
kė Vokietija dariusi bent 
šešis bandymus išgauti de 
rybinę taiką, paskutinį kar 
tą kaip tik pirm Hitlerio 
‘ ‘ nepasiduosime ” kalbos pra 
eitą savaitę.

Po svietą pasidairius kalbų Kažkaipuž5jo kalbiT r ir apie plaukų slinkimą.
Daugelis mūsų boisų ka

riuomenėj skundžiasi, kad 
gaunamieji iš namų nuo tė
vų ir ypatingai nuo mergi
nų laiškai yra taip trumpi, 
kad kitą sykį nėra ko net 
skaityti. Namiškiai gi kal-

Klausęs, klausęs mažas Taus 
kų sūnelis staiga paklausė 
tėvo:

— Dad, pasakyk man, del- 
ko jūs neturite ant savo gal
vos plaukų?

— Mielas mano Džimuk,

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama; 
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsttauldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflaan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Matykit Mr. Danicek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

FOUNTAIN MERGINŲ
Nuolatiniem ir vasaros pakeitimo 
darbam moderniškoje dirbtuvėje. 

Gera Alga 
5% dienų savaitė

“L” IKI DURŲ
Telefonuokite: Mr. Simons 

YARds 0240—ext. 343.
Po darbo valandų — Šou. 1318

MOTERŲ
—dėl—

ŠLAVIMO
Daliniam Laikui 

NEREIKIA PRITYRIMO
Krelpkltėn:

PERSONNEL OFISAN

Sears, Roebuck & Co.
62nd and So. YVestern Avė.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistu
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrnah) — afba mes iAmoklnaim jas. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, Hl.4

Imkite Dengias Park "L” iki Durų

High School 
Merginų

16 metų ir vyresnių 
Būkite patriotiškos 

—ir—
Pakuokite Maistą 

Kareiviams užjūryje
Lengvas darbas—geras mokestis 

smagi darbavietė.

YVILLIAMS, WEST 
& YVITT’S PRODUCTS 

COMPANY 
125 W. Ohio St.

PRIE MICHTGAN CITY MAŽA UKf
su modemiškai Įrengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basėmcntas 
ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinės mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1% mylių nuo Micih- 
gan ežero ir puoSnių rezortų.
J. P. VARKALA sav., Chlcagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Virsdnis 2114

Ar žinai!
Komunistų okupacijos me

tu 1940—1941 m., Lietuvoje 
išžudyta 3,000 lietuvių, ka
lėjimuose laikė apie 12,000 
Lietuvos žmonių, ir ištrėmė 
į Sibirą apie 100,000 lietu
vių. Naciai okupacijos metu 
irgi žudė lietuvius ir siuntė 
į Vokietiją darbams.

tina karo cenzorių, kurio atsakė tėvas. — Tu turi 
žirklės esą labai yra ašt- žinoti, kad ant kietos vier 
rios ir tuos laiškus padaro ^os žolė niekuomet neauga, 
lyg būtų pelių sukapotas. Paimkim atrytą. Delko ant

PARDAVIMUI NAMAS
Brighton Parke — pardavimui 2-fla- 
tų. po 4 ir 4 kamb., namas: karėto 
vandenio Šildomas, 2 kambariai bels- 
mante ir 1 kamb. viškuose, užda
ryti porčiai. Arba mainysiu ant 
mažesnio namo su klek norą že
mės. Savininkas randasi vietoj:—•

2506 West 45th Street. Chicago

Gal daugelis nemoka laiš
kų rašyti. Antai, skaičiau 
gazietose, kad marinų kor- 
poralas Joseph Murphy, iš 
Jersey City, N. J., gavo nuo 
savo merginos iš San Diego, 
Calif., laišką 44 puslapių, 
kuriam buvo 27,000 žodžių. 
Tai beveik knyga! Ir, tikė
site, karo cenzoriaus žirk
lių nebuvo paliesta nei vie
na eilutė.

jo neauga žolė?
— Aš žinau delko, — at

sakė Džimukas. — žolė ne
gali prasikalti pro cmentą.

— Na, matai, — patvir
tino tėvas.

— Bet, dad, jūsų galva 
juk gi ne cementu padeng
ta...

DCDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite Ir pajėgsite dirbti.

BE

' Belico mieste, Hondūras 
valstybėje, yra didelis vieš
butis pastatytas ant senų 
kapinių. Senosios kapinės, 
kaip ir daugely Amerikos Praeitą nedėlią kaimynai 
miestų, dabar randasi pa- TauSkai pakvietė mane pas
čiam miesto viduryje. Vieš
bučiui statyti miestas davė 
leidimą ta sąlyga, kad ka
sant pamatus rasti griau
čiai bus palaidoti kituose 
kapuose. Taip ir padaryta. 
Aplink viešbutį randasi 
daug paminklų. Nežiūrint 
nejaukios aplinkumos, vieš
butis svečių gausiai lanko
mas.

save į svečius, kur nuėjęs 
radau ir daugiau Tauškų 
giminių ir draugų. Links
moj kompanijoj esti įvairių

Aną dien gavau gromatą, 
kurioje nieko daugiau nebu
vo parašyta, kaip tik žodis 
“Durnius”. Pamislijau, pa
mišti j<au ir tariau sau:

— Daug esu gavęs groma- 
tų, kuriose nebuvo parašų. 
Bet šis yra pirmas atsitiki
mas, kad gavau rašytojo pa
rašą, be gromatos.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

'už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Bprlngslnlal 
Matrasal

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

Ateikite šiandie!

Htndin Uouch

Trlpfonas SEELEY 87G0

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKTEWICH, Prea. and Mgr.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

B5 sa 2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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Lietuvos ateities klausimu
LIET. BOLŠEVIKŲ MELAGYSTĖS •

Einant dideliems mūšiams tarp gausingų rusų ir vo
kiečių armijų Lietuvoje, lietuviškieji bolševikų laik
raščiai su dideliu pamėgimu pakartoja melą, būk Lie
tuvos žmonės 1940 m. “plebiscitu” apsisprendė ir 4'pri
sijungė” prie Sovietų Rusijos. Šių melų skleidime bol
ševikai suranda talkininkų kai kuriuose Amerikos dien
raščių ir žurnalų bendradarbiuose ir radijo komentato
riuose, kurie, atrodo, ne tik Baltijos valstybes ir Len
kiją, bet ir pačią Ameriką norėtų užleisti rusiškam 
komunizmui.

tijos ir Balkanų reikalai bus tvarkomi taip, kaip tvar
koma Italija.

Tad, aišku, kad Jungtinės Valstybės taiko Balti
jos krašto klausimą, atviru (kad po karo patieks žmo
nėms duoti galimumų savo krašto likimą išspręsti) nors 
Maskva bando Lietuvą, Latviją ir Estiją laikyti nebe- 
ginčytinomis Sovietų Rusijos teritorijomis,

LAIKINA MILITAKINĖ ADMINISTRACIJA

Atsižvelgiant į tai, kad ligfiiol nepasikeitė Jungtinių 
Valstybių vyriausybės nusistatymas Baltijos valstybių 
atžvilgiu ir kad Lietuvos ir kitų Baltijos tautų tebėra 
tas pats troškimas ir siekimas atsteigti savo nepri
klausomas valstybes, išvejant iš ten vokiečius, taip 
kaip Italijoj kad buvo,

sąjungininkai ten turės pastatysi bendrą militarinę 
administraciją, kiri prižiūrės tvarką, laikinai Balti
jos valstybes valdys ir prižiūrės, kad tuoj po karo 
išlaisvintos tautos demokratišku būdu susidarytų val
stybinius aparatus.

Vienu žodžiu, turės būti taip: rusui armijos, išviju
sios vokiečius iš Bala jos valstybių., civilinę valdžią už
leidžiu są jmgininkų militarinei administracijai ir, tvar
kai atsistačius, iš ten pasitraukia. Juk taip elgiasi ir 
elgsis Amerikos ir Anglijos armijos. Išlaisvinusios Ita
liją, Prancūziją, Belgiją, Olandiją ir kitas, atstatys 
tvarką ir paves patiems žmonoms rūpintis savų kraštų 
likimu.

Mes pasitikime, kad laikantis teisingumo dėsnių, At
lanto čarterio etc. mūsų vyriausybė Vašingtone ne
kreips jokio dėmesio į Maskvos siekimus pasigrobti jai 
nepriklausančias Baltijos valstybes. Tuo labiau ji ne
kreips dėmesio į lietuviškųjų komunistų melagystes ir 
zaunas, nes jos paeina iš labai negarbingo parsidavimo 
Rusijai.

★
Pasižymėjęs lietuvis veikėjas

Mums prisiuntė Amerikos Legijono 132 posto (Wilkes 
Barre, Pa.) namo dedikacijos programos knygą, kuri 
gražiai išleista. Mes keliais žodžiais prisimename apie 
tą knygą, nes joj randame, kad mūsų tautietis Vincas 
T. Kvetkas to posto veikime vaidina svarbų vaidmenį. 
Jis yra jo komandierius. Jam vadovaujant postas įsi
gijo tikrai puikų namą, jį gražiai įrengė ir liepos 7 d. 
iškilmingai dedikavo. V. T. Kvetkaus atvaizdas įdėtas
žymiausioj knygos vietoj ir jisai laikomas pačiu suma- 

Suprantama, šis momentas yra labai palankus skleis- niausiu ir veikliausiu iš visų to posto ligšiol buvusių 
ti melus apie* Lietuvą ir vesti komunistišką propagandą, komandierių.

Tie, kurie žiną faktus, kurie nėra pasidavę rusiško
jo. komunizmo įtakai, kurie pažįsta diktatorių nusta
tytus “plebiscitų” ir
netikės, kad 1940 m.
Lietuvos žmonės, išsižadėję savo krašto, savo nuosa
vybės, savo namų, nutarė pavesti save “globai” tos

“rinkimų” metodus, netikėjo ir 
“rinkimai” buvo teisėti ir kad

Didieji klausimai
Šiemet — septyniasdešim

tas gimtadienis prof. A. Car- 
rel, kurs pagarsėjo visame 
pasaulyje gaudamas Nobe
lio premiją už savo svarbius 
mokslinius darbus medicino
je ir fiziologijoje (žmogaus 
kūno veikimo moksle). Aukš 
tuosius medicinos mokslus 
jis baigė Prancūzijoje. Vė
liau persikėlė į Chicagos u- 
niversitetą darbuotis moks
lo personale, pagaliau buvo 
pakviestas į Rockefellerio 
mediciniškų tyrinėjimų ins
titutą. Turėdamas palankias 
sąlygas jisai ypatingą pa
žangą medicinos moksle pa
darė ir atrado naujų daly
kų. Skaitančiai publikai ta 
mokslo garsenybė pažįstama 

, iš knygos “Man The Un- 
known”.

Čia jisai aiškiai pasisako 
giliausiai gyvenimo klausi
mais:

— Mes esame nelaimingi. 
Mes išsigimame morališkai 
ir protiškai. Grupės ir tau
tos, kuriose pramoninė civi
lizacija pasiekė aukščiausio 
išsivystymo, yra pasidariu
sios silpnesnėmis, ir jų grį
žimas į barbarizmą z darosi 
greitesnis. Bet jos to nejau
čia... Mes esame aukomis to, 
kad mokslas apie svarbiuo
sius gyvenimo klausimus at
silikęs nuo mokslo apie me
džiagą.” t

Jis griežtai pasisako (prieš 
tuos, kurie norėtų skelbti, 
kad egzistuoja (yra) tik tas, 
ką mes matome, ką mes sa
vo pojūčiais galime patirti. 
Jis šaukia, kad mes nuo ma
šinų turime dėmesį daugiau 
nukreipti į save. Jis mato 
didelį ryšį tarp sielos pa
saulio ir žmogaus, jo išvaiz
dos. Jis netgi skelbia: jei 
jaunatvėje grožį) sudaro Ii*

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
—Nieko, brolau. Ar aš 

galiu pasitikėti šita moteri
mi

ju.
taip, kiekvienu atve-

is Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

troškimą ir leisk Jam veik
ti ir būk pasiruošęs panau
doti kiekvieną progą, kokia 
tik pasitaikytų. Dabar klau
syk manęs. Eik, truputį su
tvarkyk savo drabužius. Po 
valandos ateisiu tavęs pa
imti. Privalai prisiminti 
laikus, kai tarnaudavai baž
nyčioje. Aš noriu, kad tu 
man patarnautumei šio ryto 
mišiose, kad papildytumėm 
savo atsiįeisirpo darbą.

—Ak, klebone, tai bus 
man tikra laimė!

—Gerai. Taigi mišios yra 
padėkos veiksmas. Ir tu ga
lėsi taip pat per atnašavi
mą pavesti savo valią gera
jam Dievui ir Jam pažadėti 
daryti viską, kas Jam atro
dys gera. Melsies už tuos, 
kurie tave pametė.

Danielius liko Valandėlę 
tylus, paskui silpnai tarė:

—Aš jiems noriu gero!
—S.Už tuos, kurie dabar 

tave persekioja.
—Taip.
Kunigo balsas įgavo keis

tą skambesį:
—Už ponią Enguerrand.
—Negaliu!

- —Aš to noriu!
Aštri kova, rods, prasidė

jo Danieliaus sieloje.
— Kaip! Tu prižadėjai 

melstis už tuos, kurie tave 
pametė, ir nenori nusilenk
ti šitai moteriai, kuri tau 
tik gero nori?

—Aš jos neapkenčiu!
—Danieliau!
Ir Danielius, nugalėtas, 

balsu, kuris išsiveržė kaip 
'dejavimas, ištarė:

—Taip!
» ♦ »

Chardon-Lagache gatvės 
nuovadoje policininkas Bar
bara praleido naktį mąsty
damas. Apmąstymas visai 
savotiškas, liečiąs nakties 
įvykį Gailestingosios Dievo 
Motinos bažnyčioje. Visaip 
galvodamas, jis perbėgo aki 
mis sąrašą visų tų, kuriuos 
policija turėjo saugoti arba 
sulaikyti.

(Daugiau bus)

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

—Tai svarbu! Aš nueisiu 
jų aplankyti, jos ir jos vy
ro, kada tu būsi išvykęs.

—Klebone...
, —Taip, aš žinau, ką tu 

man nori pasakyti: Teresė! 
...Tu nenori apleisti Pary
žiaus su ja neatsisveikinęs. 
Aš tave suprantu; gali tiki- 
ti, kad aš tuojau šitą klau
simą svarstysiu, nes jaučiu, 
kad tu būsi drąsesnis, jei 
tavo mažoji Teresė galės 
tau^ pasakyti iki pasimaty
mo. Tai yra labai opus klau
simas, tu tai supranti; pra
šyk Dievą palaiminti šitą

sinę šviesą, dievišką meilę 
ir neišpasakytą ramybę... 
Per kontemplaciją (apmąs
tymą ant gamtinių dalykų, 
įsijautimą į dieviškas tie
sas) mistikai ir poetai gali 
pasiekti galutinę tiesą”.

— Kultūra be prabangos, 
grožis be lėbavimo, mašinos 
be pavergimo žmogaus as
menybės, mokslas be me
džiagos garbinimo sugrąžins 
žmogui jo inteligenciją (su
pratimą), jo dorovinį pajau
timą, jo vyriškumą ir nu
ves jį į pažangos aukšty
bes’’, — taip išmintingai ra
šė tas Nobelio laureatas.

Dorovingumą, moralybę 
jis laiko pagrindiniu dalyku, 
nes “civilizacijos tikslas y- 
ra ne mokslo ir mašinų pro
gresas, o progresas žmo
gaus.”

Jis vertina krikščionybės 
mistikų (mąstytojų apie 
Dievą, įsigyvenančių į ano

torių taip vadinamų “Lietuvių Dienų” Pennsylvanijoj, ži&, kad Katalikų Bažnyčia pasaulio dalykus) mintį, kad 
kurios ir kitose valstybėse įėjo “madon”. Pažymėtina, supranta žmogaus sielos bū- Dievo malonų gaivina mūsų 
kad šiemet sueina 20 metų, kai V. Kvetkas darbuojasi klę pridu-odama daugiau
Lietuvių R. K. Sus. Amerikoj centro valdyboj. Pirmiau- reikšmės žmogaus dorovinei 
šiai jis buvo tos organizacijos iždo globėjas, vėliau iž- pažangai, kaip intelektuali- 
dininkas, o nuo 1938 metų yra centro sekretorius. Vi- niam (protiniam) veiklumui, 
suose valdybos postuose jis gerai darbavosi, o ypač — Misticizmas, — rašo 
puikiai darbuojasi kaipo sekretorius. LRKSA 54-tasis Carrel, — yrą ypatingai kil* 
seimas, įvykstąs liepos mėn. 24, 25 ir 26 dienomis, nūs dalykas. Jis žmogui at- ginę pasaulėžiūrą, kuri su- 
Scranton, Pa., be abejonės, šį ilgametį ir nusipelniusį neša aukščiausių troškimų trempia tą, kas kilnu, aukš- 
centro valdybos narį tinkamu būdu pagerbs. Jis taip išpildymą, vidujinę jėgą, dva ta, šventa, 
pat yra ir Amerikos Lietuvių Tarybos veiklus narys. ------- - --

Reikia žinoti, kad nemažame Wilkes Barre mieste yra 
tik vienas legijonierių vienetas, prie kurio priklauso 
visokių tautybių vyrai, visokio rango (pirmojo pasaulio 
karo veteranai. Garbė, kad lietuvis prasimuša į to pos
to viršūnes. Jis to pasiekė savo tikrai gyvu judrumu 
ir darbštumu. Bet V. Kvetkas ne vien legijonierių veik-

tautos, kuri per suvirs 120 metų juos persekiojo, kan- loj pasižymi. Jis plačiu užsimojimu veikia viso Wyo- nijų taisyklingumas, tai vy
kino ir stengėsi ją išnaikinti.
AMERIKA 1940 M. OKUPACIJOS NEPRIPAŽINO

ming Klonio politiniame ir socialiniame gyvenime, kiek
vieną gerą progą panaudodamas lietuvių tautos var
dui pagarsinti. ;

1940 metų “rinkimai” tai buvo šlykštus, gengsteriš- Ta proga tenka paminėti, kad V. Kvetkas yra veik- 
kas smurtas, kurį pasmerkė ne vien mūsų, lietuvių, tau- lūs ir plačiai žinomas ir Amerikos lietuvių visuomenės 
ta, bet visas civilizuotas pasaulis. Pasmerkė tai ir Jung- gyvenime. Jis buvo vienas iš sumanytųjų ir organiza- 
tinių Valstybių vyriausybe. Tuo laiku buvęs pasekre-
torius Sumner Welles aiškiai ir griežtai pasakė, kad 
Sovietų Rusijos žygis į Baltijos valstybes 1940 m. bu
vo agresija, kuri nesuderinama su šio krašto nusista
tymu ir dėl to yra smerktina.

Patsai Prezidentas Rooseveltas jau po visos “prijun
gimo” komedijos Amerikos Lietuvių Tarybos delega
cijai (1940 m. spalių 15 d.) pasakė, kad Lietuvos ne
priklausomybė nėra žuvusi.
PREZ. ROOSEVELTO ŽODŽIAI

Labai aiškiai atsimename, kad, įteikus atitinkamą 
raštą, Prezidentas savo atsakyme delegacijai pareiškė:

resniame amžiuje žmogus 
yra gražus ir simpatingas, 
jei iš jo veido, iš jo viso at
sispindi taurumas sielos. Sa
vo toje svarbioje knygoje 
šis mokslo galiūnas pabrė-

sielą ir kūną, kaip oro de
guonis atgaivina mūsų or
ganizmo audinius. Jis pa
garbiai atsiliepia apie vie
nuolynus ir griežtai pasmer
kia materialistinę, medžia

V. Kvetkaus masto veikėjai moka suderinti lietuvių 
* ‘Leiskit man tuo tarpu pastebėti, kad jūs esate pa- visuomeninę veiklą su veikla, turinčia ryšių su bendru 

darę dvi klaidas. Pirmoji klaida yra jūsų rašte, kuri Amerikos visuomenės gyvenjmu. Tuo būdu jų veiki
mai! įteikėte. Ten pasakyta, jog Lietuva netekusi ne- mas pasidaro keleriopai našesnis ir mūsų tautai labai
priklausomybės. Tai netikslus pasakymas. Lietuva 
nėra nelėkusi nepriklausomybės, tik Lietuvos nepri
klausomybės funkcionavimas tėra laikinai sustabdy
tas. Ateis laikas, kada Lietuva iš na?j)jo taps laisva. 
Ir tas laikas ateis anksčiau, negu ga,l jūs manote. Ant-

naudingas. Daugiau tokių veikėjų!
★

Nauja knyga
Lithuanian Bulletin Redakcinė Kolegija mums prane-

rąją klaidą padarė vienas Iš jūsiškių delegatų, kuris ša’ te’d’ šiomis dienomi^ iS spaudos išeis Lithuanian 
nurodė f Lietuvą, kaip į mažą valstybę. Pažvelkit į Bulletin No- 4’ kartu au brošiūra; “The Situation of 
lotynų Amerikos respc-blikas ir pamanysite, kad tarp .Church and Religious Praetices in Occupied Lith- 
jųj yra mažesnių už Lietuvą, kurios tačiau gyvena leis- uania ’> P'art 1 Under The Soviet Occupation 1940-
vois ir laimingos. Apie Lietuvos mažumą negali būti 
nė kalbos. Ir mažiausios tautos turi tą pačią teisę į 
laisvę, kaip ir didžiausios.”

NUSISTATYMAS NEPASIKEITĖ

Prezidentas Rooseveltas nuo savo f rieš beveik ketve
rius metus paskelbto pareiškimo nėra nukrypęs, nors 
Maskvos ir Teherano konferencijose Baltijos valstybių 
klausimas ir nebuvo svirstomas. Be to, iš Maskvos 
sugrįžęs sekretorius Hull žurnalistams Vašingtone pa
reiškė, kad

1941, by A. Trakiškis (A Report based on authentic 
Information, eye-witness stories and Soviet Adminis- 
tration doouments).

A further report will deal with the Church and’Reli- 
gious Pmctioeą under the German Occupation.

Brošiūra suskirstyta į 8 skyrius su trejais priedais:
Catholicism in Lithuinia, its origin and position; So

viet “Freedom of Religion” and the truth; Expulsion 
of religion from public institutions; Liųuidation of reli
gious organizations; Religious press and literature; 
Campaign against religious bolidą y*; Attitude toward

MUS KAREIVIAI PARVYRU POILSIO

atvaduojant vokiečiu pavergtus Europos kraštu^ Bal- the clergyj Conclusion; Appendices.

Nuotrauka atsiųsta iš vieno Anglijos uosto, į kurį transportu pargabenti iš Prancū
zijos Amerikos kareiviai poilsio. Fronte Jie buvo pakeisti kitais. Pasilsėję jie turės 
kitus pakeisti. jAcz&e-Dr&ugas telephoto)
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AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ
MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA

★★ *

Brangi Loreta: i bet šventų sakramentalių ry
Aš esu jauna moteris, la- mindžiotojas, nes drįso 

bai ūmaus ir karšto charak-1 tamst* katalik* gimusia ne-
terjo. Netikinti Dievui nei ra laisvo l“1“ri“ 
velniui. Nors esu katalike nervuoti, pametinėti,
gimusi, bet jokio tikėjimo1 ir teiP ^rydamas dar nau- 
nepraktikuoju. Taipgi esu moters ieikoU- Pasmauk 
susirišusi su vienu vyru ne
bažnyčioje, bet tik sutartu 
žodžiu. Mano vyras, toks 
pat kaip ir aš netikintis, bet 
jis dar piktesnis už mane, 
ir mudu kertamės kaiip kir
vis su akmeniu. Iš aštuonių 
metų su juo gyvenant, jau 
tris kartus buvome atsisky
rę. Vaikų neturime, vengia
me, ir pastovaus gyvenimo 
nesukuriame. Paskutiniu lai
ku, šis vyras man pasidarė 
visai nepakenčiamas, nes

nuo jo. Užmiršk jį. Su jUoĮ 
likus — liksi amžinose tam 
sumose, nes jis tamstai ne 
ištikimas. Dar esant jaunai, 
— jau susirado kitą, o kai 
meįai palenks tamstos pe
čius, kuo esi tikra, kad jis 
tamstą neapleis senatvėje ar 
ligoje?

Į naują gyvenimą, tamsta 
nebijok įeiti. Šventoji Mag
dalena iš seno gyvenimo iš
ėjus, rado Kristų, Skaisčiau
sią Meilę, Jam pavedė visą

ŠVENTINA MEDAU KĖLIUS kiekvienai ypatai).
Aviena ir tomates

l‘/2 svaro avienos (muttcn 
steak), 1 blėtą tomačių, ar
ba kvortą šviežių tomačių, 
supiaustytų j riekutes. Su
maišyk vieną puoduką bal
tos duonos trupinių, 2 šaukš
tu ištarpinto sviesto, 1 su- 
kapo ą cibulį ir pipirų, drus
kos ir “poultry seasoning”, 
t. p., užtrinas, vartojamas 
košėje dėl prikimšimo viš-

' tų) ipagal skonį.
Nušlucstyk mėsą, padėk

ją plokščią ir užtepus virs 
paduotą ' mišinį, suvyniok 
mėsą ir aprišk ją. Įdėk į 
bliūdą, kuris turi lengvą 
dangtį. Apipilk tomates ant 
mėsos. Jeigu tomates neap
dengia mėsą, tiai dadėk tru
putį verdančio vandens. Už- 
dengk ir kepk viduryje pe
čiaus, labai povaliai per tris 
ar ke.urias valandas.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik

už $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

pradėjo į kitą mo'erį kabin-|8av0 gyvenimą, ir ši Skais
tis, ir kaip girdžiu, jie jau tusioji Meilė - išpuošė 
susieis gyventi. Aš sudaužy
čiau viską, jei iš širdies jį 
mylėčiau; bet buvau perjau- 
na, kvaila, ir dasileidau pati 
nežinau ko? Norėčiau taisy
tis, bet gėda, žmonių smer
kimas, ir to vyro nuo mo- 
nęs pasišalinimas — suke
lia mintį, kad jau neturiu 
kam gyventi. Bet štai, atsi
rado vyriškis, labai tikintis 
Dievui, pamokytas ir tvar
kingas, ir žinodamas mano 
gyvenimą, — pradėjo mane 
sekioti kalbėdamas, kad jiB 
manęs gailisi, begalo mane 
myli, ir norėtų] išvesti iš tam

jos sielos pasaulį) šventumo 
saulėmis, pasiėmė ją į lai
mės gyvenimą, į šventųjų 
eiles.

Atgimk, Nelaimingiausioji 
sese! Tylų prievakarėlį nu
eik pas Kristų, į tylią baž
nytėlę, kurios varpas tams
tos širdį pasikvies... Pasi
šnekėk su altoriaus Katinė
liu Jėzumi. Jis išties Savo 
palaimą, jei tik nuoširdžiai 
jos maldausi. Jam Vienam 
pasiskųsk...

Nevenk draugystės su tuo 
Dievui tikinčiu vaikinu. At
rodo, jis tamstai paties Dan-

saus gyvenimo per bažnyčio- Saus siestas, ir jei tamstą
je teikiamą moterystės sa
kramentą.

Aš bijau įeiti į naują gy
venimą. Perdaug sugedus. 
Aš netikiu kad mane baž
nyčia ar tas vyras sura
mins. Nors jis sako, kad tik
rai padarys mane laimingą, 
ir nusives mano sielą pas 
Dievą. Aš į jokįi sielos gy
venimą netikiu. Bažnyčia 
man atrodo tik prastų gy
vulėlių sutvarkymas. Pasa
kykit, brangi Loreta, ar man 
verta tikėti šio vyro tauš
kalams, ar prisitaikyt pir
mąjį, ir ar išviso j«u verta 
tęsti nusivylusį gyvenimą?!

Nelalmingia rjsioji!

Atsakymas:
Ak, Nelaimingiausioji..,. 

Turėjo būt siela, kuri klū
pojo prie Visagalio melsda
masi už jus, aukodamasi už 
jus, kad Dievo malonės ži
burėlis dar šviečia tamstos 
kelyje.

Pamesk, visą savo klaidų 
gyvenimą! Atėjo kryžkelė, 
Dievo arba velnio pasirinki
mas, ir Dieve, koks būt ne
išmanymas, jei tamstą blo
gas pasirinkimas nutrauktų 
atgal senuoju keliu.

Kuo greičiausia atsiskirk 
su tuo “savo pirmuoju” vy
ru. Jis tamstos išniekinto-J 
jas! Jis ne šeimos kūrėjas,

kvies prie altoriaus — eik 
drąsiai. Gali tamsta pati su
prasti, kokia kaina įsigyji 
jo širdį.

Bažnyčia, tikrai paklydu
sių avelių ieškotoja ir pri
glaudėja, suraminto j a ir 
Dievo malonių teikėja. Baž
nyčia dvasinių perlų kalnas, 
ir kas nevengia savo širdies 
indą prinešti prie altoriaus, 
tas prisisemia ramybės, mei 
lės, paguodos ir vilties dei
mantų, įsiperka į šventųjų 
suolus.

Būk viena iš tų, laimin
giausioj! sese, lai Dievo mei
lės žiburėlis įveda jus į lai
mės ir dangiškos šviesos ke
lią.

Visados Jūsų,
Loreta

Nacionalės Katalikų Geroves Tarybos rūmuose, Washingtone, arkivyskupas Amleto 
Giovanni Cicognani, Apaštalinis Delegatas Amer. Jungtinėms Valstybėms, šventina 
10,000 medalikėlių šv. Genovaitės iš Paryžiaus. WACs (Moterų Armijos Korpusas) tą 
šventąją yra pasirinkęs už savo globėją. Medalikėlius gaus kiekviena moterų korpuso 
narė. (NCWC-Draugas)

9 KNYGOS $10.60 VERTĖS, DABAR 
TIK UŽ $5.00
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DŪSAUJA ŽEMĖ
Tarp kalnų ir klonių, tarp dangaus ir žemės, 
Prisiglaudus liūdi vargšė Lietuva,..
Nusivylę akys tolių tolius semia;
Po kojomis verkia Nemuns, Dauguva:

"Motinėle, mano! Kur gi tie laiveliai?! 
Kur tos lėtos valtys kaišytos rūta?!

Kur tos jautrios kanklės, kur gi tie berneliai 
Kuriems aš juokiausi baltąja puta?...”

“Motinėle, mano!” — šilai atsiliepia,
Ūžia, šlama, gaudžia vainikai pušų... 
Siūbuodamos eglės ūgiais pasistiepia,
Ir klausia vis klausia motiną visų: —

“Ąr ilgai, motule, mus kirviais kapos?!
Ar ilgai raudosim pas kapą vis naują, 
Nejaugi mus niekas, niekas neužstos?..”

“Motinėle, mano!” — verkia brandus javas: 
“Kam svirnelį varpų nunešiu lašai?!”
Jo vilnyse klūpo šlamėdamas klevas,
Krinta jam į žemę ašarų lašai.

O žemė, ta žemė, ta šventoji žemė! 
Dūsauja ji kalnais, kloniais, ir šilais; 
Dūsauja arimais, kuriuos kraujas semia; 
Kuriuos priešas kloja rausvais patalais.

Dūsauja gėlytė, dūsauja berželis,
Dūsauja daržely rūta apleista...
Vaitoja sodybų kiekvienas kampelis,
Dejuoja grintelė kovų pažeista.

Dūsauja tas takas, kur kaimas išmynę, — 
Jisai vienas vedė kur šaukė vaikiai... 
Dabar spyglių vielos ji visą užpynė,
Čia svetimos pėdos, duobės, apkasai.

Dūsauja ir kalnai — kapai didžiavyrių, 
Atvožę jie sklaido knygą praeities...
Bočių kaulai rodo į svarbiausią skyrių — 
“Reik Lietuvai meilės, darbo ir širdies.’*

Tad, broli, lietuvi! Ir, sese, mieliausia! 
Tieskime Lietuvai širdį ir rankas! 
Nepalikim vieną, naktyje tamsiausioj, 
Kas gi mūs žemelės vaitonę supras?

Tik, tu, o, lietuvi! — suprasi Lietuvą! —
Tarp audrų ir vėjų, tarp žemės, dangaus į 
Tu vienas žinosi, ko verkia Dauguva,
Tad, stok, Ją vaduoti iš jungo sunkaus.

MŪSŲ VIRTUVĖ
Mėsos pyragaičiai

Sukapok labai smulkiai 
gana liesos mėsos, kad pri
pildyti puoduką. Gerai iš
plak du kiaušiniu, pridėk 
prie jų du trečdaliu puodu
ko pieno, pusę puoduko drus 
kos, sukapotą mėsą, ir tada 
gana išsijotų miltų, kad pa
daryti lengvą (gana skystą) 
tešlą. Galutinai pridėk du 
šaukštuku baking powder ir 
viską gerai sumaišyk.

Ištaukucik taip vadinamus 
“muffin pans” (tam tikros 
blėtos turinčios vietas dėl 
6 arba 12 atskirų mažų py
ragaičių) ir pripilk juos dvi 
trečdalis pilnus. Kepk karš 
tame pečiuje.
Ispanų kumpis ir
kiaušiniai

Suęiaustyk dalį sudžiūvu- 
sios baltos duonos į rieku
tes pusės colio storio. Tada 
pamerk riekutes iki bus 
minkštos skystime, padary
tame iš vieno puoduko pie
no, sumaišyto su 1 išplaktu 
kiaušiniu. Paspirgyk tada 
duoną ant gerai išsviestus 
tos skaurados. Tada padėk 
Šiltoj vietoj. Dabar sumai
šyk 1 puoduką sukapoto iš
virto kumpio (ham) su vie
nu trečdaliu puoduko minkš
tos duonos trupinių, ir ga
na pieno dėl sušlapinimo 
(galima vartoti likusį pie
ną kur duona mirko).

Bišildyk šį mišinį ir api- 
berk pipirais. Dabar užtepk 
jo ant duonos rieku'ės, ir 
padėk šiltoj vietoj. Išviryk 
keletą kiaušinių iki galimo 
bus nuimti lukštus, o kiau
šinis visgi čielas liks (kiau
šiniai neturi būt labai drū
ti). Nuimk lukštus ir padėk 
po čielą kiaušinį ant dviejų 
riekučių duonos padėtų ša
lia kita kitos ant torielkos. 
Susyk padėk ant stalo. 
(Kiaušinis ir dvi riekutės

Marija Aukšta Mė duonos turi būti paskirta

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos j Tikiu į Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ................................................... $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas, šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ............................................................$3.00

3. Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ....-................................. ................... ................... $l,5f

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun., Dr. K.
-Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina .................... .... $1.00

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. Ši knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ......... ................................................................. $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šaliB: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ....................................... .. .......................................$1.00

7. Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ........................................................................ , 50c

8. Praeities Pabyros, parašė Kun. Ant. Petrauskas, M.I.C.
Įdomūs aprašymai iš atsiminimų (1905-1914) apie su
mišimo laikus Lietuvoje, ir apie Varšuvos Lietuvius 
tuo laiku. Kaina................................................ •.................... 75

9. švenč. Jėzaus Širdies Intronizacija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie švč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina .......................................... 35c

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 111.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria' ir mėgsta AMBROSIA AJų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. 6is Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Neclar
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. Tek Monroe 0808

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą”.
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Colorado Springs, kur 14,000 pėdų 
kalnas - Pikes Peak

Denver, Colorado sostinė. - Aukštyn į 
kalną-milžiną, kur sniegas liepos mėn. - 
Koks vaizdas ir gyvenimas viršukalnyį

Rašo K. J. Prunskis

Taip akaidri, graži buvo reivis. grįžtąs atostogų į tų 
diena, kai kelionėje į raka- Į didžiųjų milžinų pašlaites, 
rus sustojau švarutėliame J Atlaikius Mišias, pirmas
Denverio mieste, Colorado 
valstijos sostinėje. Jaukus 
miestas. Didžiausią, tačiau, 
keleivio dėmesį patraukia 
sostinės rūmai ir miesto ro
tuše. Sudaryta tokia puiki 
kombinacija, su vartais — 
arkadomis iš šalių! Užlipus 
ant kalno, kur stovi “Capi- 
tol” — sostinės rūmai — ma 
tyti didelė miesto dalis, ža
liuojanti, gėlėmis išpuošta 
aikštė, knygynas — biblio-

mano rūpestis buvo pasiek
ti tą nuostabų milžiną — 
Pikes Peak. Civiliams kelio
nė <| viršūnę kaštuoja 5 dol. 
75 et. Bet ir verta!

Gražus būrys susėdome į 
kalnų traukinėlį. Paprastais 
bėgiais čia nepiasikeltumei, 
tarp dviejų eilių įdėta dar 
trečia — krumpliuota, už 
kurios motoro ratas savais 
krumpliais kabinasi, sunkiai 
stumdamas į kalną.

teka, vasaros teatras — žo- „ 
džiu - nuostabiai nukombi- “‘‘L’’?!*“0
nuo tas kultūros ir adminis
tracijos centras.

Denverio žmonės linksmi 
ir mėgstu linksmintis. Pasi
grožėjęs dailia katedra, kur 
marmuras ir įvairiaspalviai 
vitražai žiba. pasukau į par
kus.

Kaip Chicagos Riverview, 
taip Denverio Elitch ir Lake 
side parkai. Čia smagūs den- 
veriečiai laksto po ežerą mo
toriniais laiveliais, denverie- 
tės spygauna dardėdamos 
tais staigiai žemyn puolan
čiais gelžkeliais, miklesnie
ji trepsi jittertugą, o senes
ni susėdę žiopso, o gal apie 
savo jaunas dienas svajoja.

Ir aš taip užsižiopsojau, 
kad penkios minutės prieš 
traukinio išėjimą dar buvau 
gatvėkary. Pribėgęs skubiai 
rakinu automatines dureles, 
kur bagažas priglaus as. 
kaip tyčia, raktą ne tą iš 
paskubos pagriebęs...

O vis dėl to suspėjau...

14.110 pėdui aukščio 
kalne

kalno viršūnėje
Šalia bėgių linksmai dau- 

žydamasis į akmenis — kriš 
tolo lašais taškosi sraunus 
kalnų upelis. Kaip baisūs 
suaižėję mūrai stiebiasi ša
lia mūsų uolų šlaitai. Kitur 
ant pliko akmens pušelė ar 
eglė išaugusi, kitur, minkš- 
tesniame šlaite — spygliuo
tas miškelis, vietomis žaliuo
ja kažkokie medžiai, kurių 
lapai būtų lyg beržą, o žie
vė — žalsva, pilkšva, lyg 
epušėlės. Kai kur stirna tarp 
uolų nušokuoja, o vietomis 
gražiaspalvės

BELAISVIO LAIDOTUVĖSE

Fort Custer, Mich., karo belaisvių stovyk los koplyčioje (viršuj) ir kapinėse (žemiau) 
vokiečiai karo belaisviai dalyvauja laidotuvėse vieno mirusio belaisvio. (NCWC-Drau- 
gas)

šlaitais ir viršukalnėmis nu
važiavome 9 mylias, ir... vir
šūnę pasiekėme. Toli slėny
je matėsi Colorado Springs 
miestas, su tiesiomis, kaip
kaspinai, gatvėmis. Namai 

kalnų gėlės, susilieja į pailgus blokus, 
Bet niekas taip akies ne- J nei žmonių, nei automobilių 
traukia, kaip daubose bespini neįžiūrėsi. Aplinkui mūsų di

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRIŠKA

Priežastis nykimo 
pradinių gyventojų

Kaip pirmiau, taip ir da
bar tautų likimas priklau
so nuo gyvenimo aplinky-

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemes kamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau...........

šiamos medžioklės, kaip ant 
laukinių žvėrių. Šiose me
džioklėse išskersdjavo visus, 
kuriuos tik surasdavo. Prieš 
ateivius nebuvo [manomi 

bių. Karai ir kitokios' žm'o- nes pasmerktųjų
Bijos nehimės naikina pa-|mirti b?'° P6" menki gink‘ 
vienius ir tautas. Didesnės ““ Pnesintls a eiviams. Vie-
atsparesnės tautos naikina“08 gyventojų ginklas buvo 

lankas ir vilycia, o ateivių 
— šautuvas

ir pavergia mažesnes. Ne
laimė pavergtai tautai, nes 
jai gręsia pavojai iš visų 
pusių. Taip buvo ir su Aus
tralijos pradiniais gyvento
jais.

Iki užplūdimo baltųjų, jų 
skaičius didėjo, nieks į jų 
gyvenimą nesimaišė ir ne
kliudė. Bet atvykus baltiems 
žmonėms, prasidėjo kovos 
ir išnaikinimas vietos gy
ventojų. šiandie jų skaičius 
ant tiek sumažėjęs, kad pas
taruoju laiku skaičius rodo 
tik aęie septyni asdešimts 
tūkstančių.

Atvykę baltieji žmonės 
naikino vietos gyventojus, 
be jokio pasigailėjimo. Atei
viams nepatiko vietos žmo
nių išvaizda ir jie su jais ne-

Be tiesioginio žudymo, 
dar buvo ir kitos priežastys 
jų nykimo. Vietos gyvento
jų gentys labai būdavo pri
sirišę prie tos apylinkės, kur 
jų protėviai gyvendavo. Tie 
kalneliai, pakalnės, tie ak
menynai, vandenys buvo su
rišti su jų gyvenimu. Šiose 
vietose jie atlikdavo savo 
tikybines apeigas ir su to
mis apylinkėmis buvo suriš 
tas visas jų gyvenimas ir 
tą jie atjausdavo.

Atvykus baltiesiems su 
savo skaitlingomis gyvulių 
bandomis, vietos gyventojai 
buvo išstumti iš savo žemės. 
Turėdavo jas apleisti ir kel
tis kitur. Tokis išstūmimas

siskai ė, nepripažino jiems j sugriaudavo jų gyvenimą, 
jokių žmogiškų teisių, ei ■ | Be tų priprastų apylinkių

daug priverčia, o su ^niegu juk galima gauti bet kur! 
kartais ir akmenys nuo kal
no gelžkelį užverčia. Pava
sariop ir vėl aptvarko.

gėsi lygiai kaip su žvėri
mis, arba gyvuliais. Priverz- 
davo juos atlikti sunkiau
sius darbus. Nušaudavo ar-

— Ar nesitranko perkū
nas?

na...
Ir dar kaip, ir vėjų bū

Ir palikęs juos įkopiu į vir
šuj namo įtaisytą bokštelį.
Su žiūronais čia • matai vi- i ha užmušdavo. Ir toks jų 
sose pusėse milžiniškus kai- naikinimas tęsėsi per ilgą

dį ežerėliai. Iš aukšto, jų 
krantuose stovį medžiai, 
kaip žaisleliai atrodo.

Apie vidurį sustojame. 
Jau esame pakilę virš 10,000 
pėdų. Oras skystesnis ir kai 
kurios moterys eina vagono 
joitverdamos — galva lyg 
svaigsta.

Ir vėl mūsų traukinys stu
miasi į kalną 25 laipsnių 
kampu. Jau kai kur pakelė
se sniego atrandame. Nuos
tabu, kai sniegas žiba karš
čiausiame vasaros mėnesy
je ir tai gerokai į pietus 
nuo Chicagos.

Netikėjau, kad Colorado 
Springs toks nuostabus mies 
tas. Vargu ar yra kita vie
ta Amerikoje taip turtinga 
nepaprastais reginiais. Trau
kinys artėja prie miesto, už Ką pasakoja viršukalnės 
daug mylių /pamatai kalnus. įnamiai 
Jie stovi lyg tamsūs milži-' Dvi valandi motoras trati-1 kytoJų * viršūnę, sniego per-
nai, išimargin i baltais snie- kė į viršų. Rangydamiesi SKELBKITES “DRAUGE" 
go lopais. Jie taip panašūs _________
į palšą, debesuotą dangų, ' — 1 ■ ............. ■ — -
kad ir atskirti sunku.

— Tai šių kalnų; aš taip 
pasiilgstu! — prataria ka-

dįjį kalną — bemarguli io-, Atkeliavusieji puolėsi prie 
jiančios plikos viršukalnės, kavos, prie sriubes. Ach, tą 1 tys 
Čia taip aukšta, kad mede
liai nebeauga, nėra jiems 
sąlygų. Bet žmonės, keliau
ninkai — kasdien pasiekia.
Čia ir namukas iš akmenų 
pastatytas, kur tūkstančiai 
suvenyrų.

— Kaip patinka gyventi 
ant tokio kalno? — klausiu 
jauną vyruką, pardavėją.

— Gerai, iš karto — pora 
dienų esi lyg ligonis, o vė
liau — apšiūranti, šešias 
dienas darbuojamės, o vieną j 
dieną savaitėj vykstame į; j 
miestą, žemyn.

— O žiemą?
— Nebūname. Nekelia lan-

nagubrių kupstus, smailiai 
vėjo ir lietaus nugaląstus, 
kur vietomis privirtusių ak
menų krūvos, ar kurie pa- 

iš vieno akmens...

laiką. Naikintojams jokios 
bausmės nebuvo. Dar nese
niai, prieš 50 metų, buvo 
duodami leidimai šaudyti 
vietos pradinius gyventojus. 
Dažnai būdavo ant jų ruo-

jie jausdavosi žuvę.
Tiesa, pradiniai gyvento

jai, ieškodami maisto, nuei
davo gana toli nuo savo gy
venamos vietos, bet ir vėl 
grįždavo atgal, nes tai bu
vo jiems ne tik kaipo nuo
latinė buveinė, bet ir šven
tovė.

Pirkite Karo Lenus

PRANEŠIMAS MOTINOMS 
KASLINK FLETCHER’S CASTORIA 

DABAR PARDOODAMA

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienon 

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

WIEBOLDT8-OOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Ncmitepąntla — Nraaidaientla

800 N. Clark 8t, City 
8UPERIOB 1462.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGAI
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

r"s

Tėmykite šių ypatybių, kurios randasi ant 
naujų Fletcher’s Castoria paketų:

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

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

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

“MALDAKNYGĖ" (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodinlais viršeliais ....................................... $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ...............................................50

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

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

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

ANT KIEKVIENOS BONKUTĖS Fletcher’s 
Cąstoria, kurią pirkaite šiandien, jūs maty

site Serijos Kontrolės Numerą.

Šis numeras aiškiai matomas per “langutį”, 
kuris randasi pakete.

Štai ką tas Serijos Kontrolės Numeras 

reiškia jums:

Fletcher’s Castoria, kuri dabar gaminama, per-
leidžiama per tris skirtingus ir griežtus ištylu >, 
mus ... chemikaiiškai, bacteriologiškai ir biolo- -i 
giškai. Serijos Kontrolės Numeras ant kiek
vienos bonkutės yra jums tikras, matomas įro- ? 
dymas, kad šie bandymai įvykdyti. -,

Tokiu būdu jūs turite pilną užtikrinimą kas- 
link kokybės ir atsakomybės Fletcher’s Casto- * 
ria — seniai pripažinta kaipo tinkamiausias * 
laxatyvas vaikučiams. £

Milijonai motinų džiaugiasi sužinojusios, kad į 
Fletcher’s Castoria vėl parsiduoda pas jų vais- 
tininkus. Tai yra originalūs ir tikri Fletcher’s M 
Castoria vaistai ... laxatyvaa ypatingai gami- 
namas dėl vaikučiu. ai

Kitą kartą, kada jūsų vaikučiui reikės laxa- 
tyvo, prašykite Fletcher’s Castoria. Jis yra 
švelnus ir malonus, bet kartu ir veiksmingas.
Ir jis turi malonų skonį, taip kad nėra reikalo 
“priversti” vaikutį jį imti.

CASTORIA
& S P E C I A L L A X A T I V E

F 0 R INF A NTS
AND GPOW!NG C H ' lūR E N

ORIŠKAI 
(()»!((

M

1MB

įmintu uitu
................

• RtoMRtfNe
REGULAR 8IZE

Hl tHTIITI na» Mieit

UIORATORY TESTf D 
CONTROL NUMBER

T«t naun eiMoa* 
llltUH HM MC. «M>M. a. L

1> Žalia Juosta ... aplink 

kiekvieną paketą ... grei
tai nurodo labora'torijos- 
Ištirto Fletcher’s Castoria, 
kuri dabar parduodama.

Serijos Kontrolės nu
menąs ... ant bonkutės už
raito ... yra aiškiai mato
mas per “langutį“ Išvir
šinio paketo.

PASTABA: Iki kol gausime progos pri
statyti šių vaistų visur, gal jūsų vaistininkas 
neturės užtenkamai Fletcher’s Castoria aprū
pinti visus. Jei negautumėte Fletcher’s Casto
ria, malonėkite būti kantrūs. Jis gaus jums 
neužilgai.

GAMINTOJAI FLETCHER’S CASTORIA

Z
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Lt. Ann Bernataitytė Dariaus-Girėno 
metinėse sukaktuvėse

Grieš U. S. Navy Band
Ir vėl lietuviai iš Chica- 

go ir apylinkės risi rinks 
prie Dariaus ir Girėno pa
minklo nedalioj, liepos 16-tą 
dieną, antrą valandą popiet, 
prie 67-tos ir California gat
vės, kad atiduoti tinkamą

Tos dienos žvaigždė bus 
viešnia lietuvaitė lt. Ann 
Rernataitis, kuri paskutinė 
moterų; kareivių tarpe ir pa
liko Ba aan tvirtovę, Phili 
pinų salose. Ji mums papa
sakos, kaip jai ir pasilikus

pagarbą žuvusiems didvy- j mažai grupei kareivių, pa- 
riams: kap. St. Dariui ir lt. Įsisekė pabėgti submarinu 
Girėnui, kurie prieš 11 me-j nuo japonų. Lt. Bemataitis 
tų (paaukojo savo gyvas. įs apdovanota prezidento Roo- 
Lietuvos labui. sevelto “Citation.’

Labai įspūdinga ir įdomi Kada šiandien Lietuvos
programa bus surengta va- nepriklausomybė kiabo ant
dovybėj Dariaus-Girėno, A- 
merican Legion posto. «

Kalbėtojų tarpe bus ma-

plauko, svarbu visiems lie
tuviams dalyvauti šiame pa
rengime ir parodyti vieny-

joras Kelly, senatorius W. J bę. (
Lucas ir senatorius Walsh' Jokių aukų rinkimo ne- ' 
iš Maaaii^usettfi. j bus, bet kurie norės tą die-

Muzikalė programa bus ną pirkti arba užsirašyti ka- 
labai įvairi. Grieš muzikan-1 ro bonų — ten bus lietuvai- 
tų U. S. Navy Band, kuris tės pardavėjos, kurios mie- 
yra žinomas, kaipo vienas : lai patarnaus.
geriausių benų Amerikoj. J. T. Zuris, pirmininkas

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Kas darbavos 
"Draugo" piknike

Rinktiniai darbininkai iš 
visų kolonijų buvo “Drau
go’ ’ vasariniam piknike,
Bergman’s darže.

Šeimininkės: D. Gaspar- 
kienė, M. Jaukštienė, M. Jas 
nauskienė, E. Aleknienė, M.
Miliauskienė, J. Pletienė, P.
Šliogerienė. K. Paleliūnienė,
O. Budaitienė.

Veiterkos: E. Morkūnienė,
B. Samaitė, Br. Pivariūnai- 
tė, K. Petrošienė, *J. Šalte- 
nienė, V. Daugirdienė, O.
Mačiakonienė, S. Šlickaitė ir 
kitos.

YANKIAI VATIKANO MIESTE tirti lietuviško vaišingumo. 
Be ta, Berwegn ir Butkus 
liuoslaikiu pavežiojo mus po 
plačią Chicago ir parodė ne 
tik visas lietuvių kultūrines 
įstaigas, bet ir daug įdomių 
vietų.

Chicagoj viešėjimo proga 
didelio nuoširdumo teko pa
tirti ir pas Lietuvos konsu
lą ir jo žmoną Da.užvardžius, 
kurie nuima pažįstami nuo 
ta laiko, kuomet dar darba
vos Rytuose. Ta pačia pro
ga negalėjau praleisti neap
lankęs šv. Kazimiero kapuo
se kapo mano draugo a. a. 
Juozo Butkaus, su kuriuo 
atvykus iš Lietuvos darba
vomės Lindene ir kuris vė
liau, susidėjus; aplinkybėms, 
išvyko į Chicago ir čia dar
bavos.

J. ir A. Liudvinaičiai
Linden, N. J.

Roosevelt sako jis lf 
nominuotu Wallace

WASHINGTON, liepos 13. Į 
—Atsakydamas į paklausi
mą apie Vice prezidento 
Wallace pernom i n a v-i m ą, 
Prez. Rcoseveltas sakė, kad 
jeigu jis būtų de^gatas de- 

! mokratų konvencijoje, jis
balsuotų Wallace 
navimui.

pernomi-

P. Masys, A. Deksnis, V. 
Rėkus, K. Lukošaitis, J. Le- 
bežinskas, K. Pilipavičius, 
A. Daugirda, J. Rabačiaus- 
kas, J. Pivariūnas, P. Gu
das, Gestautas ir kiti.

Prie vartų: P. Vaičekaus
kas ir A. Trakšelis.

Prie aiskrymo: K. Sriu- 
bienė, Ona Misienė, EI. Ma-’ 
tukaitienė, B. Kučienė, Mrs. 
Petkienė, V. šniaukštienė.

Prie hot dogs: Pr. Vait- 
kaitė, Ona Mažeikienė ir ki
tos.

Prie bingo: P. Turskienė, 
EI. Zaurienė, J. Klikūnienė 
ir kitos.

Prie saldainių: Anna Mi
lašienė, Julia Norkus ir F. 
Gubista.

Prie baro: F. Paukštis, A.
Barščius, J. Valskis, B. Lap- 
šinskas, B. Trakšelis, J. Ži
linskas, J. Kass, J. Miciūnas,i Prie “arkliukų”: A. Kar-

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IK SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimu 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų grašių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 627 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

ifc

Gen. Mark Clark, komendantas Penktosios Sąjunginin
kų Armijos Italijoj, lydimas savo štabo narių ir prelato 
W. S. Carroll, Amerikos atašes prie Vatikano Valstybės 
Sekretoriato, vyksta Šv. Tėvo audiencijoii. žemiau majo
ras gen. G. Keyes ir kapelionų viršininkas prelatas M. 
Chataignon sykiu atvykę su gen. Clarku. (NCWC-DraU- 
gas)

delis ir J. Lisauskas ir sū
nus Baby.

Prie “bonkųi’’: Ig. Bene- 
šiūnas.

Prie bolių arba, **menkių”: 
A. Radzevičius ir Ig. Jocius.

Prie vaikų rato# Pr. ir Pr. 
Melekauskai.

Prie serijų: M. Mikšienė 
ir St. Staniulis.

Prie “šautuvo”: Jankaus
kas ir Kazakas.

Ačiū visiems uoliai pasi
darbavusiems katalikiškos 
spaudos reikalams. Dabar 
rengsimės prie “Draugo” 
Labor Day pikniko, kuriam 
tikimės irgi gražiai patar
nausite svečiams — pikni- 
kieriams. Br. Vladas

Gražiai darbuojasi
Bridgeport. — ARD 2-ras 

skyrius nutarė važiuoti aps
krities išvažiaviman liepos 
16 d., į Ryan’s Woods, 87 ir 
Western Avė. Vieta 23, 24 
ir 25.

Trokas išeis 10:30 ryto, 
nuo Gudų krautuvės. Nuveš 
ir parveš už 25c,

Kam truku nepatogu, ga
li lengvai atvykti strytka-* 
riu Western Avė.

Nuoširdžiai kviečiam vi
rus atsilankyti. Bus užkan
džių ir gėrimo.
Turim sergančias nares

Teodora Uksienė, Marcelė

Jūsų Maldos
YRA DEL 

MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

Buvo išsilaužę
24 jaunuoliai buvo išsilau

žę iš valstijos lavinimo mo
kyklos vaikams, St. Charles. 
Praeitą ketvirtadienį 21 bu
vo suimtas, o trys buvo dai 
gaudomi.

Dvylika buvo sugauta už 
trijų mailių nuo St. Charles, 
įskaitant septynis vogtame 
automobilyje, ir devyni bu- 

, vo surasti pasislėpę įstaigos 
i žemėje.

PIRKITE KARO BONUS

Kamarauskienė ir Teofilė 
Gricienė šiuo metu serga. 
Prašome aplankyti.

Nauja narė Anna C. Sea-
green -įsirašė į skyriui.*

Nutarta turėti ir kitą iš
važiavimą, liepos 30 d., toje 
pačioje vietoj, No. 25.

Atsilankęs eusirinkiman 
kun. Gaučias patiekė pamo
kinimų ir pakvietė parapi 
josi piknike, rugp. 20 dieną 
darbuotis. Skyrius patar
naus virtuvėj. Komisija jau 
išrinkta. Rengėjos

Padėka
Šiuomi reiškiu padėką Ci

nai Butkienei ir jos žentui 
Berwegn, kurių pastogėje. 
9437 S. Albany Avė., teko 
veik savaitę laiko praleisti 
malonioje draugystėj ir vai
šėse. Taip pat dėkui Onos 
Butkienės sūnui Jonui Būt 
kui, kurio namuose taip pat 
buvo malonu paviešėti ir pa-

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statybai, Remontavlmal, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMUI

Panaudokite ProifiĮ Dabartinėms žemoms 
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflsų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir ligi tS 000.00 ap
drausti per Fedoral Kavings and lx>an In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINĖ (STAIGA 

^—47 Metai Sekųtlngo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL.: CALLMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. 8226 SO. UAL8TED ST.

TOBULINKITES 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKArr

“Lietuvių Kalbos Gramatika” - 
kainuoja. . $1.001

(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 koiegls- 
tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn.

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakiey Avė. 

Chicago 8, Illinois

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčiai VELTUI Visose 
Chieagos Dalyse

Radio Programai WGESogramal 
(1390 k.)

Pirmadieniaia ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

DOMI NIKAS STONIS
Gyveno: 6642 S. Maryland A- 

venue., tel. Fatrfa\ 4399.a
MirS liepos 12d., 1944m.,

7:45 vai. vųk., / sulaukęs 67 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo 15 
Tauragės apskr., Laukuvos pa
rapijoj, G\tlbių kaimo. Ameri
koje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Julijonų (po tėvais 
Bartkaitė); sūnų Cpl. Domi
niką, IJ. S. Army; 2 dukteris — 
Oną Finnegan ir žentų Jonų, 
ir Marijonų Nevers ir žentų 
Edward; 4 anūkus; švogerj A- 
leksandrų Bartkų; ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnau pašarvotas koplyčioj, 
7705 S. Cottage Grove Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
liepos 17d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos painatdcu už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimimu, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duk

terys, žentai, Anūkai, švogerts 
ir visos kitos Gimines.

Laidotuvių direktorius: Anta
nas M. Phillips, tel. YARds 
4908.

GARY, INDIANA LAIDOTI'M V (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

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 stoviui prieinamas.

NARIAI
Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaodacljoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ._________ Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA ĄVE. Phone LAF. 357Į

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_____________ Tetophone YARDS 1419__________ '

L I. ZOLP
1640 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—81

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 28rd PLACE 
10756 Su MICHIGAN AVĖ.

Phones: C ANA L 2515 
COMMODORE 5768 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
’s

Lietuvis Dėdės Šamo kariuomenėje
Flight Officer Al Janulis, 

gyvenantis 3935 So. Rock- 
well Street, Chicagoje, šio
mis dienomis buvo parvy
kęs trumpoms atostogoms 
iš Texas valstijos, kur už
baigė mokslą ir gavo Jung
tinių Valstijų aviacijos 
sparnus.

AL. JANULIS
Flight Officer Al Janulis 

jau . 17 mėnesių kaip tarny
boje ir studijavo Mississip- 
pi„ Colorado, Missouri, Cali- 
fomia, Arizona ir Texas 
valstijose. Pradžioje karei
viškame gyvenime jis buvo 
phototopographer ir photo- 
grapher, bet paskui paskyrė 
oro skyriuje, kur jis moki
nos iki sparnai buvo jam 
suteikti.

Al Janulis yra jaunas lie
tuvis, gimęs spalių mėnesį 
1921 metais. Yra baigęs 
Kelly High School. Pirm iš
einant į kariuomenę Al įdo- 
mavos paveikslų traukimu 
ir turėjo savo tėvų basemen- 
te įsitaisęs dark room, kur 
pats nuėmęs paveikslus pa-

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. 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 RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., NedSIloa 
vakare — 9:30 P. M.
WHFC, 1450 X.. Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ -PRANEŠIMŲ- MUZIKOS -DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių ,

SOPHIf BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. —- 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

dirbdavo.
Tėvai, Anton ir Helen Ja

nulis senai gyvena Brighton 
Parke. Al yra jų vienintelis 
sūnus. ' -

Janulis dabar grįžo vėl į 
Texas valstiją. “L.”

Kiek? .

Cook kauntėje birželio 
mėnesį, šių metų, išmokėta 
senatvės pensijų $1,582,009. 
O vaikams tą mėnesį Cook 
kauntėje buvo išmokėta 
$316,91)3. « • « 
Sumažėjo

Teko patirti, kad Chica
goje sumažėjo namų rendų 
(nuomavimo) bylos.

* *

Išgelbėjo
Tech. Sgt. Donald Wilson, 

iš Hinsdale priemiesčio, bu
vo išgelbėtas diržo, kai ja- 
pohai jo lėktuvą užpuolė 
virš Burmos. Kulka puolė į 
diržo sagtį, ir kulka atsi
mušė į jo ranką. Taigi dir
žas išgelbėjo jo gyvybę.

* * *

Nusiskundė
John Swinkle, 6073 La 

Šalie str., pranešė policijai, 
kad vagys paėmė iš jo na
mo rankinį laikrodį ir $57.♦ # * 
Gatvėje

Trys vyrai sumušė Wal- 
ter Dorff, 32 metų, ir atėmė 
iš jo laikrodį ir žiedą. Tai 
įvyko gatvėje.

Laikrodis
Vagys iškrėtė Misa Lil- 

lian Fox apartamentą, 4032 
Irving Park rd., ir tikrai 
jiems užėmė nemažai laiko. 
Vagys paėmė žadinamąjį 
laikrodį.

Šeši herojai
WASHINGTON, D. C. — 

Karo departamentas prane
šė liepos 12 dieną, kad šeši 
iŠ Illinois valstijos kariai 
buvo apdovanoti bronzo 
žvaigždės medaliu už hero
izmą Pacifiko karo fronte.

NUSILEIDO SU PAŠAUTU BOMBERIU

Lakūno leitenanto Allen D. Bolotin suma numu, išvengta sunaikinimo vieno Libera- m<k Stateville.
tor tipo bomberio, kuris buvo japonų pašautas virš Yap. Bomberis grįžo į savo bazę ir 
nuleistas taip, kad išliko nesudužęs. (Acme-Draugas telephoto)

Dešimt dienų urve -
k ’ <• .

Ūkininkai išsprogino kelią per 30 
pėdų sieną, kad išgelbėti šunį

KĄ MUS MOKO ŠIS ATSITIKIMAS. DAUGIAU TURI
ME RŪPINTIS ŽMONĖMIS, KURIE YRA PATEKĘ 
Į NELAIMĘ.

MONTEREY, Mo. — Vi
sokiausių ir įvairiausių atsi
tikimų esti gyvenime. Jake 
Light’s kalnuotame krašte 
kaimynai išsprogdino kelią 
per 30 pėdų kalkių sieną lie
pos 12 dieną, ir išgelbėjo 
senyvą jo medžioklinį .šunį, 
kuris yra beveik be dantų, 
iš uolos, kur šuo išbuvo 10 
dienų.

Ugnis žiežirbavo per Su- 
gar Camp Hollow liepos 12 
dienos vakare, kai Jake 
Light’s kalnuotos šalies kai- 
Imynai dirbo su ugfaim ir 
lempų šviesa, sprogdindami 
dinamitu sau kelią per 30 
pėdų kalkių sieną, kad iš
gelbėjus senyvą šunį, kuris 
buvo patekęs į uolos urvą.

Moterys paruošė maistą 
vyrams, kurie dirbo pakai
tomis prie akmens sienos.

Šuo Drive, turįs daugiau 
kaip 10 metų senumo, kuris 
turi tik du likusius dantis, 
urzgė duobės dugne, 30 pė
dų žemiau žioties. Šuo ten 
pateko prieš 10 dienų, ir 10 
dienų išbuvo uolos urve.♦ * •

Gelbėtojai darbininkai, 
šunį mylį vyrai, paliko savo 
pasėlius ir darbus, išgelbė
jo medžioklinį šunį, kurį 
mylėjo šeimininkas. Jie bi- 
jojp platinti uolos žiotį, kad 
akmenys neužgriūtų šunį, 
todėl jie išsprogdino sau ke
lią dinamitu uolos šone.

Vyrai išsprogdino 18 pė
dų sienoje per 10 dienų ir 
naktų, nuolat dirbant.* * ♦

Light, dulkėmis apdengtu 
veidu, su ašaromis akyse, 
viršuje uolos buvo ir kalbė
jo į šunį, kai jo kaimynai, 
kartais jų buvo 60 vyrų ir pieno
jaunuolių, dirbo prie uolos _______
šono. | jt

Skudurai, pamirkyti kiau
lės taukuose, buvo numesti 
šuniui, kad palaikyti jo gy
vybę. Light pažadėjo nu
pirkti šuniui naują setą dan
tų ir pusę jaučio, kai jis bus 
ištrauktas iš duobės.

“Jis. gal būt, dabar nėra 1 
vertas nė cento”, — Light 
pasakė, — “bet jis buvo ge
riausias šuo Missouri vals
tijoje. Aš negalėjau klausy-

tis jo verksmo ten uolos 
apačioje.”

Šia proga tenka tiek pri
minti. Jei žmonės įdeda tiek 
energijos šunies gelbėjimui 
iš urvo, juo labiau mes turi
me įtempti visas savo jėgas, 
kad žmonės patekę į nelai
mę būtų išgelbėti. Juo la
biau mes turime gelbėti tas 
tautas, kurios yra patekę į 
diktatorių vergiją.

Dvi nudegė
Dvi sąskaitybininkės mer

gaitės sunkiai nudegė ir 20 
patronų išbėgo praeitą tre
čiadienį, kai kepimo gazas 
eksplodavo Maryland Drug 
Co., 900 Rush str.

Palei darbo frontg

Sustreikavo pieno išvežiotojai
DETROITE KILUS STREIKUI, 225,000 ŠEIMŲ BUVO 

SULAIKYTA PIENO PRISTATYMAS
DETROIT. — Kai liepos 

12 dieną išėjo į streiką A. 
F. of L. ir C. I. O. pieno iš
vežiotojai ir vidaus darbi- 
hinkai, Detroito metropoli- 
cijos apylinkėje buvo sulai
kyta pieno pristatymas 
maždaug 225,000 šeimų.

Į streiką buvo išėję kokia 
900 C. I. O. .tarnautojų, iš 
Detroit ir Ebling pieninių. 
Jų išėjimas į streiką neturi 
ryšio su išėjimu trims die
noms 600 A. F. of L. narių 
kitose penkiose pieninėse, 
kurios kontroliuoja 15 pro
centų mieste pieno pristaty
mą, vėlesnysis streikas su
laikė 30 procentų pieno 
miesto pirkėjams ir grąsino 
palikti restoranus ir namus

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED. 1739

įvairios m įdomios

....ŽINIOS
Karo Maisto Administra

cija paskelbė, kad liepos 17 
dieną įeina galion įsakymas, 
kuriuo įpareigojama atidėti 
tam tikrą kiekį kalakutie
nos ginkluotoms jėgoms. 
Kalakutiena bus atidėta ry
šimai su Padėkos Diena, bu
simosioms Kalėdoms ir Nau
jais Metais. Apskaičiuoja
ma, kad tam reikalui bus 
paskirta 35,000,000 svarų 
kalakutienos.

Atvyko
Pietvakarių Pacifikas. — 

Charles A. Lindbergh atvy
ko liepbs 12 dieną į gen. 
Douglas MacArthur’o štabą 
tęsti savo eksperimentalinį 
darbą oro jėgose, dėl U. S. 
armijos oro jėgų. Lindbergh 
atsisakė susitikti su laikraš
tininkais.

Russel Balhard, preziden
tas Local 83, United Dairy 
Workers (CIO), pareiškė, 
kad streikas kilo Detroit ir 
Ebling pieninėse kaipo pro
testas prieš kompaniją, kad 
pašalino šešis pagelbinin- 
kus, pasamdytus padėti šeš
tadieniais ir pirmadieniais, 
didžiausiu išvežiojimo perio
du.

Abi grupės streikininkų 
užtikrino, kad pieno prista
tymas bus tęsiamas ligoni
nėms, armijos postams ir 
nursių namams toje apylin
kėje.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

Kalinys sugautas 
po 11 metų

Prieš dvidešimt tris me
tus Joseph Jablonskį, tada 
turėjęs 19 metų, buvo nu
siųstas į Joliet kalėjimą iki 
gyvos galvos žmogžudystės 
byloje, kur jis buvo kaitina
mas kaipo dalininkas apiplė
šime, kur buvo miesto pietų 
dalies vaistininkas užmuš
tas. Jis studijavo inžineriją 
kalėjime ir prisidėjo prie 
konstrukcijos naujo kalėji-

Kaipo atlyginimas už jo 
tarnybą, jis buvo paskirtas 
į kalėjimo garbės ūki, 1928 
m. Jis pasiliko ten iki 1933 
metų, kai jis iš ten išėjo ’ir 
sugrįžo į Chicagą. Jis apsi
vedė ir tapo dukters tėvu, 
ir jis save pasivadino ama
to mašinistu.

•Jis praeitą trečiadienį dir
bo Goodwill Manufacturing 
kompanijoje, 1215 So. La- 
ramie avė., Cicero, kai du 
detektyvai, iš Maxwell gat
vės stoties, pas jį atvyko. 
“Jūs turite grįžti atgal”, — 
jie pasakė. “Tai yra seno 
kalinio pabėgimas”.

Sužeisti kareiviai 
kovos laukuose

Karo departamentas lie
pos 12 dieną paskelbė 988 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Azijos, 
Centro Pacifiko, Europos, 
Viduržemio ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 58 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, 5 iš In
diana, 8 iš Iowa, 14 iš Mi- 
chigan ir 17 iš Wisconsin.

Vagys siaučia
Du vyrai, važiavę automo

bilyje, ištraukė iš Mrs. Ju- 
dith Benson, 3448 Lakewood 
avė., rankinuką, kuriame 
buvo $45, raktai ir raciona- 
vimo knygelės. Jie ištraukė 
iš jos rankinuką praeitą 
trečiadienį, Paulina ir Flech- 
ter sts. Po kelių minučių vė
liau jie ištraukė iš Mrs. B. 
Dell, 2046 Bertean avė., ran
kinuką, kuriame buvo $27. 
Šią moteriškę jie apiplėšė 
Penascola ir Lincoln avės.

Pabėgo areštuotasis
George Skorcz, 37 metų, 

karo darbininkas, buvo areš
tuotas praeito trečiadienio 
vakare nu9iskundus jo di- 
vorsuotai žmonai Mrs. Mar- 
garet Skorcz, 160th ir Grove 
sts., Oak Forest. Jį buvo 
areštavusi Blue Island statė 
plačių kelių policija. Jis pa
spruko, kai buvo lydimas į 
Homewood stotį. Sargybi
niai paleido kelis šūvius, kai 
minimas vyras ištrūko iš jų 
globos.

Buvo areštuoti penki vy
rai, kurie prisipažino, kad 
buvo pavogę už $10,000 ver
tės auklėjimo knygų. Tai 
įvyko praeitą trečiadienį.

Penktadienis, liepos 14, 1944

/ mus
X Kun. dr. J. Vaškas, M. 

I.C., Marianapolio kolegijos 
direktorius ir kun. dr. J. 
Pauliukonis, MIC., kolegijos 
profesorius, yra atvykę Chi- 
cagon dalyvauti Tėvų Mari
jonų Provincijos Tarybos 
suvažiavime.

X Lt. Ona Bernatitus (Be
rną taitytė) išgarsėjusi lai
vyno slaugė, Korregodoro ir 
Batąan didvyrė, paskirta 
svarbioms pareigoms Great 
Lakęs laivyno centre. Ji ap
dovanota Legion of Merit 
ordiniu ir Presidental Unit 
citacija.

X Kun. dr. J. Končius, 
Mt. Oarmel, Pa., lietuvių pa- 
rap. klebonas, šią savaitę 
lankėsi Chicagoj ULRFA rei 
kalais. Gerb. Svečias yra šio 
fondo pirmininkas, aukojąs 
daug energijos ir laiko nu
kentėjusių nuo karo lietuvių 
šelpimo reikalams^

X S. Sgt. Paukšta, town- 
oflakietis, už nepaprastus 
pasižymėjimus karo fronte, 
Europoje, generolo Mark W. 
Clark apdovanotas Oro Me
daliu. Sgt. Paukšta sėkmin
gai atliko 35-kias priešo ob- 
servacijas labai pavojingose 
sąlygose. Jis buvo fronte su
žeistas.

X Antaniną Navikaitę, 
jos gimtadienio progai, gra
žiai pagerbė Ateitininkų 
draugovė. Puota buvo su
ruošta “Blue Danube” ka
vinėje. A. Navikaitė yra 
viena mūs visuomenės vei
kėjų ir DKK narė.

X Jonas A. Stoškus, nuo
latinis mūs dienraščio ko
respondentas. buvo išvykęs 
į San Antonio, Texag, svei
katos pataisyti. Šiomis die
nomis grįžo Chicagon ir jau
čiasi geriau. Pasakoja, kad 
Texase šiuo metu labai šil
ta, o nepratusiam net nepa
kenčiama.

X Agota Balsienė, 4355 
So. Artesian Avė., Brighton 
Park, žymi veikėja ir visų 
katalikiškų organizacijų rė
mėja, skaudžiai susižeidė — 
nusišutino koją. Labai gai
la dėlei ištiktos nelaimės, ir 
duok Dieve jai kuo greičiau
siai pasveikti.

X Sgt A. Žemaitis iš Ita
lijos rašo, kad jis yra daly
vavęs 13-koj kelionių prie
šą bombarduoti. Laiške pa
žymi, kad vokiečiai yra geri 
kovotojai, bet amerikiečiai 
ima viršenybę. Kiekvieną sy 
kį vokiečiai pakelia didelius 
nuostolius.

X Dantisto dr. Jurgio Blo- 
žio sūnus stoja į militarę a- 
kademiją. Dr. Bložis ilgą lai
ką turėjo dantisterijos ofi
są Metropolitan State Bank 
rūmuose, ir turėjo plačią 
klijentūrą. Nemėgo tiktai 
didmiesčio. Turėdamas lei
dimą praktikuoti danitisteri
ją Ohio vals., prieš keletą 
metų nusikėlė į Dayton, O., 
irgi turi didelio pasisekimo 
praktikoje. Rezidenciją {įsi
gijo priemiestyje.




