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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Pralaužė naciulinija prie Ca
Rusai spaudžia nacius visu frontu, 

nuo Suomijos iki pietinės Lenkijos
LONDONAS, liepos 18.— 

Vokiečių radio pranešė apie 
naują rusų ataką, šį kartą 
Kovelio apylinkėje, šiaurva
karių, Brest-Litovsk link. 
Vėlesnis nacių pranešimas 
kalbėjo apie aršias kovas 37 
mylias į rytus nuo Lvovo, į 
šiaurę nuo Zloczov geležin
kelio stoties.

Brest-Litovskas ir taip 
gręsiamas rusų armijų iš 
rytų ir šiaur-va,karių.

Berlynas sakė smarkios 
kovos vyksta visu Tarnopol- 
Luck-Kovel frontu. Maskva 
via dar nieko nepraneša apie 
žygius tuose rajonuose.

Rusų komunikatas sakė 
rusų dalinys, pasivarydamas 
pirmyn iki 40 mylių, užėmė 
Vydomlya, 16 mylių į šiau
rę nuo Brest-Litovsk o. Grei
tas rusų pasivarymas davė

rusams pozicijas iš kurių 
galės pulti strateginį gele
žinkelį tarpe Brest Litovsko 
ir Bialistoko. Rusai randasi 
17 mylių nuo Bug upės.

Lietuvoje, rusai žygiuoja 
per Suvalkiją į Rytprūsius. 
Toliau į šiaurę, rusai vis la
biau spaudžia nacių, linijas 
įi rytus niuo Latvijos, kur 
užėmė Stolbovo.

Vokiečių raportas taipgi 
pranešė apie dideles kovas 
Suomijos fronte, kur rusai 
atakuoja suomių pozicijas 
prie Suosalmi, į šiaurę nuo 
Ladoga ežero, ir Pitkaeran- 
ta rajone.

Pietuose, Gen. Zakarovo 
.armija susijungė su Gen. 
Černiakovskio armija aplink 
Gardiną, ir persigrupuoja 
naujam puolimui į Rytprū
sius.

Tom Garry, Chicagos nutekamųjų vamadžių užvaizdą, kuris prieš keturis metus 
šūkavo iš Chicagos stadiono skiepo ir tuo pradėjo kampaniją trečiam FDR terminui, 
ir 1944 metais varo kampaniją už Roosevelt nominaciją, dia matoma kaip jis su Lu- 
cille Boss važiuoja asiliuko traukiamu vežimėliu. (Acme-Draugas Telephoto.)

BRITAI PRAIAUZE CAEN LINIJA
VYRIAUSIAS AEF ŠTA-j riers vieškelio.

BAS, liepos 18.—Britai ka
riai šiandien persikėlė per 
Orne upę, tuo padarydami 
didelįi pralaužimą nacių li
nijoje prie Caen.

U.S. PIRMOS ARMIJOS 
ŠTABAS Prancūzijoje, lie
pos 18.—Amerikos kariai 
išvarė nacius ir visiškai už
ėmė St. Lo, kuris buvo na
cių linijos centras, po aštuo- 
nių dienų kruvinų kovų. 
Naciai buvo priversti pasi
traukti nuo dviejų iki trijų 
kilometrų tolumo.

Svarbiausioji nacių lini
ja pralaužta. Pasitraukian
čio priešo likučiai įsikasa į 
naujas pozicijas palei kal
nus į pietus nuo St. Lo-Pe-

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, liepos 18.—Pasivary
dami per greit subyrėjusias 
nacių linijas, amerikiečiai 
įėjo ir užėmė St. Lo. Ryti
nėj linijos pusėje vokiečiai 
pavaryti iki dviejų mylių 
tolumo.

Gen. Bradley štabo narys 
sakė paskutinis nacis buvo 
pavarytas iš St. Lo miesto.

Nakties metu vokiečiai 
buvo kontratakavę ir priver 
tę amerikiečius pasitraukti 
iki pozicijų tuoj už Ste. Cro- 
ix priemiesčio, rytuose.

Kiti amerikiečių daliniai 
pasivarė iki 200 jardų nuo 
kelio einančio vakaruosna į 
Periers.

U. 1 kariai pražygiavo pro Livorno
Braziiiečiai Italijoje

WASHINGTON, liepos 18. 
—Karo Departamentas pra
nešė, kad Italijos fronte at
vyko Brazilijos armijos da
linys, kuris padės sąjungi
ninkams Italijoje.

ROMA, liepos 18.—Ame
rikos kariai prasimušė per 
Italijos kalnus įi Arno upės 
laukus pasivaryms, kuris 
apėjo Livorno uostą ir da- 
sivarė iki laukų tik 11 my
lių nuo Pisa.

Amerikiečiai užėmė Pon- 
tedera, prie Arno upės, 12

Vėl perspėja nacius 
dėl prancūzą karią

LONDONAS, liepos 18.— 
Britų armijos narys, kalbė
damas į vokiečius per BBC, 
įspėjo juos, kad kiekvienas 
vokietis karys, kuris papil
dys kokį norint žiaurumą, 
bus nubaustas.

Šis įspėjimas padarytas 
po vokiečių radio praneši
mo, kuriuo naciai atmetė 
Gen. Eisenhovver reikalavi
mą, kad prancūzai patriotai 
turi būti skaitomi kaipo tik
ri kariai po jo komanda. 
Naciai teigia, kad jie yra 
civiliai prancūzai, ir turi 
prisilaikyti Vichy vyriausy
bės įstatymų

KALENDORIUS
Liepos 19 d.: šv. Vincen

tas Paulietis; senovės: šven 
taragis ir Sluogsnė.

Liepos 20 d.: šv. Jeroni
mas ir šv. Česlovas; seno
vės: Anis ’r Tautgimė.

ORAS
Šilta. Dalinai ūkanota.

13-tą dieną iš eilės 
atakavo Guam salą

U.S. LAIVYNO ŠTABAS, 
Pearl Harbor, liepos 18. — 
Amerikos didžiųjų karo lai
vų bombarduojama ir lėktu- 
vų ’bombuojama Guam sala 
matomai neužilgo išvys nau
jus veiksmus.

Vien tik neefektyvėm pa- 
krančio batarejom prieši
nantis, karo laivai šeštadie
ny apšaudė japonų pozici

mylių į rytus nuo Pisa. Lt.
Gen. Clark armija artinasi 
prie pat Arno upės. Pasiekę 
lygius laukus, amerikiečiai 
ruošiasi pasistūmėjimui Ar
no kloniu iki kranto, tuo ap
supdami Livorno ir imobili- jas Sekančią dieną lėktuvai
kuodą mi Pisa.

Beveik visi tiltai skers
Arno upės buvo išsprogdin
ti, ar tai vokiečių, ar tai są
jungininkų lėktuvų bombų.

Pietryčiuose, aštun'-os ar
mijos kariai persikėlė per 
viršutinę Arno upę į šiaur
vakarius nuo Arezzo, pake
liui į Florenciją, ir nuolat 
veržiasi pirmyn.

puolė priešo priešlėktuvinių 
patrankų įrengimus.
• Tais veiksmais puolimai 
ant Guam pratęsti iki tryli
ka dienų iš eilės. Atakos 
prasidėjo liepos 4 d., tik ke
turias dienas pirm Saipan 
galutino užėmimo.

Atrodo, jog japonų avia
cijos jėgos Guam saloje vi- 

i siškai išmuštos.

Išklausys 2 grupių 
pokarinius planus

WASHINGTON, liepos 18. 
—Rugpiūčio mėn. pirmą sa
vaitę čia susirinks Ameri
kos, Anglijos, Rusijos ir Ki
nijos atstovai neformalioms 
diskusijoms įvairių pokari
nių organizacijų reikalu.

Viena grupė siūlys pratę
simą Tautų Sąjungos idėjos, 
bet duos keturioms didžio
sioms valstybėms teisę dary 
ti nutarimus perviršijančius 
mažąsias tautas. Antra gru
pė siūlys planą pagrįptą 
ant “įtakos sferų,“ kuris 
uždėtų ant keturių didžiųjų 
valstybių atsakomybę už jų 
sferų saugumą.

Kadangi Rusija nekariau
ja prieš japonus, tai Ameri
ka ir Anglija pirma kalbėsis

JAPONAI INDIJOJE 
DAROSI SAU GALA

KANDY, Ceylon, liepos 
18.—Saužudystė ir badas 
sumažina skaičių japonų su
gautų arba bėgančių į pie
tus nuo Ukhrul.

Sąjungininkai kariai pasi
varė pirmyn dvi mylias į 
pietus nuo Ningthoukhong 
Kha Khunou ir užėmė Thi- 
nunggei. Raportas sakė aš- 
tuonias mylias į rytus nuo 
Palei vyksta aršios kovos.

ATLEIDO TOJO IŠ ARMIJOS VIRŠININKO VIETOS
NEW YORKĄS, liepos 18.1 rijai. Jo vieton paskirtas 

—Tokyo radio perdavė ofi-'Gen. Otozo Yamada, genera-
cialų vyriausybės raportą, 
kuriuo pranešama apie per
mainas Japonijos militari- 
nėj vadovybėje.. Premjeras 
Hideki Ttrjo i^ffihstas iš ar
mijos štabo viršininko pa
reigų ir jo vieton paskirtas 
Gen. Yoshijiro Umezu.

Anot pranešimo, Japoni
jai gręsia nepaprastai dide
lė nacionalinė krizė.

Umezu buvo Kwangtung 
armijos viršininkas ir amba 
sadorius okupuotai Manču-

Britai renka žinias 
apie bombą nuostolius

LONDONAS, liepos 18»—
Skrendančioms bomboms be 
krintant pietinėj Anglijoj, 
užsienių reik. sekr. Eden 
pranešė parlamentui, kad
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linis militarinio mokslo in
spektorius.

Pranešėjas taipgi sakė, 
kad Tojo pareiškęs jog pra
radimas Saipan salos suda
ręs Imperatoriau Hirohito 
“rūpesčio,” ir dėlto “mes 
perpildyti baime.”

Nieko apie tai nesakyta, 
tad manoma Tojo tebeeina 
kitas pareigas: premjero, 
karo ministerio, ekonomijos 
ministerio ir k.

Amerikiečią bombos 
padegė Changsha

CHUNGKING, liepos 18. 
—Didelis Amerikos mažes
nių bomberių dalinys ataka
vo Changsha, kur bombos 
sukėlė bent 75 didelius gais
rus ir antraeilius sprogi-

kabinetas nutarė nelaikyti i . . ~ x., J l mus. Anot Gen. Stilwell šta-
slapto posėdžio aptarimui 
robotinių bombų atakų.

Pranešta, kad kas mėnesį 
bus paskelbta bombų pada
rytų nuostolių skaitlinės, 
bet jos nebus suskirstomos, 
nes tas “perdaug pasakytų 
priešui. ”

bo, 95 nuošimčiai visų nu
mestų bombų, pataikė tiesiog 
ant taikinių.

Changsha yra svarbi reik
menų bazė japonams, kurie 
veržiasi pirmyn pagal Can- 
ton-Hankow geležinkelį, Hu 
nan provincijoje. Mažesni

PORT ' CHICAGO, Calif., 
liepos 18.—Sprogus dviem 
amunicijos laivams prie lai
vyno uosto čionai, žuvo iki 
350 vyrų, Ta skaitlinė pa
duota laivyno oficialiam 
pranešime, kuris sakė apie 
240 laivyno narių dingę ir 
manoma žuvę, ir suvirš 100 
civilių įgulos narių taipgi 
dingę ir tikriausiai bus žu
vę.

Laivyno ligoninėse ir pir
mos pagalbos stotyse suskai 
tyta suvirš 500 sužeistų.

Sprogimas įvyko tuoj po 
10 vai. vakar vakarą. Abu 
laivai subyrėjo į šipulius. 
Jie buvo S.S. Quinault Vic- 
tory, ir S.S. E. A. Bryan. 
Kuone visi namai Port Chi
cago miestelyje buvo ap
griauti. Sprogimas buvo 
jaustas net už 50 mylių.

Praradimas laivų, amuni
cijos ir nuostoliai pastatams 
sudarys milioninius nuosto
lius. Sprogimų jėga nuskan

dino du mažus pakraščių 
sargybos laivus.

Didelį pavojų sudarė neiš
sprogdinta amunicija, kuri 
pluduriuoja ant aliejų pa
dengto vandens.-------

Pirmo sprogimo metu 250 
negrai jūreiviai ir devyni 
oficieriai krovė amuniciją 
nuo uosto į laivus. Antras 
sprogimas įvyko 10 sekun
dų po pirmojo. Nė vienas tų 
vyrų po sprogimo nepasiro
dė.

Gydytojai ir slaugės iš 
aplinkinių miestų tuoj sku
bėjo į Port Chicago, kaip ir 
Raudonasis Kryžius, kuris 
nuvežė sulankstomų lovelių 
ir kraujo plazmos.

Vienas vyras mylią nuo 
Port Chicago buvo sprogimo 
jėgos nuneštas 100 pėdų. 
žmonės vienam teatre už 
pusantros mylios nuo spro
gimo vietos tvarkiai išėjo iš 
teatro, kuomet viena jo sie
na išgriuvo iš priežasties 
sprogimo spaudimo.

-- --Ma

Atakavo robotinių bombų fabrikus
LONDONAS, liepos 18.— 

Tūkstantis Amerikos lėktu
vų iš Anglijos šiandien skri
do giliai į rytinę Vokietiją 
ir bombavo vokiečių raketi
nių bombų eksperimentali- 
nes stotis prie Peenemunder 
ir Zinnowitz. Tie miestai 
randasi prie Baltijos jūros

kranto, ir yra apie 600 my
lių nuo Anglijos bazių.

Kitas Amerikos lėktuvų 
dalinys, iš Italijos, atakavo 
Friedrichshafen ir Nemmin- 
gen, pietvakarinėj Vokieti
joj. Taikinys Friedrichsha- 
fene buvo lėktuvų fabrikas.

Lpndono apylinkėje robo- imtuvai apšaudė japonus, 
tinės bombos užmušė tris ir pUOĮa Hengyange ap-
sužeidė devynis asmenis vie- guptug kiniečius
noje slėptuvėje. Kiniečių komanda sakė

jų jėgos Hengyange atmušė 
naujas ir dideles japonų ata 
kas, bet pripažino, kad prie
šas padarė naują pralaužimą 
iš pietvakarinių priemies
čių.

$1,500,000 gaisras 
Douglas fabrike

CHICAGO, liepos 18. — 
Nežiūrint didelio gaisro, ku-

VICE PREZ. WALLACE 
SANSAI PRASTĖJA

CHICAGO, liepos 18. — • ris sunaikino 600x300 pėdų 
Demokratų Konvencijos de- medinį administracijos pas-
legatai sako Vice prez. Wal- 
lace šansai pernominavimui 
darosi vis prastesni.

Pennsylvania delegac i j a
su Rusija, o po to su Kinija.) susiskaldę—41 už Wallace, 

Sekr. Hull kvies įvairių 21 prieš.
departamentų viršini n k u s 
būti patarėjais kuomet dis
kusijos prasidės.

Wallace rėmėjų komitetas 
kvietė vice prezidentą at
vykti į Chicagą.

tatą, ir padarė nuostolių už 
$1,500,000, darbas Douglas 
Aircraft fabrike Parke Rid- 
ge, tuoj už Chicagos, ėjo 
kaip paprastai.

Sudegusių rekordų dupli- 
katai lėktuvu atvežti iš Ka
lifornijos, tad nebuvo reika
lo darbo nutraukti.

KARO BIULETENlAl
— Amerikiečiai Italijoje 

užėmė Pontedera, pietiniam 
Arno upės krante.

— Amerikiečiai artinasi 
prie St. Lo—Periers vieške
lio, kurio perkirtimas atsklr 
tų naciui jėgas Prancūzijoje.

—Kovose Saipan saloje 
užmušta du japonų admiro
lai ir vienas generolas.

BERLYNAS SAKO FDR 
APLANKYS ITALIJA

LONDONAS, liepos 18.— 
Berlyno radio sakė Prez. 
Rooaeveltas greitu laiku 
vyks Romon, ir kad visus 
planus jo kelionei jau suda
rė jų pasiuntinys Vatikane,! 
Myron C. Taylor.

Nėra jokių ženklų, kad’ 
būtų nors kiek tiesos tame' 
nacių pranešime.

Naciai sušaudė dar 
33 aliantą lakūnus

LONDONAS, liepos 18.— 
Anglijos karo sekretorius 
Sir James Grigg pranešė 
parlamentui, kad naciai su
šaudė dar 33 sąjungininkų 
lakūnus. Anot Grigg, naciai 
sakę, kad 26 jų buvo nušau
ti bebandant pabėgti. Kitų 
šešių sušaudymo aplinkybės 
nežinomos.

$
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IS GARY. IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
Ir pridengė šaltoji
žemelė...

Prieš savaitę palaidotas 
a. a. Kasparas Margis, 71 
m. amžiaus, išauginęs ketu
rias dukteris ir vieną sūnų, 
kurie buvo susirinkę pasku
tinį kartą atsisveikinti. Lai
dotuvėse dalyvavo ir velio
nio brolio šeima iš Chicago 
ir jų duktė Mary-Arin, kuri 
Šv. Kazimiero vienuolyne 
šių metų rugpiūčio 15 d. su
dės pirmuosius įžadus. Ji 
yra baigus slaugės mokslus 
ir dabar darbuojasi Šv. Kry
žiaus ligoninėj. Į laidotuves

bar eina finansų sekretorės 
pareigas.

Laidotuvių rytą kleb. kun. 
J. Martis atlaikė gedulo Mi
šias šv. ir pasakė pamoks
lą.

Velionis buvo “Draugo” 
skaitytojas, 
šešiolika jaunuolių

Šiais metais Šv. Kazimie
ro parapijos mokykla išlei
do 16 jaunuolių: 8 mergai
tes ir 8 berniukus. Baigu
sieji mokyklą: Emily Dani
levičius, Dolores Wainores, 
Bernadine Satanek, Gene- 
vieve Satanek, Grace Kiupe-

taip pat buvo atvykęs ir jos lis, Marytė Nenis, Theresa 
brolis siekiąs kunigo, luomo Šimkus, Kotryna Zdankus, 
Tėvų Marijonų seminarijoj. I Richard Radis, A n d r e w 
Jis gražiai patarnavo savo ■ Knipp, Richard Baldvin, Al- 
dėdės laidotuvėse. Kiti na- fonsas Galinis, Thomas Ur- 
riai iš šios šeimos tarnauja
kariuomenėj.

Ši velionio brolio šeima 
turėjo didelį ūkį Montana 
valstybėje. Vaikams išaugus 
ir išsiskirsčius, tėvai buvo 
priversti ūkį parduoti ir ap
sigyveno Tėvų Marijonų Į- 
slaigoj, kur žada baigti pas
kutines gyvenimo dienas.

Laidotuvėse tai,p pat da
lyvavo Margienės sesuo As
trauskienė iš Westville, III.

Vyriausia velionio duktė 
yra ištekėjusi už Klevicko.
Dabar jie yra žymūs biznie
riai Garyje (savininkai gė-

ban, William Elias, John 
Liubauskas ir Anthony Pa
žėra.

Daugelis jų yra pasiryžę 
lankyti ka.alikiškss aukš
tesnes rftokyklas.
Sesuo vargonininkauja

Šiuo metu Šv. Kazimiero 
bažnyčioje vargonininkauja 
sesuo Anita (Sabockaitė) 
Kazimierietė. Kitos seselės 
gyvena Giry, pasini? inyda- 
mos čia ilsisi ir ruošiasi 
mokslo metui.

Mary Radis, buvusi Šv. 
Kazimiero parapijos vargc-

rimų pardavyklos). Per lai-; nininkė, pakviesta vargoni- 
dotuves jis pavaišino užkan- ninkauti Šv. Rožančiaus pa- 
džiu ir gėrimu visus gimi-rapijon prie 5-tos ir Clark 
nes ir svečius. Beje. Klevic- i Road. Ji jau pradėjo savo 
kienė yra uoli Moterų Sąjun- į pareigas. Jos duktė Gen- 
gos 61 kuopos veikėja ir da- drute. kuri Chicagoj lavina

KARO AUDRA EINA PER LIETUVĄ ĮDOMIOS žinios is phila., pa.
Jurgiečių baram ‘‘Timeless Lithuania”. Kiek 

žinau, ji pasiųsta ir kardi-
Tarp vietos jurgiečių jau nclui Dougherty, miesto ma- 

pra aidėjo pasiruošimas prie jorui, valst. gubernatoriui,
I būsimo bazaro parap. nau- ir kurie prielankūs yra lie-

Žemėlapis rytinio fronto, kur bolševikų kariuomenė, pa
ėmusi Gardiną kanuolėmis apšaudo buvusią laikinąją 
Lietuvos sostinę Kaimą. Nepatikrinti pranešimai sako, 
kad rusai parašutistai nusileidę Rytprūsiuose.

(Acme-Draugas telephoto)

balsą parvyko namo atosto
gų-

Poilsio metu mano duoti 
piano pamokas.
Serga

Dar vis serga vietos gy

Viešnia
Šiomis dienomis Garyje 

viešėjo vietos veikėjo Aukš- 
kalnio brolienė iš Detroit, 
Mich., Aukškalnienė. Daly
vavo “Draugo” piknike ir

ventoja Milkiutienė. Jai bu-į susipažino su daugeliu čir 
vo padary a sunki opsract-! kagiečių. Korespondentė
ja. Ligonė randasi namie,! —----------------
Nors jau gali pavaikščičoti, i Anglijos karalius Karolis
bet dar silpna.

Prašo savo draugių daž
niau ją aplankyti. Malonūs 
pasikalbėjimai prašalina nuo 
bodžias valandas.

Juoda rinka

tuviams, vietos anglų dien
raščiams; universitetui; jė
zuitų kolegijai ir kitoms 
.aukštoms mokslo įstaigoms 
bei knygynams. w Tikimasi, 
kad reikale ne vienas už Lie 
tuvą užtars žodeliu, kitu, 
smerkiant agresorius — pa
vergėjus mažųjų, silpnųjų 
tautų.

Ukrainiečių laikraštis “A- 
merika” savo skiltyse įdėjo 
ilgą straipsnį apie tą kny- 

kun. Miluko sesę 84, pabrėžtą pasiremiant e-

dai. Klebonas kun. dr. Vy
tautas Martusevičius, pra
neša, kad bazaras įvyks lie
pos 27, 28, 29; rugp. 3, 4, 5, 
24, 25, 26 ir 31, ir rugsėjo 
1 ir 2 dienomis.
Pakviestas į kariuomenę

Dr.*Vincas Pušinskis pa
kviestas į Dėdės Šamo ka
riuomenę.

Dr. Pušinskis yra tolima 
giminė kun. A. Miluko. Jo 
dėdė (iš tėvo pusės) yra ve 
dęs a. a.
irgi Philadelphijoje gyvenan 
čią.
Iš tautiniai-kultūrinės 
veiklos

Zigmas Jankauskas, pava
duodamas Kristopą Žemaitį, 
nes šiam biznis labai apru- 
bežiuoja laiką, dabar išsiun
tinėjo kaipo dovaną nuo lie
tuvių įžymybėms knygą

I subsidavęs du olandų ar
tistus, Rubens ir Van Dyck. t 
Sakoma, kad pastarasis nu
piešęs net 36 portretus mi 
neto Anglijos monarcho.

WULK STUDIO
IH41; IVc- t .15'" Street

V)V \\< EI, I’HOTOGKIPHY 

i.t>wr:sf '<js. ul L Pkn t s

. 1 eite 2<i3

ditorialu “Darbininko” (4 d. 
balandžio): “Stiprus Lietu
vos užtarėjas.”

Mylįs Lieluvą Laisvą

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘Drauge”.

William Jeffers. preziden
tas Union Pacific geležinke
lio kompanijos. paskelbė, 
kad asmuo, kuris duoda ky
šį geležinkelio tikietų par
davėjui, kad gauti rezerva
ciją vagone, ir tikietų par
davėjas, kuris priima kyšį 
ir išduoda tikietą, yra black 
marketo dalyviai.

EXTRAI EXTRA!
Peruialuytati 

varliu-, Ir 
adresas.

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTKR 
savininkas.

REMKITĖS
SENĄ

LIETUVIU
DRAUGĄ,

MONAKCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6064

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už pigesni nuošimti — be komišino 

PAS

K

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS PYKAU 
STANLEY LITWINAS,

General ll&nsgar

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI 3ALESMANAI 

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

Yra Geriausias Laiku Pirkt* Pirmos RAHes 
Namų Materijolą Ui Dar lemomis Kainomis! 

Atvykite į mflsų jardą fcr apžiOrėktte ata
ką Ir aukštą rflšj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vfflnj, skiepų Ir fletų. 
PASETARKIT SU MOŠŲ EKSPORTAIS

Didžiausia Lietuviu 
Jevvelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

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
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

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
KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. 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 Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS (
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YV. 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
Rcz. Tel.: PROsncct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS m
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS W

- IR AKINIUS PRITAIKO 
744 YVest S5th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko-^fc 
mis.Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
Tik viena pora ak ų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lSeg- 
zaminuotl jas modemlSklausla 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
galt sutelkti.

30 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių įtempimų.

Dr. John 1 Sroelana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAI, 0323, Chicago 

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

Trečiad. Ir SeStad. 9:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

PIRKITE KARO BONUS!

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
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 sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— (
šaukite: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda^ 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran
ginau 1

rnARGLITIJ"
VBBNINTttLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M

-<»- WHFC - H5D kilos
SEKMADIENIAIS - nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 11d 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western A v©., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242 

jį.»i Įįi, ■ i i.i.į.ZSB5 sa

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........
STOKER COAL, Ankštos rūšies, 57*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11
PETROLEUM COKR (Courae). <1 •'Bft 
PETROLEUM COKE (Pilė Kun) J|Q*Q5

J

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

23 metų patyrimas
Tel.: Yards 1820

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. MALSTBD ST. 

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

JLd* • J

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

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekra. tik susitarius.

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 i 
Valandas; 3—8 jįoj^st ,
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

•‘DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolnh 9488-S48V

HELP WANTED — VYRAI

SHEET METAI 
DARBININKU

Galite dirbti diena ar naktį 
pilnai ar dalinai.

★ ★
VISOKIŲ DARBŲ 
PAGELBININKAI 
PUNCH PRESS 
OPERATORIAI 

LAYOUT VYRAI
PAPRAST. DARBININKAI 
MEDŽIAGŲ KILNOTOJAI 

★ ★
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIS 

Šie darbai tikrai bus geri po karo.

CHICAGO 
Metai Mfg. Co.
3724 S. Rockwell Si.

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sheridan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOIŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

VYRAI IR MOTERYS

SKARMALŲ RINKĖJA
Švarus darbas ir geros aplinky
bės. Nuolatinis darbas — gera al
ga. Kreipkitės tuojau:

PEOPLES IRON & METAL CO. 
5835 S. J OOMIS BLVD.

Rlf-ERIU MANAGEKU PRITYRU
SIU. GERIAUSIOS AIjGOS. SAUKI
TE CANAL 1080; PRAŠYKITE MR. 
SIEGEIj. .

Salynas
Pacifiko vandenyne yra 

Marshallo salynas, kuris už
ima 70,000 kvatratinių my
lių plotą. Bet tos salos ne
didelės; sudėtos krūvon jos 
sudarytų tik 160 kvadrati
nių mylių.

Bitės
Penki šimtai bičių sveria 

tik vieną svarą.

ir ★ ★★ ★ ★ ★ ★
★ For Sale 1
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Resnits i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dthnanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

GALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM
^ ****** *

HELP WANTF.D — VYRAI HELP UANTtJ) — MOTERYS HELP WASTED — MOTERYS

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. 
NUO 8 iki 12 VAL. SUBATOMIS 

DARBO OFISAS:

1332 Cortland St.
(1900 J Šiaure ir 1332 i Vakarus; 

linkite Armitagc Gatvekarl.

HELP WANTED — MOTERYS

High School 
Merginų

16 metų ir vyresnių 
Būkite patriotiškos 

—ir—
Pakuokite Maistą 

Kareiviams užjūryje
Lengvas darbas—geras mokestis 

smagi darbavietė.

WILLIAMS, WEST 
& WITT’S PRODUCTS 

COMPANY 
125 W. Ohio St.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 

★ , ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atsišauklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

S. KARPEN & BROS.
636 W. Cermak Rd. 

PAIEŠKO 
Vyrų ir Vaikinų 

Moterų ir Merginų
Dėl Ked-dirbystės—Apdirbimui — 
Sėdynių springsu tvarkymui-Jėgi- 
nių siuvimo mašinų operavimui— 
Ranka siuvimu)—Mašinistų—Tool 
ir die dirbėjų—Asemblorių—Me
džio mašinų darbininkų—Abelnų 
bai gėjų —Tri n to jų—Dažytojų—In
spektorių—Paprastų darbininkų.

SU AR BE PATYRIMO 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIO

Žemiškieji geidimai yr» 
tepalas, kuris sulipina dva
siškuosius mūs sparnus.

MELSKITĖS Už TAIKĄ Pirkite karo bonus.

MOTERŲ
Bile Amžiaus

Pakuoti Karinj Maistą

GERIAUSIAS MOKESTIS 
SMAGIOS APLINKYBES 

LENGVAS DARBAS

WILLIAMS, WEST 
& WITT’S PRODUCTS 

COMPANY
125 W. Ohio St.

JŪS GALITE

STOTI INVAZIJOM!
ATEINANT

DIRBTI

Hurley Machine
Ne visi kovojantieji yra

FRONTO LINIJOSE—
JUS GALITE BŪTI 

VIENA ČIA 
NAME

BUKITE:
MAŠINŲ OPERATORKA 

ASEMBLORĖ 
INSPEKTORKA 

DIRBKITE LAIMĖJIMUI!!

Matykit Mr. Danicek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

MOTERŲ
—dėl—

ŠLAVIMO
Daliniam Laikui 

NEREIKIA PRITYRIMO
Kreipkitės:

PERSONNEL OFISAN

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

BURR
BENCH OPERATORIAI
BENCH LATHE OPERS. 

TURRETT LATHE OPERS.
TRUMPOS VALANDOS 

NUO 4 VAL. POPIET IKI 
9 VAKARE.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

MERGAITĖS
MOTERYS
MAITINKIT MUSŲ 

KOVOJANČIUS VYRUS 
Reik Jūsų pagelbos pakuoti 
maistą ir racijonus kovojan

čioms jėgoms.
švarus, lengvas darbas. 
Pusė daugiau algos už

viršlaikį.
Dienos ir vakarų darbas. 

“L” IR GATVftKARTŲ 
TRA NSPORTACM A

Chas A. Brewer & Sons
6320 HARVARb AVĖ.

WEST SIDĖS 
PANELĖS - MERGINOS 

$34.80 I SAVAITĘ
Nuolatinis, malonus, lengvas dir

btuvės darbas. Arti namų. 
Ateikite priairuošusios dirbti.

AMERICAN DECALCOMANIA 
4334 W. 5th Avė.
OPERATORIAI

ant single needle ma&inų siuvinė
ti auto sėdynių uždangalus. Ga
lima uždirbti $1.00 ir daugiau per 
valandą.

DAPCO
705 W. Washington Blvd.

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

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sheridan Road

WEST SIDĖS
Karo Dirbtuve

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

Inspektorių ir ‘
Benčiaus 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 IK 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 West 47th St.
Tel. YARDS 186G.

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKF
su modemiškai Įrengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, baaementae 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinės mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1V4 mylių nuo Micih- 
gan ežero ir puošnių rezortų.
J. P. VARKALA sav., Chlcagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Vlrginia 2114

PARDAVIMUI NAMAS
Brighton Parke — pardavimui 2-fla- 
tų, po 4 ir 4 kamb., namas; karšto 
vandenio šildomas, 2 kambariai beis- 
mante ir 1 kamb. viškuose, užda
ryti porčiai. Arba mainysiu ant 
mažesnio namo su kiek norą že
mės. Savininkas randasi vietoj:—

2 3041 West 45tli Street. Chicago

K®*
DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 

DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

Velnias tapo tėvu
CHUNGKING, Kinija. — 

Kai kunigas Joseph Farnen 
pradėjo šelpimo pagalbos 
keliones viršutinėje ir žemu
tinėje West upėje, pietų Ki
nijoje, žmonės jį pravar
džiavo šiais žodžiais: “sve
timšalis velnias” (foreign 
devil). Jis teikė žmonėms 
pašalpą. Dabar, po metų šal
pos darbų, jis visų sveikina
mas kaipo “dvasiškas tė
vas.” Father Farnen yra 
Maryknoll misijonierius, iš 
Baltimore.

Melskitės, kad Lietuva vėl 
atgautų nepriklausomybę. .

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

Balsas iš burnos išėjęs ne
besugrįžta.

DIDELIS GAISRAS PRAMOGŲ PARKE

Denver, Colo., prieš pora dienų kilęs didelis gaisras pramogų ir pasilinksminimo par
ke (Elitche’s Gardens) paėmė šešias žmonių gyvybes. Gaisras kilo Old Mill tunelyje, 
kuriame tuo metu buvo nemažai žmonių. (Acme-Draugas telephoto)

Nauji Žemaičių kankiniai
Baisiai nužudytieji 76 vyrai Rainių 
miškelyje

(Pabaiga.)
Lavono Nr. 41 kairė koja 

per čiurnĮ perdurta,, žaizdo
je kaulas sutriuškintas. De
šinėje kaktos pusėje durta 
ir giii žaizda. Kaktos ir vir
šugalvio kaulai sutriuškinti. 
Iš žaizdos kyšo smegenys.

Lavono Nr. 42 dešiniame 
šone, žemiau šonkaulių dur
tos dvi žaizdos. Tam pačiam 
šone, po pažastim durta ke
lių colių pločio žaizda, pro 
kurią kyšo plaučiai. Dešinė
je pusėje pradedant kaklu 
iki viršugalvio — žaizda iš 
kurios kyšo smegenys. La
vono Nr. 53 dėmės ant vi
so kūno. Liežuvis perplėš
tas. Kairėj pusėj krūtinės 
yra plėšta žaizda apie 6 co
lių. Taip pat žaizda iš kitos 
pusės. Iš kairės pusės, že
miau duobelės, nelygiais 
kraštais durta žaizda 15 cm. 
gilumo (.apie 6 colių). Antra 
žaizda prie peties apie 2 co
lių, eina nuo peties sąnario 
iš priekio. Trečia žaizda iš 
užpakalio apie pusantro co
lio.

Lavono Nr. 64 stiprios dė
mės galūnėse ir pilvo srity
je. Kiaušo nėra. Tarp ausų 
ir akių (linijose) nėra kau
lo. Lavono Nr. 71 prieky 
trys žaizdos: ties širdimi ir 
kiek žemiau. Rankos suriš
tos, nugara sumušta. Kairėj 
mentėj žaizda poros colių 
didumo į plaučius. Iš šios 
žaizdos kyšo plaučiai. Kak
le iš kairės pusės durta žaiz
dai. Lavono Nr. 72 nugara 
smarkiai sumušta. Nuo ran
kų lupasi oda. Nuo kairiojo 
kirkšnio piauta žaizda neto
li poros colių. Rankos su
rištos užpakaly. Galva su
daužyta, kiaiukuolė sutriuš
kinta. Apatinis ir viršutinis 
žandikaulis supiaustyti. Iš 
burnos vidaus su durtuvu 
išmaišyta gerklė. Liežuvio 
nėra. Tarp akių ir nosies — 
žaizda.
70 vežimų sn kankiniui 
grabais

Anksči/au padavėme pa
vardes 74 Žemaitijos kanki
nių. Kaip žinome, bolševi
kai tada nužudė 76, bet li
kusieji du buvo rusai, apie 
kuriuos mes nieko nežino
me, tik tiek, kad jie buvo

politiniai kaliniai ir kad. 
matyt, ir jiems perdaug bu
vo įgrisusi raudonoji saulė...

Kada buvo pravesti reika- 
lingiausieji tyrinėjimai, iš 
Rainių miško į Telšius pa
mažu pradėjo slinkti ilga. 
liūdna vilkstinė — 70 veži
mų su grabais. Visuomenės 
pastangomis visoms raudo
nojo teroro aukoms buvo 
padaryti karstai. Jau iš va
karo prieš laidotuves kapi
nėse buvo kasama bendra 

i didelė duobė. 1941 m. liepos 
1 d. buvo antradienis, eilinė 
darbo diena, bet Telšiuose 
buvo minios žmonių. Mies-1 
te — lietuviškos trispalvės, 
perjuostos juodais kaspinais. 
Gėlių, kaspinų, vainikų ne
suskaitoma daugybė, žemai
tės, žemaičiai pripynė tiek 
vainikų, kad užteko apsupti 
kiekvieną karstą atskirai ir 
visą 70-čią vežimų vežamą 
karstų procesiją bendrai. 
Katedros šventoriuje buvo 
įrengtas altorius, prie kurio 
buvo atlaikytos gedulingo
sios pamaldos, nes viduje 
žmonės nebūtų galėję tilp
ti.

Telšių katalikų kapuose 
vienas po kito buvo sudėti 
karstai į didelę bendrą duo
bę. Ant karstų ilgai, ilgai 
krito gėlės ir ašaros. Grau
dus kunigo pamokslas ir 
jautrus lietuviškas “Amžiną 
Atilsį”. Prie atviro kapo 
dar buvo sugiedotas Lietu
vos himnas ir jo garsai su
siliejo su minios nelaikomu 
verksmu, kūkčiojimu. Po 
kiekvienos kalbos vis buvo 
tautinės ar religinės gies-' 
mės.

Iš Lietuvos atsiųstasis ap
rašymas baigiamas šiais žo
džiais :

— Telšių kapinių angoje 
išdygo didelis, gėlėmis ir ža
lumynais apkrautas kapas, 
toks, kokio nežinojo dar mū
sų tautos istorija. Brangus 
lietuvi, žemaiti. Būdamas 
Telšiuose, aplankyk visada 
šį kapą. Čia atsiminsi sun
kiausius mūsų liautos gyve
nimo metus, atsiminsi jos 
didvyrius ir pasisemsi jėgų 
savo darbui, savo valiai ir 
siekimams sustiprinti.

Indėnai parduoda 
arklius ir perka bonus

Vadas Banjamin Ameri
can Horse iš Pine Ridge, S. 
D., indėnų reservacijos, dar 
nesuskaičiavo Penktoje Ka
ro Paskoloje nupirktų, jo gi
minės bonų bendros sumos. 
Vadas pasakė, kad jų gimi
nė pardavė varžytinėse ar
klius ir galvijus, kad galė
tų nusipirkti karo bonų.

Žodis nikotinas paeina 
nuo prancūzo vardu Niko- 
tas, kurs, sakoma, iš Antilų 
salų atnešęs į Europą rūky
mo paprotį. 1560 metais jis 
atvyko į Portugaliją, kaipo 
Prancūzijos karaliaus pa
siuntinys.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls
800 N. Clark St., City 

SUPERIOR 1462.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —

rr
DR. JONO STARKAUS

Lietuviu Kalbos 
GRAMATIKArr

"Lietuvių Kalbos Gramatika"
...............S1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui)
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika" yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkas 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyt! Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapolls College, kn- 
randaai Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avė. 

Chieago 8, Illinois
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Demokratų konvencija
Kelias dienas demokratų partijos vadai Chicagoje 

svarstė platformą, kuri bus paskelbta konvencijos metu.
šiandien Chicagos stadiume prasidėjo demokratų par

tijos konvencija, kurioje bus nominuotas kandidatas 
į prezidentą ir vice-prezidentą. Demokratai kandidatą 
į Jungt. Amerikos Valstybes pastatė dabartinį prezi
dentą Rooseveltą, kad rudenį būtų išrinktas ketvirtam 
terminui. Prezidentas Rooseveltas sutiko kandidatftoti 
ketvirtam terminui. Daugiau demokratų eilėse yra gin
čų dėl vice-prezidento Wallace perrinkimo į vice-prezi-
dentus.

Vice-prezidentas W.allace turi šalininkų, bet taip pat 
turi priešų demokratų tautinės konvencijos atstovų 
tarpe. Konvencijos laiku tie ginčai gali turėti kokių 
nors pasėkų, bet gali ir neturėti.

Prezidentas Rocsevelt nori, kad Wall,ace būtų kon
vencijoje nominuotas į vice-prezidentus. Ir tuo reikalu 
parašė laišką.

★
Lietuvos troškimas

Pirmiau teko patirti, kad vykstant kovoms tarp na
cių ir sovietų rusų, smarkiai nukentėjo Vilnius. Vakar 
gauta žinių, kad sovietų rusų artilerija apšaudė Kauną. 
Lietuva tapo karo lauku, žinoma, skaudžiai nukentės 
Lietuvos miestai ir Lietuvos gyventojai.

Nors Hitleris ir Stalinas nenori matyti laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos, bet tenka pabrėžti, kad lietu
viai niekam nevergaus, jie kovos iki paskutinio kraujo 
lašo, kad Lietuva vėl atgautų laisvę ir nepriklausomybę.

Nors komunistai deda visas pastangas, kad Lietuva 
niekada neatsikeltų laisvam ir nepriklausomam gyve
nimui ir būtų Stalino kokia tai pastumdėlė, bet tenka 
pabrėžti, kad lietuviai kaip nevergavo Hitleriui, taip 
pat nevergaus Stalinui. Visos Lietuvos didžiausias troš
kimas būti laisva ir nepriklausoma valstybe.

★
Hitlerio armijoje yra kaimukų, kazokų ir kitų

H. R. Knickerbocker iš Normandijos, Prancūzijoje, 
praneša, kad vokiečių kariuomenėje vakarų Europoje 
yra daug vyrų, kuriuos naciai sumobilizavo okupuo
tuose kraštuose, kaip Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir Ru
sijoje. Esąs taip pat didelis skaičius turkestaniečių, ka
zokų, kalmukų ir visokių kitų. Sis faktas rodo, kad 
Hitleriui jau stinga “arijų rasės’’ vyrų ir sumobiliza
vo iš okupuotų kraštų nemažą skaičių vyrų.

Greičiausia, kad kazokus, kalmukus ir kitus sumobi
lizavo buvęs raudonosios armijos gen. Andrei Vlasov. 
Teko patirti, kad Vlasov armijos daliniai veikia ryti
nėje Prancūzijoje. Bet matyti jų esama ir kitur.

★
Kas naujo Japonijoje

Po devynių dienų, kai Jungtinių Amerikos Valstybių 
kariuomenė laimėjo visą Saipan salą, buvo atstatytas 
admirolas Shigetaro Shimada iš Japonijos laivyno mi- 
nisterio pareigų. Tokyo radijas paskelbė, kad tai įvyko 
dėl “svarbios dabartinės karo situacijos’’.* Kitas japo
nų radijo komentatorius paskelbė, kad adm. Shimada 
atsistatydino. Nauju japonų laivyno ministeriu paskir

tas admirolas Naokuni Nomura.
Manoma, kad admirolas Shimada buvo pavarytas dėl

Saipan salos netekimo ir Pilipinų jūros mūšio pralai
mėjimo.

Japonai vis smarkesnius gauna smūgius Pacifiko ko
vos laukuose, todėl jie bando savo padėtįi gelbėti laivyno 
ministerio keitimu, bet vargiai ką naujo sugalvos naujas 
laivyno ministeris.

Taįp pat vakar gauta žinia, kad Tojo liko pašalintas 
iš armijos štabo vado pareigų. Jo vietą užėmęs kitas 
asmuo.

★
Kovos Prancūzijoje

Normandijoje, Prancūzijoje, šiomis dienomis vyksta 
smarkios kovos. Jungtinių Amerikos Valstybių karo 
jėgos, kurios septynias dienas puolė vokiečių pozicijas 
St. Lo fronto ruože, liepos 17 dieną įsiveržė į patį mies
telį). Apie tai paskelbė sąjungininkų štabas.

Gen. Omar Bradley, kuris vadovauja amerikiečiams, 
pasakė, kad dėl St. Lo miestelio vykstančios smarkios 
kovos. Naciai smarkiai priešinasi.

Amerikiečiai išmušė nacius iš Lessay miestelio ir su
davė priešui smūgius Periers fronte.

★
Rusijoje labiau suvaržyta divorsai

Kilus Rusijoje revoliucijai, įsigalėjus Rusijoje komu
nizmo diktatūrai, komunistai labai lengvapėdiškai žiū
rėjo į moterystę. Labai buvo lengva gauti divorsai. Įvy
ko baisios pasėkos. Paskui komunistų valdžia ėmė var
žyti divorsus.

Pastaruoju laiku Sovietų Rusijoje dar labiau apsun
kinta divorsų gavimais.

Šis faktas rodo, kad Sovietų Rusijos valdžia susirū
pino šeima, nes gerai įsitikino, kad šeimos palaidumas 
ir laisvoji “meilė” veda tautą prie pražūties.

Šio karo metu sovietų rusai neteko daug žmonių. So
vietų rusai nauju suvaržymu divorsų nori padidinti 
žmonių skaičių. Taip pat valdžia teiks pinigines premi
jas gausingesnėms šeimoms.

Revoliucijos metu ir keletą metų po revoliucijos kai 
kurie komunistai sakė, kad moterystės pastovumas ir 
nesuardomybė yra buržuazijos padaras ir propagavo 
laisvą “meilę”. Kai įsitikino kur veda laisvoji “meilė”, 
vėl grįžta prie pastovesnių moterystės dėsnių.

APŽVALGA
Daug vilčių dėjo

Seniau Hitleris labai gyrės savo submarinais, ir į 
submarinų veikimą dėjo didelių vilčių. Bet šiandien 
nacių submarinų veikla neturi tokių pasėkų, kokių Hit
leris tikėjos. Juk Hitlerio submarinai susvyravo laike 
birželio mėnesio, invazijos mėnesyje. Jie nuskandino 
vieną invazijos laivą, ir tai nežinia ar nuo minos ar 
torpedos.

Nacių submarinus sąjungininkai skandina.
Yra didelis naciams smūgis, kad jų viltys neišsipildė 

submarinų veikloje.
Dabar Hitleris giriasi savo robotais (skrendančiomis 

bombomis), bet ir šis ginklas nėra jau toks sėkmingas, 
nes daugel kartų jis nukrinta į jūrą ar į tuščius laukus.

★
Ne kaip jaučiasi Goebbels

Vokietijoje dabar Juozapas Goebbels, nacių propagan
dos ministeris, turi daug visokių “triubelių”. Pirmiau 
nacių propagandistai skelbė per radiją, jog vokiečiai 
traukiasi Rytų fronte, kad sutrumpinti frontą ir su
tvirtinti apsigynimą aplink Pabalti jos valstybes. Ir na
cių radijo propagandistai skelbė, kad Vokietija niekad 
neapleis Pabaltijoe respublikų. Bet karas Rytų fronte 
propagandistų tvirtinimus nunešė vėjais. Dabar Juoza
pui Goebbelsui yra sunkios dienos ir jis neturi ką pa
sakyti žmonėms. Kad ir ką nors pasakytų, vargiai ar 
ką nors pagelbėtų, nes įvykiai rodo, kad Vokietija eina 
prie karo pralaimėjimo.

★
Geras reiškinys

Chicaga ir Cook kauntė penktosios karo paskolos 
bonų pirkime labai gražiai užsirekomendavo. Tai geras 
ženklas. Lietuviai uoliai dalyvavo ir dalyvauja penkto
sios karo paskolos bonų vajuje.

Dar ir dabar lietuviai uoliai perka penktosios karo 
paskolos bonus, šis lietuvių žygis yra sveikintinas, nes 
tuo žygiu prisideda prie karo laimėjimo ir kartu su
taupo pinigu ateičiai.

Iš Lietuvos požemio
Toliau eina “Laisvės Ko

votojo” apžvalga:
Šio laikraščio turime nuo

12 numerio, pr. metų liepos 
25 d. iki 20 numerio, š. me
tų sausio 25 d.

Lietuvos Laisvės Kovoto
jų Sąjungos organas kalba 
kiek aštresniu tonu, bet tiks
las visų vienodas. Taip Nr.
13 iš rugpiūčio 15 d. “L. K.” 
rašo:

Gimėme kovoje prieš Lie
tuvos pavergėjus, kovoje už 
visišką Lietuvos laisvę, už 
nepriklausomos, suvereni
nės, demokratinės Lietuvos 
valstybės atstatymą. Pasta
tėme sau tikslu — Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mą, kuriuo turėtų gyventi 
ir už kurį turėtų būti pasi
ryžę kovoti visi lietuviai, be 
pažiūrų skirtumo, negailė
dami jokių aukų. Ši kova už 
Lietuvos valstybės atstaty
mą turi jungti visus lietu
vius, kurie savo tautos ir 
valstybės likimą stato aukš
čiau už viską kitą. Ši kova 
yra sunki, ji nuolat reika
lauja ir dar pareikalaus au
kų, bet ji bendromis visų 
jėgomis gali būti laimėta. 
Tvirtai tikime, kad lietuvių 
tauta, turinti gilias šimtme
tines valstybines tradicijas, 
sugebėjusi atstatyti savo 
valstybę ir nežiūrint dide
lių sunkumų, smurtu atplėš
tos trečdalio taJutos ir savo 
sostinės, per trumpą nepri
klausomo gyvenimo laiko
tarpį sukūrusi savą kultū
rinį ir ekonominį gyvenimą, 
nepalūžus išlaikiusi žiaurią 
bolševikinę ir jau dvejus 
metus trukusią vokišką oku
pacijas, ras savyje jėgų vi
siškam išsilaisvinimui ir Lie 
tu vos valstybės atstatymui. 
Kovojame už tiesą ir šven
tą dalyką — už savo tautos 
laisvę!

Laisvės aušra jau matyti!
Lietuviai ir lietuvaitės, į- 

spėja “L. K.”, neikite į na
cių baudžiavą! Prasideda 
Lietuvos jaunimo gaudymas. 
Grasoma giminėms ir net 
ištisiems kaimams, jeigu ne
stos laisvu noru į> baudžiau
ninkų eiles, į darbus, kurie 
yra skirti Vokietijos įsiga
lėjimui, o mūsų bei kitų ša
lių visiškam sunaikinimui. 
Ką mes galime šiandien pa
tarti šiems savo jauniesiems 
draugams ir draugėms? Ei
ti ar neiti? Atsakome, jeigu 
ir negrai Laisva valia nekiš
davo savo rankų į vergų 
pirklių pančius, tai lietuviui 
nepridera eiti. Nelengva, tie
sa, bus ir čia likus. Reikės 
slapstytis. Ne vienas bus pa
gautas, ne viena šeima gali 
nukentėti nuo teroro. Bet... 
Ponai vokiečiai, prakasykite 
akis, apsidairykite. Artėja 
12 valanda. O jūs, jaunieji 
lietu viaidietuvės, stiprinki- 
tės viltimi ir žinokite, kad 
teroro gali imtis tik tokie 
valdovai, kurių valandos jau 
yra suskaitytos ir kurie des
peracijom Įpuolę nebežino ką 
bedaryti.

Nesiduokite suvedžiojami 
pažadais ar grasinimais, bet 
vadovaukitės bendrojo1 kraš
to politinio organo — Vyr. 
Lietuvių Komiteto, patari
mais ir nurodymais.

Kaune plačiai kalbama, 
kad Kauno miesto komisa-

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
Barbaux jautėsi apsuptas 

šitos teisingumo nuotaikos, 
kuri taip galingai plaukė iš 
šito žmogaus, dar apsiren
gusio kunigo drabužiais. 
Seklio sąžinė, sąžinė tamsi, 
pripratusi klusniai pasiduo
ti viršininkams, nusilenkė 
prieš šitą ramų tvirtumą, 
kuris sėmės jėgas (jis tai 
jautė) iš kažin ko, kas buvo 
už jį, Barbaux'ą, daug aukš 
tesnis.

Netaręs žodžio, jis ištiesė 
ranką kunigui, paskui, vy
damas pagundą, išėjo iš ši
tos bažnyčios, kur Dievas, 
kurio jis jau nepažinojo, jį 
nugalėjo.

Ir seklys Barbaux norėjo 
visą dieną dainuoti.

* į: *
—Mano kūdiki,—tarė ku

nigas Darmont Danieliui, — 
tikriausiai Švenč. Panelė 
tave apgynė nuo šito stai
gaus pavojaus. Ji negalėjo 
apleisti tą, kurį buvo ką tik 
išgelbėjusi. Ji atsiuntė pas 
mus gerą žmogų, kuriame 
kalbėjo -širdre, -bet tuo pačui- 
laiku ji mums priminė su
siprasti, kad reik būt išmin
tingiems. Rytoj galime su
tikti žmogų, kuris klausys 
vien tik savo viršininkų įsa
kymo. Tavo padėtis yra la
bai rimta, ir reikia išsisuk
ti, kaip galima greičiau. Tu 
čia pasilsėsi kelias dienas 
neišeidamas niekur. Mes tu
rime šiandien ketvirtadienį;

ras Krameris yra pagautas 
bespekuliuojant kariuome
nės gazolinu. (20,000 litrų). 
Krameris iš Kauno tikrai 
dingo ir spėjama, esąs Rei
cho kalėjime. Krameriai, 
Lentzenai ir kiti nacių bon
zos pirma grobė žydų tur
tus, paskui lenkų, lietuvių, *
o dabar jau net savo kariuo
menės. Jie tai tikrai žino, 
už ką kariauja!

Iš Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

ateis čia sekmadienis, ir pir 
madienį tu skubiai eisi į le
gionierių ėmimo biurą; tuo
met aš tau duosiu reikalin
gų žinių.

—Teresė!
—Taip, aš galvoju rimtai. 

Leisk man pamąstyti ir 
veikti.

—Ak, klebone, aš pasiti
kiu jumis. Noriu ją pamaty
ti prieš išvykdamas!

—Pasakyk man, ką ji da
ro sekmadienį?

—Rytą ji eina mišių 7 
valandą į šventos Elžbietos 
bažnyčią ir po pietų ji gali 
išeiti iki 7.

—Gerai. Tur būt, bus ga
lima ją tuo laiku surasti.

—Ar reikia jai parašyti?
—O ne, mano bičiuli! Ne

galima abejoti, kad laiškai, 
kuriuos ji gaus, bus atplėš
ti. Tavo slaptė greit būtų 
atrasta. Ne, aš ieškosiu kito 
būdo. Štai, ar negalėtum 
man duoti jos atvaizdo?

—Puiku, štai visai nauja 
jos fotografija. Aš ją pada
riau prieš penkias dienas, 
kada mudu vaiščiojom Saint 

' -Cleudėr' Po'TTčiTk'^ją jam pa
liko.

—Taip, lengvai galima
pažinti. Kokie drabužiai?

—Mėlyni.
—Ar šitais apsivilkusi ji 

eina į mišias?
—Taip.
Kapitonas Darmont buvo 

ne kartą apgavęs per karą 
vokiečius, bet apgauti vėl- 
nią Danieliaus-Teresės by
loje jam atrodė sunkiau. 
Visi planai, kuriuos jis kū
rė, norėdamas atvesti Tere
sę į Gailestingosios Dievo 
Motinos bažnyčios presbite
riją, turėjo vieną trūkumą, 
kuris galėjo sutrukdyti jų 
įvykdymą.

(Bus daugiau)

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

’ k2310 WEST ROOSEVELT ROAD . *____ _  *
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CHICAGO IR
Į brightonparkiečius

Jau nekartą mūsų skaity- 
tojai girdėjo prašymą kolo
nijose organizuoti Lietuvos 
Šelpimo Fondo skyrius. Bri- 
ghton Parke organizavimui 
tokio skyriaus yra šaukia
mas susirinkimas penkta
dienį, liepos 21 d., 8 vai. va
kare, Dariaus-Girėno salėj. 
Tad lietuvi: jei myli savo 
senąją tėvynę Lietuvą, jei 
užjauti kenčiantiems jos 
žmonėms, neatsisakyk atsi
lankyti į šį susirinkimą.

Nesakyk, kad turi vykti į 
kitą susirinkimą, nes nebe
gali būti svarbesnio kito su
sirinkimo, kaip tas kuris 
tarsis ir ieškos būdų kaip 
sušelpti badaujančius Lietu
vos žmones.

Nesakyk, kad esi pavar
gęs po dienos darbo, Lietu
vos žmonės daugiau nuvar
gę, sužeisti ir daug jų netu
ri kur galvos priglausti.

Motinėle, nesakyk, kad 
vaikai tau trukdo išeiti, Lie
tuvos tokie pat vaikučiai ne
turi, gal pieno stikle ar tin
kamo drabužėlio.

Jaunas lietuvi ir lietuvai
te, nesakyk kad esi čia gi
męs ir augęs ir į Lietuvą 
nevažiuosi, tad tu nejauti 
pareigos prisidėti.

Atsimink, kad gailestin
gas darbas bile kam pada
rytas turi savo reikšmę ir 
už stiklą vandens paduotą 
bus atlyginta.

Šalpos Komitetas

APYLINKĖSE
Važiuojam!

Marųuette Purk. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius laikė mėnesinį su
sirinkimą. Susirinko būrelis 
bendradarbių, darbuotojų.

Susirinkime daugiausiai 
kalbėta, kaip geriau prisi
rengus prie metinio Tėvų 
Marijonų Bendradarbių iš
važiavimo Marijonų ūkyje, 
kuris jau visai nebetoli, t. 
y. ateinantį sekmadienį. Se
kantieji pažadėjo darbuotis 
piknike: A. Kilas, A. Rimi- 
daitė, T. Petroševičiene, S. 
Šaučiuvienė, P. Gailius ir J. 
Žalanda.

Veikėja T. Petroševičiene 
pažadėjo iškepti didelę šin- 
ką (ham). Tuojau pasirodė 
ir penkinė ($5.00) ant sta
lo, kad pridėti ką nors gar
daus. Girdėjos, kad apie pus
tuzinis automobilių jau pa
sirengusių važiuoti.

Matosi, -kšd 5-tas skyrius 
tikrai rengiasi skaitlingai 
važiuoti sekmadienį, liepos 
23 d., į| metinį Tėvų Marijo
nų Bendradarbių išvažiavi
mą. Koresp.

bo svarbus susirinkimas bus 
liepos 19 d., 7:30 vakare, pa
rapijos svetainėj. Visus na
mų savininkus kviečiame. 
Bus svarbių pranešimų iš 
praeito susirinkimo, kuria
me tų pranešimų nebuvo ga
lima daryti, nes bravo du kal
bėtojai Dėlto svarbu visiems 
dalyvauti šiame susirinkime.

Anastazai Valančius

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų Chicago apskri
ties susirinkimas įvyks tre
čiadienį, liepos 19 d., I. Ra- 
davičiaus namuose, 12215 S. 
Union Avė., 8 vai. vakare. 
Skyrių atstovės malonėkite 
atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti. Valdyba

Bridgeport. — Dr-stė Šv, 
Onos bendra šv. Komunija 
bus sekmadienj, liepos 23 d. 
Narės malonėkite susirinkti 
7 valandą ryto su dr-stės 
ženklais pana pi j ob salėn.

Valdyba

Utenos klubo susirinkimas 
įvyks liepos 20 d., 7:30 vai. 
vak., Vingeliausko svetainėj, 
4500 S. Talman Avė. Prašo
mi visi būt susirinkime.

Valley Forge parke, A- 
merikoj, yra ypatinga var
pinė, kurioj kas valandą 
skambina 15 varpų muzika.

Susirinkimai
Šv. Antano parapijos Ka

reivių Motinų klubo narės 
yra prašomos susirinkti prie 
A. B. Petkaus laidotuvių ko
plyčios apie 8:30 vai. ryto, 
ketvirtadienį, liepos 20 d., 
ir iš ten reiks eiti “in cor- 
pore’’ lydint a. a. Onos Kar- 
pienės kūną į bažnyčią.

Kun. E. A.

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Draugą ’.

Politikos Laukas
BROOKLYNE SUSITVERĖ 
KOMITETAS OUO KAN
DIDATŪRAI REMTI

New Yorko lietuvių bū
relis tiek stengiasi pagelbėt 
adv. Oliui laimėt teisėjo vie
tą, kad sudarė komitetą, ku
ris^ nors negalės savo balsų 
Oliui atiduoti, bet savo fi
nansine ir moraline parama 
galės tiek pat duot, kaip ir 
bet kuris ebieagietis. Ir isto
rijoj atliktas pirmas toks 

sudarytas komite- 
į tei

sėjus Chicagoj remti. Komi
teto pirm. išrinktas Ksave

žygis - 
tas Olio kandidatūrai

ras Strumskis, iždininkas dį gali pasekti ir kitos di-
Abinas Trečiokas, sekreto- desnės lietuvių kolonijos, pa
rium Jonas Valaitis. Komi-] cleveland Philadel-
teto nariais: Domas Klinga, i . . „ ...„ T ' phia, Baltimore ir kitos.Vladas Mucinskas, dr. B. K

sidėt su parama, pinigus ga
li siųst komiteto iždui. Jo- 
soph Grish, 4631 S. Ashland

Susidaužė
Kai William Felder, 47 

metų, 1087 W. 13th st., au
tomobilis susidaužė į kitą 
automobilį, prie Michigan 
Avė. ir 37th St., jis iššoko iš 
automobilio su rūščiu žvilg
sniu, ir paskui sužinojo, kad 
toji pati mašina buvo poli
cijos sųuado automobilis. Jis 
buvo patrauktas atsakomy
bėn už nerūpestingą važia
vimą, miesto turto žalojimą 
ir vairuojant mašiną be sau 
gumo stikerio ir vežimų lei
dimo.

Skaistybė — „turtas pa
slėptas trapiam inde. kuris 
kas valandėlė gali sudužti. ,

(Šv. Pranciškus)

Vencius, Juoz&3 Sagys, Juo
zas Tysliava, Pranas Bajo
ras ir adv. V. Paulauskas.

Komitetas numato koop
tuoti ir daugiau šios apylin- , 
kės lietuvių Olio kandidatū
rai paremti.

Bravo, Brocklyn veikėjai, 
kad sumanėt pagelbėt chi- 
cagiečiams išrinkti dar vie
ną lietuvį teisėją. Tą pavyz

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

Avė., Chioago, Ilk, pažymint 
Kas norėtų pavieniai pri-1 Olis for Judge Organization

AHA
ONA KARPIENĖ 

(Po tėvais Bridikaitė)

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 PAŠINAI DOKIT

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių Chicago apskrities mė
nesinis susirinkimas įvyks 
liepos 19 d., 7:30 valandą 
vakare, Aušros Vartų para
pijos salėj. Valdyba pagei
dauja, kad kuo daugiausia 
kolonijų atstovų dalyvautų 
tartis svarbiais klausimais.

B. Jakštaitė, apskr. rašt.

Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų klū

M0U5 THE TIME, FOIKS,
DONT bELAV—

BLiy THAT EXTRA BOMb
TObAYZ

PIRKITE KARO BONUS'

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų neprlklau-

----

BVMUKO RADIO VALANDOS:
WCI*V, HMM) R„ Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
WHFC, 1450 K., K.tvego 
vakare — 7:00 P. M.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ -PRANEŠIMŲ-MUZKOS-DAINŲ

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS ""-SEuu
U Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocyclea

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo T iki 8 vai. vak.

Štai vienas ii mūsų gražių 
paminklinių produktų.

Mtaas te

rx
PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ M ORGIC IŲ !

Statybai, Remontavimui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IAMOKGJLMU;

PitnniKloklIe Progą Dabartinėm* žrniomi 
Nuošimčio Itatnma.

KEIST U TO SAV 
TEL.: CALUMET 4118

INGS AND L O A N 
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jltaų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi Si,000.00 ap
drausti per Pederal Savlngs and Ix>an In- 
Huraner Corporation. .Kišų pinigai bus greitai 
Išmokanti juma ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETUVTŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

A S 8-O C I ATION 
3228 80. HALSTED ST.

ROZALIJA DITKIENfi
(po tėvais UucKiutč)

Miaė liepca 17d.t 1944m., 4 
vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Eržvilkio pa
rapijos, Kuzių kaimo. Ameri
koje išgyveno 6 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Alfonsų, ir jo moterį El- 
enorą, ir jų dukrelę Reginą; 
dukterį Albiną Rimkus ir jos 
vyrą Joną ir jų dukterį Joan; 
seserę Prancišką Mockaitienę 
ir jos vyrą Petrą ir jų šeimą; 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Erž
vilkio kliūbci

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioj, 1410 South 
50th Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, liepos 21d. Iš koplyčios 8:- 
30 vai. ryto bus atlydėta į 
Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Sūnus, Duktė 
Sesuo ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius; Ant. 
B. Petkus, tel. Cicero 2109.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS JUSI

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

527 N. WESTEBN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)
------ SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ {STAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 5. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. Califontfo 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Gyveno 1612 So. 49th Ąve., Cicero, 111.
Mirė Liepos 15 d., 1944 m., 7:30 vai. ryte, sulaukusi pusės 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Kilo iš Raseinių apokr., Kaltinėnų parapijos, Kaltinėnų 

miesto.
Amerikoje išgyveno 30 metų. ,
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Juozapą, sūnų Juozapą 

(U. S. Air Force) ir jo moterį Eleonorą, 2 pusseseres: B. Juk
nienę ir jos šeimą ir A. Gerčienę ir jco šeimą, tris švogerkas: 
K. Railienę ir jos šeimą, M. Mikulienę ir jos šeimą ir E. 
Braunienę ir jos šeimą. Uošvius: Mr. & Mrs. Rastenius ir jų 
šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko pusbrolį Silvestrą Bridikį ir jo šeimą ir ki
tas gimines, draugus ir pažįstamus.

Priklausė prie šv. Kazimiero Akad. Rėm. Dr-jca ir yra tos 
draugijos amžina nare. Priklausė prie kareivių Motinų Drau
gijos, Marijonų Rėmėjų Dr-jos ir prie Labdarių Dr-jos ir yra 
Labdarių Dr-jos amžina narė.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 50th 
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, Liepos 20 d. iš A. B. Pet
kaus koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame- visus gimines, draugus ir pažįutamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Sūnus, PUsescrcs, švogerkas, Uošvis Ir visos kitos

giminės. __
Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. CICERO 2103.

GARY, INDIANA LAIDOTU V i v ĮMTAIGA

PRUZIN FU NĖRA L HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 KOOSEVELT STREET

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westera Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

I. LIULEVICIUS
«48 SO. CAUFOBNIA AVĖ.______ PhoM LAP. S57I

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED SI. 710 W. lgtb STREET
_____________Tettphoae VARUS 1110____________

L J. ZOLP
1640 WEST 46th SI. Phone VAROS 0761

MAŽEIKA
331# UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VARUS 1166—30

LACHAVICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
16766 fik MICHIGAN A VE.

Phones: CANAL 2515 
COMMOIMJRE 5768 

PULLMAN I27Q

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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m METINIS IŠVAŽIAVIMAS
MARIJOS KALNELIUOSE

Sekmadienyje, Liepos (Juiy) 23 d., 1944 m.
HINSDALE, ILLINOIS

DIENOS PROGRAMA: Iškilmingos Šv. Mišios 
su pamokslu 10 vai. ryto; popiet — įvairi prog- 
rama susidedanti iš muzikos, kalbų ir žaidimų.

Visus kviečiame aplankyti Tėvų Marijonų 
Seminarijos rūmus, pasigerėti Marijos Kalne
lių gražia gamta.

Visa plačioji lietuvių katalikų visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti šiame Tėvų Marijo
nų Bendradarbių metiniame išvažiavime Lie
pos dūly) 23 d., 1944.

Iš Italijos fronto s

Du Amerikos leitenantai apsivedė 
Švento Petro bazilikoje

ROMA. — Du Amerikos 
leitenantai apsivedė Šv. Pet
ro bazilikoje, Amžiname 
mieste. Apie tai praneša ko
respondentas Burke Walsh. 
Jis taip pa sužinojo, kad du 
amerikiečiai kareiviai atsi
vertę į tikėjimą buvo pak
rikštyti Vatikano valstybė
je, šv. Onos bažnyčioje, bir
želio 14 dieną ,po devynių 
dienų, kai sąjungininkai į- 
ėjo į Romą. Amerikiečiai 
kareiviai, atsivertę į tikėji
mą ir pakrikštyti šv. Onos 
bažnyčioje, vadinasi Calvin 
Peter Oliver ir Bernus Gre- 
gory Abbott.

Šv. Petro bazilikoje apsi- 
vdeė 2d Lt. Emelds Mary 
Bernard, iš armijos korpu
so nursė, paeinanti iš St.

John’s parapijos, Rumford, 
Me., ir lst Lt. Edgar Euge
ne Erwin, Sr., inžinierijos 
korpuso, kuris paeina iš La
ke Providence, La., ir buvo 
pakrikštytas keletą dienų 
anksčiau.

Kas Girdėt 
Chicagoje <»

NEAPLEIDŽIA ŠV. MIŠIŲ Buvo nepaprasta apaštale

Silpna irlandietė mergaitė išplatino 
Marijos Legijoną Afrikoje

DIDELIUS DARBUS ATLIKO AFRIKOJE SILPNOS 
SVEIKATOS MERGAITE. JI BUVO GRAŽI IR NUO
STABAUS BUDO

/ mus

Kunigo tėvas įstojo
vienuolynan

LOS ANGELES. — Kuni
gas Carl J. Benecke, S. J., 
laikė pirmąsias šventas Mi
šias šv. Juozapo bažnyčioje. 
Jo tėvas John P. Benecke, 
našlys, yra įstojęs į jėzuitų 
vienuolyną ir vienuolyne y- 
ra kaipo brolis. Jis dabar 
randasi švenčiausios Širdies 
novicijate, Los Gatos.

Žymus svečias
Praeitą sekmadienį (lie

pos 16 d.) Šv. Kryžiaus baž
nyčioje pamaldose dalyvavo 
representative John W. Mc 
Cormack ir jo žmona, iš 
Boston, Mass. Šv. Mišias 
laikė kun. Hagen, iš Boston, 
Mass., rašytojas ir žymus 
kalbėtojas.

John W. McCormack yra 
žymus ir geras katalikas, ir 
yra artimas prezidento Roo- 
sevelt draugas. Jis yra de
mokratų konvencijoje vedė
jas rezoliucijų komitete.

No vena prie 
OnosŠV.

Vizito metu Amerikoj prancūzų generolas Charles de 
Gaulle neapleidžia kataliko pareigų. Nuotrauka padaryta 
jam atvykus į šv. Mato Apaštalo katedrą, Wa,shingtone. 
Kairėje jį sveikina kun. Julius A. Baisne, S.S., kilęs iš 
Normandijos, kuris pirmam pasauliniam kare neteko kai
rės rankos. (NCWC-Draugas)

Iš Vokietijos gyvenimo

Ką pareiškė kardinolas Bertram
DAUG DVASIŠKIŲ BUVO SUŽEISTA KARO LAUKE. 

187 KUNIGAI ŽUVO

Didelė reikšmė
HONOLULU. — Admiro

las Chester W. Nimitz per 
radijo pabrėžė, kad religija 
(tikėjimas) turi didelę reik
šmę žmogaus ir valstybės 
gyvenimui.

Vakar (liepos 18 d.) va
kare prasidėjo Šv, Kryžiaus 
bažnyčioje novena prie šv. 
Onos. Novenos pradžia 7:30 
vai. vakare. Noveną veda 
kun. J.' Vyšniauskas, Šv. 
Kryžiaus parapijos vikaras. 
Klebonas kun. A. Linkus 
kviečia pasinaudoti malonė- 
mis. •

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

LONDON. — Iki gegužės 
1 dienos 1943 metų iš viso 
1,718 Vokietijos dvasiškių 
krito karo lauke, pareiškė 
kardinolas Bertram, iš Bres- 
lau, kuris atspausdino nau
ją sąrašą nukentėjusių ka
re. Iš jų 187 buvo kunigai, 
622 teologijos studentai, 400 
vienuolių ir 509 broliai ir 
novicai. Kiti 636 dingo, 2,- 
405 yra sužeisti ir apie 100 
visai nebetinka darbui.

Gegužės 1 d., 1943 m., vo
kiečių kariškoje tarnyboje 
buvo 17,353 kunigai, teolo-

Šv. Mišios teatre
SPRINGFIELD, Tenn. — 

Vyskupas William L. Adri- 
an, Nashville, davė leidimą, 
kad kiekviename sekmadie
nį šv. Mišios būtų laikomos 
Capitol ‘teatre, Springfield, 
Tenn. Tas įvykis pažymi, 
kad istorijoje pirmą kartą 
bus atnašaujamos šv. Mišios 
Springfielde.

gijos studentai ir vienuoliai. 
Iš jų, 3,819 yra kunigai, 4,- 
368 teologijos studentai, 4,- 
292 vienuoliai, ir 4,874 bro
liai ir novicai.

ATVYKO CHICAGON

NEW YORK. — Papasa
kosiu apie mergaitę, kuri, 
galima sakyti, atidavė savo 
gyvybę įvedant Šv. Panelės 
Marijos Legijoną Afrikoje. 
Toji mergaitė vadinasi Edil 
Quinn. Ji buvo silpnos svei
katos, bet stipraus ir didelio 
charakterio. Ir atliko didelį 
apaštališkąjį darbą, nežiū
rint jokių kliūčių. Legijonas 
įrodė sekmirigumą misijono- 
rių darbuose. Miss Quinn ta
po legendarišką figūra tarp 
afrikiečių.

ATVYKO IŠ IRLANDIJOS
Ji išplaukė iš Irlandijos 

lapkričio 30 d., 1936 m., ir 
atvyko į Mombasa po mėne
sio vėliau. Ji pradėjo veik
ti Nairobi, po vyskupo John 
Heffernan, C. S. Sp., apaš
tališkojo vikaro Zanzibar, 
vadovybe. Šv. Panelės Mari
jos Legijono skyriai greitai 
buvo įsteigti Nairobi.

Po aplankymo vyskupo 
Heffernan’s teritorijos, ji ė- 
mė plačiai keliauti vienui 
viena. Ji apkeliavo miestus 
ir kaimus. Jai teko keliauti 
Kenya, Uganda, Tanganyina 
ir Nyasaland džiunglių ke
liais ir pelkėmis. Ji buvo nu
vykusi net į Ma.uritius salą, 
toli Indijos okeane. Kur tik 
buvo misijonieriai, ten Miss 
Quinn keliavo šv. Panelės 
Marijos Legijono reikalu. 
Taryba, susidedanti iš dau
gelio šimtų, gražiai veikė. 
Daugiausia taryba buvo su-

daryta iš afrikiečių, kurie 
karštai kooperavo Kristaus 
mokslo skleidime.
NUSIJUOKĖ IR ĖMĖ 
SVEIKTI

Miss Quinn pradėjo dirb
ti būdama menkos sveika
tos. Bet ji nebuvo smarkiai 
susirgusi iki 1941 metų. Jos 
svoris nukrito iki 70 svarų 
ir atrodė, kad nebegalės gy
venti. Baltųjų tėvų vysku
pas Julien apie tai jai taip 
pat pasakė, ir pažymėjo, 
kad jam teks jai mirus iš
kilmingai palaidoti didelę 
apaštalę. Mirštanti mergai
tė nuoširdžiai nusijuokė ir 
pradėjo jos sveikata gerėti. 
VĖL APAŠTALAUJA

Išbuvusi ligos lovoje dau
giau kaip metus, ji paga
liau galėjo dirbti apaštališ
kąjį darbą. Ji po ligos atli
ko daug didesnes misijų ke
liones. Ji buvo pasiruošusi 
vykti į Romą, kad pranešus 
asmeniškai popiežiui apie 
darbus, bet karas sutrukdė 
kelionę. Vyskupas Heffer
nan pranešė apie jos staigią 
mirtį, kuri įvyko šių metų 
gegužės mėnesį.

Miss Quinn buvo graži 
mergaitė su ypatingai švel
niu būdu. Ji dirbo Dievui ir 
jos gyvenime Dievas buvo 
pirmoje vietoje. Ir toji mer
gaitė Afrikos religinio gy
venimo istorijoje užsipelnė 
žymią vietą.

Kariuomenėje
ESOPUS, N. Y. — Re- 

demptoristų vienuolių kuni
gų Dėdėg Šamo kariuomenė
je yra — 94, iš jų 81 yra 
armijoje ir 13 laivyne.

Pajūris
Jungtinių Amerikos vals

tybių pajūrio sritys sudaro 
500,000 mailių.

Ona K&skas, Metropolitan 
Operos solistė ir žvaigždė, 
atvyko Chicagon praeitą an
tradienį ir ji dainuos “Ai
dos” operoje ir išpildys Am- 
neris rolę, ateinantį penkta
dienį, Soldiers Field.

Esant prie ežero
Kai šeimos Walter Waish- 

wel ir Gust Stallas buvo 
prie Gagės ežero, švęsti Wal- 
ter Waishwell Sr. sugrįži
mą iš Pacifiko. ugnis suža
lojo jų namą, 5436 Bertean 
Avė.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

Racionavimo kalendorius

Svarbu žinoti šeimininkėms
JAUTIENA, PIENINIAI * 
VALGIAI

Raudonos štampos nuo A8 
iki Z8 (ketvirtoje knygelė
je) geros nenustatytam pe
riodui (10 punktų kiekvie
na).

• • *
PROCESUOTAS
MAISTAS

Mėlynos štampos nuo A8 
iki Z8, ir A8 (ketvirtoje 
knygelėje) dabar geros ne
ribotam laikui (10 punktų
kiekviena).

♦ ų •
KURO ALIEJUS

Kuponai 4 ir 5 geri iki

rugsėjo 30 dienos.
♦ ¥ •

GAZOLINAS
12—A gazolino kuponai 

geri iki rugsėjo 21 dienos, 
B3, B4, C3 ir C4 kuponai ge
ri penkiems galionams kiek
vienas trijų mėnesių perio
de, nuo išdavimo dienos.

BATAI
Airflane štampos 1 ir 2 

(trečioje knygelėje) kiek
viena gera vienai porai ba
tų, nenustatytam laikui.

* * *
CUKRUS

štampos 30, 31 ir 32 (ket-

X Albert D. Gricius, ku
rio motina Ona Gricius gy
vena adresu 6147 Ellis Avė., 
Karo Departamento prane
šimų, yra žuvęs kare Euro
pos fronte.

X Uršulė Galeckienė, ži
noma Bridgepcirt veikėja ir 
DKK narė, su savo vyru 
smagiai atostogauja Sand 
Dunes, Indianoj.

X Julė Žemaitienė, veikė
ja Šv. Jurgio parapijoj, LR 
KSA 15-tos kuopos išrinkta 
atstove į būsimą’ tos orga
nizacijos seimą, kuris įvyks 
liepos 23-25 dienomis, Scran- 
ton, Pa.

X Emilija Karanauskienė, 
Marąuette Park veikėja, pa
liko “grandma". Jos marti 
Stefanija, susilaukė dukre
lės, kurios vardas bus Pat- 
ricija-Ona. Stefanijos vyras 
tarnauja kariuomenėje ir y- 
ra korporalas.

X J. Laucaitis, 1802 W. 
64 St., jau antra savaitė, 
kaip rimtai serga. Gydomas 
namie. Sveikas būdamas 
daug darbavosi įvairioms 
draugijoms ir organizaci
joms. Yra nuolatinis “Drau
go” skaitytojas. Pažįstamie 
ji prašomi ligoni aplankyti

X A. a. Onos Karpienės 
iškilmingo® laidotuvės bus 
liepos 20 d., 8:30 vai. iš Šv. 
Antano bažnyčios, Cicero. 
Bus atlaikyta trejos šv. Mi
šios. Giedos vargonininkų 
choras. Velionė buvo pavyz
dinga katalikė ir rėmė kiek
vieną naudingą sumanymą 
bei darbą.

: X Rodavičiai, 12215 So. 
Union Avė., duosnūs įstaigų 
rėmėjai, ruošias į Pitts- 
burgh, Pa., kad aplankyti 
savo dukrelę, kuri šv. Pran
ciškaus vienuolyne rugsėjo 
mėnesį priims pirmus įža
dus.

virtoje knygelėje) kiekviena 
gera penkiems svarams cuk
rui gauti, neribotam laikui. 
Cukraus štampa 40 gera 
penkiems svarams kenavi- 
mui baigiasi vasario 28, 19- 
45. Dėl extra 20 svarų cuk
raus kenavimui (10 svarų 
dabar, 10 svarų rugpiūčio 1 
d.) su spare stamps 37 krei
pkitės į vietos racionavimo 
boardą.




