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DIDELE NACIU KONTRATAKA PRANCŪZIJOJE
Apsupo vokiečių dalinį Italijoje

ROMA, birž. 14.—Penktos 
armijos daliniai apėjo ap
link stipriai ginamą Orbe- 
tello, 71 mylią j šiaurvaka
rius nuo Romos, ir užėmė 
svarbų kryžkelį puspenktos 
mylios už to miesto.

Žvalgybinės patrulės pa
sivarė dar toliau į šiaurę.

Spėjama, kad tuo apėjimu 
sąjungininkai sugavo na
cius miesto gynėjus rate.

Rytiniam krante, britų 
aštuntoji armija pasistūmė
jo iki 60 mylių į šiaurę nuo 
Romos. Jos daliniai žygiuo
ja Tiber upės kloniu, o šar
vuočiai pasivarė kelias my

lias į šiaurę nuo Magliono.
Kita penktos armijos jėga 

artinasi prie Bolsena, ryti
niam to ežero krante.

Iš to, kad naciai paleido 
suvirš du tūkstančius šovi
nių į sąjungininkus, spėja
ma, kad pasitraukią naciai 
nori iššaudyti visą savo a- 
municiją pirm negu pasi
trauks.

Gen. Gordon P. Saville, 
12-to aviacijos dalinio va
das, sakė 70 nuošimčių viso 
priešo transporto matyto j 
šiaurę nuo Romos buvo su
naikintas ar sužalotas per 
praeitą 10 dienų.

* Nuskandino septynis japonų laivus

AMERIKIEČIAI VIRŠININKAI APLANKO FRONTĄ

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, birž. 14.— 
Amerikos bomberiai užtiko 
aštuonis japonų laivus Geel 
vink įlankoje, prie Biak sa
los, ir juos atakavo. Bom
bos septynis jų ant vietos 
nuskandino, o aštuntą smar 
kiai sužalojo.

Gen. MacArthur komuni
katas pranešė, kad mūsų 
lėktuvai jau vartoja naujai

užimtą Mokmer aerodromą, 
Biak saloje. Pėstininką į, ten 
žygiuoja arčiau Borokoe ae
rodromo, į vakarus nuo 
Mokmer.

Kiti lėktuvai puolė japo
nų aerodromą ant Palau sa
los, Dublon miestą ir du ae
rodromus Truk atoly, ir 
Satavvan aerodromą Nomoi 
salose, į vakarus nuo Truk.

PREZIDENTAS NORI GREITĄ PEARL 
HARBOR NUSIKALTĖLIŲ TEISMĄ

WASHINGTON, birž. 14. 
—Eidamas prieš karo ir 
laivyno sekretorių rekomen
dacijas, Prez. Rcoseveltas 
užgyrė bylių, kuris reika-j 
lauja teisti asmenis kaltus 
už Pearl Harbor nepasiruo-, 
Šimą pirm gruodžio 7 d. 
šiais metais.

WASHINGTON, birž. 14. 
—Kongreso komitetas šian
dien kaltino armijos pulki
ninką ir Vokietijoj gimusį, 
kcintraktorių ‘ ‘apsileid i m u 
ir trukdymu ’ ’ paruošiant 
lėktuvų atakos signalo sis

temą, kuri nebūtų davus 
japonams taip netikėtai už
klupti Pearl Harbor 1941m. 
gruodžio 7 d.

Kaltinamieji yra Pulk. 
Theodore Wyman Jr., armi
jos inžinierius, kuris buvo 
Hono’.ulu apylinkės inžinie
rius nuo 1941 m. spalių 14 
d. iki 1942 m. kovo 15 d., ir 
Hans Wilhelm Rohl, Vokie
tijoj gimęs svetimšalis, ku
ris apsiėmė tuos darbus at
likti. Pastarasis tapo Ame
rikos piliečiu tik apie mėne
sį pirm japonų atakos, bet 
gyveno Amerikoje nuo 1913 
metų.

Aliantai užėmė svarbu 
kalną Imphal fronte

KANDY, Ceylon, birž. 14. 
—Pietrytinės Azijos koman 
dos komunika as sakė są
jungininkai kariai išmušė 

> japonus iš kalno 18 mylių į 
šiaurryčius nuo Imphal, 
šiaurrytinė  j Indijoj, ir suė
mė didelius priešo amunici
jos krovinius. Sąjungininkų 
žygiavimas iš Kanglatongbi
į šiaurę tęsiasi.

KALENDORIUS
Birželio 15 d.: Šv. VI.as 

Ir Sv. Modestas; senovės: 
Švarnas ir Kirstainė.

Birželio 16 d.: Saldi Jė- 
jaus Širdies Šventė, S v. Liu- 
itgardas; senovės: Kanti- 
girdas ir Jūra.

ORAS

Giedra ir šilta.

KINIEČIAI SUMUŠĖ
JAPONUS YUNNANE

CHUNGKING, birž. 14.— 
Kiniečiai kariai sudaužė ja
ponų dalinį ji pietūs nuo ne
senai užimto Lungling. Ja
ponai žygiavo į šiaurvaka
rius iš Mengtui, Tengwang 
ir Pachuchai. Kiniečiai pa
varė juos atgal į Pachuchai.

Mūšiuose į šiaurę nuo 
Burmos kelio, kiniečiai pa
varė japonus iš Nanchai- 
kungfang iš užėmė Kang- 
fung, apie 20 mylių į šiaur
vakarius nuo priešo Teng
chung bazės. Kiniečiai taip
gi okupavo Hungmusu.

Kovos apylinkėje 40 my
lių į rytus nuo Tengchung 
tęsiamos. Kiniečiai blokaduo 
ja kelius ir neprileidžia prie
šą prie Chaikuntang.

Amerikos armijos ir laivyno viršininkai pirmą kartą nuvyksta į Prancūziją, matyti, 
kaip sekasi kovos. Iš kairės į dešinę, Generolas H. H. Arnold, Admirolas Ernest King, 
Generolas Dwight D. Eisenhower, ir Generolai George C. Marsh a 11.

(Signal įterps Radio telephoto. Acme-Draugas.)

Rusai pasuko jėgą j 
Ladoga ežero pusę

MASKVA, birž. 14.—Rusų 
kariuomenė žygiuoja į šiaur 
ryęius per Karelijos sąsiau
rį į Ladoga ežero pusę, ir 
metodiškai daužo rytinę pu
sę jau ir taip pralaužtos 
suomių apsigynimo linijos.

Kitiems daliniams varan
tis į Viipuri, Gen. Govoro- 
vas pasuko savo kariuome
nės jėgą į šiaurryčius, kad 
visiškai pribaigti suomių 
linijas.

Vakar dieną rusai pasiva
rė nuo šešių iki 10 mylių ir 
užėmė penkis miestelius.

Raportai iš fronto sako 
laukai nukloti žuvusių suo
mių lavonais, ir ilgos eilės 
suomių belaisvių žygiuoja į 
Leningradą.

Sako Lenkijos-Rusijos 
santykiai jau pagerėjo

WASHINGTON, birž. 14.
—Lenkijos Premjeras Sta- 
nislaw Mikolajczyk, po pasi
tarimų su Prez. Rooseveltu 
ir State Departamento vir
šininkais, sakė jis išvažiuo
ja Anglijon su pasitikėjimu, 
kad Lenkija gali pasitikėti 
Jungtinių Amerikos Valdy
bių draugiškumu ir parama.

Jis taipgi sakė santykiai 
tarpe Lenkijos ir Rusijos 
pagerėjo iš priežasties kon
takto tarpe rusų kariuome- 
nės ir Lenkijos požemio, ir 
Lenkijos vyriausybė norinti 
atnaujinti diplomatinius san 
tykius su rusais.

Šv, Tėvas laimino 5-fos armijos karius
ROMA, birž. 14.—Po pri-' 

vačios audiencijos su Gen. 
Lucien K. Truscott, šešto 
korpuso komandierium, Po
piežius išėjo iš savo rašti
nės ir sveikin'&'^JueEvieną 
korpuso narį.

Popiežius prisiminė, kad 
jis kurį laiką praleido Ame

Slavai pavarė nacius 
iš bazią Bosnijoje

• LONDONAS, birž. 14. — 
Maršalo Tito štabo prane
šimas sakė partizanai užė
mė Loparevo tvirtovę, ryti
nėj Bosnijoj, po smarkių 
kautynių, kurios tęsėsi sep
tynias valandas.

Pranešta taipgi, kad ju
goslavai privertė nacius pa
sitraukti iš savo bazių tar
pe Glamoc ir Drvar miestų 
vakarinėj Bosnijojt

rikoje. Įteikęs kietfVienam 
rožančių, Jo šventenybė sa
kė Amerikos kariai yra ne
paprasti kariai, ir linkėjo 
jiems laimės. Popiežius taip 
gųsąkė jis viliasi ir meldžia 
si dėl greitos taikos.

Audiencija baigėsi, kuo
met Šv. Tėvas suteikė ame
rikiečiams palaiminimą.

Partraukė keturias šarvuočiu divizijas
Mūšiuose miestai eina iš rankų į rankas

VYRIAUSIAS AEF STABAS, birž. 14.—šį vakarą pra
nešta, kad naciai partraukė keturias šarvuočių divizijai 
į mūšius išlaikymui Caen, ir apmušimui sąjungininkų jš 
Montebourg ir Troarn apylinkių, abiejuose 100 mylių il
gio fronto gak'ose. Per praeitas 24 valandas tie miestai 
kelis kart ėjo iš rankų į rankas.

Smarki vokiečių kontrataka rytiniam Normandijos 
fronto gale sekė britų piasivarymą iki 23 mylių atsilumo 
nuo kranto, ir apibėgimą Caen iš vakarų pu&ės. Tankų 
kovos darosi vis aršesnės.

Keturios nacių divizijos buvo siųstos į frontą tarpe Ca
en ir Caumont, 20 mylių į pietvakarius, kurį britai anks
čiau užėmė.

Montebourgo apylinkėje, 14 mylių į pietryčius nuo 
strateginio Cherbourg uosto, amerikiečių ketvirtoji divi
zija smarkiai kaujasi su naciais už Montebourgo miestą. 
Britų karo laivų Rodney ir Ramilies patrankos padeda 
britams laikytis Troam mieste, septynias mylias nuo Ca
en, kurį britai, pasivarę iš rytų pusės, okupavo.

Carentan apylinkėje, į pietus nuo Montebourgo, kiti 
amerikiečių daliniai veržiasi gilyn į nacių linijas Gher- 
bourgo pusiausalyje. Amerikos šarvuočiai ten stūmė na
cius atgal.

Berlyno pranešimas pripažino, kad amerikiečiai, žygiuo
dami iper neužlietą žemę, įsiskverbė į nacių linijas šiaur
vakariuose nuo Carentan ir užėmė “keletą kaimų.”

Amerikiečiai, kurie pasistūmėjo per Cerisy mišką, pa
sivarė į pietus kelias mylias, arčiau St. Lo susisiekimų 
centro. Nacių radio sakė St. Lo yra tik krūva liepsnojan
čių griuvėsių iš priežasties sąjungininkų lėktuvų atakų.

Dvišakė ataka antaliejaus varyklų

KARO BIULETENIAI
—Amerikos karo laivai 

bombardavo Matsuwa salą, 

1,000 mylių į šiaurryčius 

nuo Japonijos. Kitas dalinys 

tebeatakaoja japonus Ma

rianai salose.

—Kiniečiai vis dar atsi
laiko Changsha mieste, nors 
Juos puola devynios japonų 
divizijos.

Churchill uždraudė 
kalbas apie De Gaulle
LONDONAS, birž. 14. — 

Ministrų Pirmininkas Chur
chill pranešė parlamentui, 
kad jis yra priešingas deba
tams apie Gen. De Gaiulle 
pripažinimą. De GaulLe rei
kalauja, kad jo vadovauja
mas komitetas būtų pripa
žintas kaipo Prancūzijos lai
kinoji vyriausybė.

Churchill sakė, kad kal
bos tuo reikalu gali būti la
bai pavojingos šiuo laiku, 
ir gal net būtų priešui nau
dingos.

VOKIEČIAI LAUKIA 
NAUJOS INVAZIJOS

LONDONAS, birž. 14. — 
Iš nacių (propagandos daro
ma išvadų, kad jie tikisi 
naujos invazijos. Vichy ra
dio pranešimas sakė daug 
sąjungininkų laivų buvo ma 
tyta prie Biscay įlankos, 
prie pietvakarinės ' Prancū
zijos.

Ženevos laikraščio La Sui 
sse korespondentas Berlyne 
sakė vokiečiai tikisi “svar
bių naujų įvykių” Atlanto 
krante per ateinančias 48 
valandas.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, birž. 14.—Apie 1,500 
Amerikos didžiųjų bomberių 
šiandien pakilo iš bazių An
glijoje ir atakavo aliejaus 
varyklą prie Emmerich, Vo
kietijoje, ir šešis priešo ae
rodromus užpakaly fronto 
linijų Prancūzijoje. Kiti jų 
puolė tiltus Prancūzijoje ir 
Belgijoje.

Tuo pat metu iki 750 Ame 
rikos bomberių iš Italijos 
atakavo kelias aliejaus va-

j ry.klas—jų tarpe Shell Koo- 
laz, penkias mylias į pietus 
nuo Budapešto.

Iš lėktuvų išskridusių iš 
Anglijos, 15 bomberių ir aš
tuoni naikintuvai negrįžo.

Štabas pranešė, kad per 
pirmas septynias invazijos 
dienas sąjungininkų lėktu
vai atliko 56,000 skridimų, 
iš kurių 554 lėktuvai—arba 
mažiau negu vienas nuošim- 

j tis—negrįžo. Per tą laiką 
I numesta 42,000 tonų bombų.

De Gaulle kenkė invazijos jėgoms

—Paryžiaus radio sakė 

sąjungininkai parašytis t a i 

nusileidę Troam apylinkėje, 

aštimnias mylias j rytus nuo 

ęaen.

—Berlyno radio sakė są

jungininkų karo laivų pat

rankos apšaudė Le Havre,

Sako aliantai randasi
Prancūzijos gilumoje
PORT BOU, Ispanija, 

birž. 14.—Raportai iš pasie
nio sako sąjungininkai lėk
tuvais pristato Commando 
ir Ranger karius su jeep’ais, 
lengvais tankais ir prieštan- 
kinėm patrankom, į pran
cūzų partizanų įsteigtus ae
rodromus Prancūzijos gilu
moje.

Raportai minėjo Plateau 
Millevaches, apie 80 mylių 
į (pietvakarius nuo Vichy, 
kaipo vieną vietą, kur buvo 
pristatyta lengvieji tankai.

IKI GYVOS GALVOS 
KAI frTI

CHICAGO, III., birž. 14.— 
Federalinis teisėjas šiandien 
nuteisė Hans Max Haupt, 
kuris rastas kaltas išdavi
mu, kalėti iki gyvos galvos.

WASHINGTON, birž. 14. 
—Sakoma prancūzas Gen. 
De Gaulle, kelias valandas 
rprieš invazijos pradžią, už
draudęs prancūzams kari
ninkams vykti į Prancūziją 
drauge su pirmaisiais sąjun
gininkų kariais. Gen. Eisen- 
hower raportas milžta ri
ntėms oficialams sakė dėl 
to įvykio buvo pažeisti san
tykiai tarpe Prancūzijos gy
ventojų ir sąjungininkų ka
riuomenių
' Sakoma tas De Gaulle žy
gis bus svarbiausias naujas 
faktorius pasitarimuose su

'JUNGTINIŲ TAUTŲ 
DIENA' RUSIJOJE

MASKVA, birž. 14.—Rau 
donos vėliavos plevėsavo 
ant visų valdžios įstaigų 
Rusijoje šiandien, rusams 
minint ‘ ‘Jungtinių Tautų 
Dieną,” Anglijos, Amerikos, 
ir kitų sąjungininkų pager
bimui.

Prez. Rooseveltu, kuomet 
De Gaulle atvyks Amerikon 
šį arba ateinantį mėnesį.

Sąjungininkai apsiėmė 
vartoti prancūzus karinin
kus ir tam tikslui kelis šim
tus jų išlavino invazijai. De 
Gaulle, norėdamas priversti 
sąjungininkus pripažinti jo 
komitetą, staiga uždraudė 
karininkams išplaukti eu 
sąjungininkų kariuomenėm.

Dėl kitų sąjungininkų ka
rininkų spaudimo, De Gaulle 
galų gale leidęs 20 karinin
kų vykti invazijon.

Lenkai nuskandino 2 

naciu karo laivus
LONDONAS, birž. 14. — 

Lenkų telegrafų agentūros 
pranešimu, Lenkijos naikin
tuvai Bly8kawicka ir Piorun 
Anglijos kanale nuskandino 
du nacių naįcintuvus. 
du nacių naikintuvus ir tre
čią sužalojo.

V



Q DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS Ketvirtadienis, birž. 15, 1944

IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Sukaktuvių paminė
jimas pavyko -

Moterų Sąjungos 54 kp. 
iškilmingai apvaikščiojo gy
vavimo ir įsikūrimo 25 me
tų sidabrinį jubiliejų birže
li:' mėn. 3 d. puošniam W įr- 
dell, Sheraton viešbuty. Su
sirinko gražios publikos.

Susėdus prie stalų, gra-

pradžią, ragino visas stoti 
į eąjungiečių eiles ir gra 
žiai turininga kalba vedė va
karą.

Toliau kalbėjo Moterų Są
jungos 64 kp., šv. Antano 
parapijoj, pirm. O. Grybie
nė, kuri sudėjo gražių lin
kėjimų. Sveikino Dukterų 
Draugijos pirm. P. Medonie- 
nė. Kalbėjo kvotėjas dr. J. 
Jonikaitis. Savo kalboje pa-

žiai gyvomis gėlėmis pamar- brįžs ka(J nuo aąjungiečiUl
gintų ir sidabriniais lapais, 
taipgi sidabrinėmis juosto
mis, pirm. J. H. Medinienė 
pakvietė kun. I. F. Boreišį 
atkalbėti maldą. Po maldos 
sudainuotas Moterų Sąjun
gos himnas, akompanuojant 
pianu L. Steponauskai ei. Po 
to, prisegtos gėlės pirmuti
nėms narėms: pirmutinei 
rašt. M. Stankienei, O. Va- 
liunienei, B. Druškauskierei, 
centro pirm. R. Paurazienei 
ir dar kitoms narėms, ku
rios išbuvo nuo 20 metų ir 
daugiau. Pažvelgus į visus 
stalus atrodė, kad tik tai

nuo motinų priklauso lietu
vybės palaikymas ir kvietė 
visas dar s ipriau susivie
nyti ir dirbti tą kilnų dar
bą. Kalbėjo Federacijos sky
riaus pirm. P. Medonis; svei 
kino visus nuoširdžiai. Buvo 
perskaityti sveikinimai gau
ti iš Chicago: nuo centro iž
dininkės E. Statkienės ir III. 
valstijos direktorės M. Pauk 
štienės. Jųj linkėjimai visuo
met pasiliks mūsų širdyse. 
Po to, buvo pakviesti mūsų 
profesijonalai: dr. Peters, 
dr. J. Simas, dr. Bleskevvitz, 
dr. B. Žilvitis, adv. A. Kon-

AMBR1KOS KARO ŠTABO VIRŠININKAS

Amerikos generolas Omar Bradley sveikina atvykusius 
į jo štabą aukščiausį Amerikos kariuomenės komendantą 
gen. George C. Marshall, lydimą gen. Henry H. ‘Arnold. 
Nuotrauka atsiųsta iš Prancūzijos. (Acme-Draugas teie
photo)

gražus nepaprastas gėlynas, drotas lei enanta9 v. Ba.
nes musų viešnios sąjungie- 
tėe buvo papuošusios savo 
galvas gyvomis gėlėmis, o 
vyrai irgi neatsiliko: kiek
vienas buvo prisisegęs nors 
po vieną gėlę.

Pabaigus vakarieniauti pa.

nionis gerai žinomas visoje 
Amerikoje, sportininkas, ir 
korp. E. Kiuberas. taipgi 
viešnia iš Cleveland, M. Mi- 
kelioniūtė. Kalbėjo O. Kra- 
tavičienė; sveikino ir sudė
jo linkėjimų. Pabaigoje bū

ti pirmu inioji prabilo kuo- vo pakviestas 64 kuopos dva 
tos pirm. J. H. Medinienė. sios vadas kun. I. F. Borei-
Pasveikino kuopos vardu, 
padėkojo visiems už atsilan
kymą ir komisijai už gražų 
pisidarbavimą, o labiausiai 
M. Kasevičienei, kuri taip

šis, kuris apibudino sąjun- 
giečių reikšmę šioje šalyje. 
Jis pabrėžė, kad viskas pri
klauso nuo mūsų moterų, 
kad tas, kas buvo atnešta

sugabiai ir gražiai sutvar- .atvežta per vandenyną mū- 
kė ir prirengė viską kuę pui- gų tėvelių, pirmutinių, ku- 
ki&usiai. * rie atvyko į šią šalį, lietu-

Vakarą vesti pirm. J. H. vių kalbą ir papročius, kad 
Medinienė pakvietė pirmu-1, ir mes tą viską brangintu- 
tinę narę, centro pirm. E. mėm ir mofeintumėm savo 
Paura zienę, kuri nupiešė kp.! vaikus, ir kad neleis umėm

jiems ištr utėti, pamiršti kas fjn:„ įmolaf yra mums brangu šioje ša- ZIMIM
lyj e. Jis sudėjo gražiausių
linkėjimų. Mes, sąjungietės, 
niekuomet negalėsime pa
miršti taip brangių, naudin
gų žodžių; mūsų širdyse pa
siliks niekuomet nepamiršti.

Buvo pakviesta komisijos 
pirm. M. Kasevlčienė, kuri 
sveikino ir kvietė visus dar
buotis išvien. Dėkojo už gra
žią parimą ir atsilankymą 
savo pagelbininkėms, komi
sijai: J. H. Medinienei, R.
Valatkevičienei, M. Kuperie- 
nei, S. Sabonienei, J. Samu-i 
lienei, A. Lakonienei, E. Pau J 
raziAei, O. Jakubinienei ir 
V. Cepelionytei.

Paskui sekė šokiai ir visi 
linksminos, dainavo iki vė
lumos.

Dar kartą tiriam padėkos 
žodį visiems, kas tik kuo 
prisidėjo: darbu, parima, at
silankymu. Mes gavome dar 
daugiau ūpo, energijos dar
buotis tautai ir Bažnyčiai.

Kp. pirm. J. H. Medinienė
«—

II MIRACLE" sienoms
........... . ................................M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

2. Apdengia kaip Magika.
3. Išdžiūva į vieną valandą.
4. Maišosi su vandeniu.
5. Neturi “Maliavos” kvap

snio.
6. Lengvai apvalomas.
7. Gražiausios Spalvos.

MIRACLE WAI1 HMISH

Didžiausia Lietuvių 
Jeweiry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik-I 
rodSlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomas Plunks- Į 
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

BERLAND'S
PAINT STORE 

Hm Pristetomig^ g. Halsted St.

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

tojų. Visi bonai pirkti per 
šį komi etą, bus U. S. val
džios ofise užrekorduoti lie 
tuvių vardu. Todėl kviečia
me Detroito lietuvius lietu
vių vardą kelti svetimtaučių 
tarpe. pirkite U. S. War 
Bonds per srovių centro ko
mitetą.

Elzbieta Paurazienė, Ame
rican All atstovė, užkvietė 
dalyvauti birž. 18 d., Cass 
Technical High, 2:30 popiet.
susirinkime.z >

American All priklauso 
visos tautos. Bus paminėji
mas metinės American All 
sukakties. Gera proga ir lie
tuviams dalyvauti ir pama 
tyti gražią programą. Bus 
valdžios kalbėtojų.

Birž. 7 d. Detroito Lietu
vių Draugijai srovių centro 
įvykusiam susirinkime, Lie
tuvių salėj, plačiai apkalbė
jo, kaip tinkamiau pasidar
buoti pardavinėjant penkto
sios karo paskolos bonus. 
Helen Rauby, komiteto pir
mininkė, ves vajų. J ii pa
gelbėti darinkta: S. C. Deu-1 
van, M. Petrikienė. Bonus i 
pardavinės visa eilė darinio- |

Federacijos 4 skyr. pikni
kas birž. 11 d. labai gerai 
pavyko. Publikos dalyvavo 
iš visų kampų. Dėkui kle

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 VVest 471 h St
TcL YARDS 1866.

Budriko Radio Valandos*«
VV.H.F.C 1420 Kllocyclea —

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

NedSUoj, 1:10 vai. vakare.

Didelė Lietuvio 
krautuve

i 'i J ’ • r - ’
Rakandų,' Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų,,, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewolry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasaris) SI Melų
ISPABDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Visur 
Pietvakarių Krautuvė

Telefonas 
CANAL 1684 

3618 West 26th Street

Tel. CALumet 7237
★

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

Utamikais, Ketvergais ir Suba- 
tomis iki 8:30 vaL vakare.

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Di Dar žemomis KainomlsI 

Atvykite | mflsų jardą ir apiiflrėktte ata
ką Ir aukštą rflš| LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vilkų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaallnk perstatyme namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LJTVVINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

% —• - ■ #

lAPGlTIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

ASO- WHFC - 1459 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMS — SM 

9:30 vaL vakare.
EKTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 Ud 8 v, .v.
MARGUČIO ofiso

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
1 = 1 Telefonas — GROvehlll 2242

a- a

MEBACKATTACK, 
lYOU BETCHUAV

AIIVANCED l'HOTOCKAPHY 

i.oukst raafiaui pmicks 
PHitNfc i.až AYvrre jmi» (

PIRKITE EKSTRA BON£ 
PENKTO VAJAUS METU.

bonams už paraginimą baž- 9 
nyčioje. Per K. Samsono 
garsiakalbį buvo biznieriai • 
ir profesijonalai su publika 
supažindinti. Ačiū dalyvavu
siems. Koresp.

EXTRAI EXTRA!

Lietuviškas 
N. KANTER 
savlniiikas. 
Žydukas —

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
vurdus Ir 
adresas.

MONARCH LIQUOK
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6064

WOLK STUnIO
1945 VVest 35* Street

'o

UKMMMMBCMR&aBCOBOaBCSaM

DR. VAITUSH, OPT.
LIFTTVI8

-0

2S metą praktikavimus 
luaa raranta rimas

Optoaaetrtcally Akią Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris

ošti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karžtį, atitai
sė trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas d*A 
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speeialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 18 ryto iki • v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Baagely atsitikimų akys 
msa bo akintą.

4712 South Ashland Ay.
Pfcsme TAKOS 1371

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priešas- 
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
tasKaoKoaaNBasHBasaMBaaBMMHMMi

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

. NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

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

SUPERIOR 1462.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 
IMS S*. Ashlnad Ai

OFISO VALANDOS: 
telftUkmolklgnl.

TsL YARds 2246

;dr. C, VEZELIS
DANTISTAS

1645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadieni pagal sutartį. z

TaL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—3 popiet h-T—3 a. ą, 

Ir

Res. 6968 So. Talman Avė. 
Rm. TaL GROvehlll 9617
Offlee TsL HKMUok 4849

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus
2423 VVest Marųuette Road

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS

<157 Araher Avenue 
OOm PbLi 1—8 k 0—8:80 KM. 

TnOadlenlata pagal sutarti

>- REZIDENCIJA
3241 West 66th Plane 

TeL REPabBe 7868 /

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6650

DR. P. Z. ZALATORIS*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted SL 
Bezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki Ip.p.

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARde 8144

DR. V. A. SIMKU5

744
VaL: 11-13; 3-4; h 6:30-8:39 

Pirmadieniais—2-4 hr 6:30-3J6 
Šventadieniais—11-13.

5107.

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik vl.aa pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lieg- 
■amlnuotl Jaa moderniiklausia 
metodą, kurią regėjimo mokelaa 
rali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurio prajau

na visą akiu (tempimą.

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

OPTOMKT RISTAI 
1801 So. Ashland A venas 
4/N .. Kampas 1« tos 
TriMnmii GAMAI, 053*. Chteago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:»0 a. m. Iki »:IO p. na. 

TroClad. ir SeStad. »:>• a. m.
— Iki T:<0 p. m.

SpR. G. SERNER
UCTUVIS AKIŲ GYDYTOJA*

38 metų patyrimas
TsLi^Yardz 1829

Pritaiko Akiniu*. 
Kreivas Akla 

Ištaiso.
Ir'Aldnlų Wrbtuv» V 
BO. HALSTED ST.

84th Street
idos nuo 10 iki 4; nuo 6 Qd 8

yje pagal sutartį.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

• vaL« nuo 1-3; nuo 8:30-8 J8 
756 West S5th Street

Skaniausia duona yra tojL 
kurią oidirbaaas savą ranko
mis.

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.

Ofiso TeL____VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UOONIUS PRIIMA:

Kasdien nno 2:00 Iki 8:00 vai
. Treflad. Ir Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
. DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicere 
’ Aatradleniaia, Ketvirtadieniais 
į Ir Penktadieniais
TsL: 10-13 ryta, 3-6. 7-9 P. M. 

SL47 8. Halsted St, Chlea<<

y ai,; nuo 8 Ud 8 yaž*rų

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ash’and Avė. 
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS: . 4
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 ūd 4 
vai. popiet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Oflao TeL LAFayette 3210 
Rea. TeL LAFsyetis 0094 

Jeigu Neatsfliepšsina— 
Bsakfts: KEDzU 3868 

VALANDOS:
Pirm, Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.; 
x/pcnktad. 8:30 iki 9:30 vak.

fleštad. 6 vaL 0d 0:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

L W. Goetha
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D S

l “D R A U G O” ' 
DARBŲ SKYRIUS

•DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVl'.ItTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolpti V488-V4S2

j HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

. PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

SVARBUS PRANEŠIMAS
W«r Wlannower Oommlsslon nu* 

statymai reikalauja kari dailini
mas darbininką turi |«lgytl l*a- 
liuosavinio Rašto (statom cnt ot 
avallabillty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos —- ar nno War Man- 
power Conimtsston — pirm pra- 
dedaat dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinkit ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga paliuosa
vimo raštus. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

VYRŲ
Dirbti prie kepimo ir shipping 
room didelėje kepykloje. 81c j 
vai. Pastovumas, malonios darbo 
sąlygos.

WONDER BREAD CO.
8015 W. Lake St.

BUSHELMAN IR KRIAUCIUS, pir
mos klcaoa gera mokestia pastovus 
darbas. KREIPS UUALITY CLO- 
THEH, 70 W. IsUte St.

HELP \VANTED — VYRAI

HOTTSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Oflsan

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE
Dirbti prie aluminum castings. 

Mes mokam laike mokinimo. 
100% KARO DARBAI 

Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. arba šeštad. 

iki 12 pietų.
2742 W. 36th PLACE

ARC WELDERIŲ 
IR ABELNU DIRBTUVĖS

DARBININKŲ 
zfVRŲ AR VAIKINŲ

ROCKVVELL ENGINEERING 
COMPANY

10126 S. Western Avė.

SVARBOS DARBAI
DEL

Patyrusių
AR

Nepatyrusių Vyrų 
★ ★

LATHE OPERATORIŲ 
MAŠINOMS MOKINIŲ 

HANDYMEN
★ ★

Darbai tiktai dienomis 
Viršlaikis 

Gera Mokestis
Timing Gears Corp.

2801 W. FULTON ST.
DARBININKŲ IR DŽENITORIŲ
Gera mokestis —r pastovūs darbai 

OHMITE MFG. CO.
4851 W. FLOŲRNOY ST.

(1 blokas i pletuo nuo Harrison) 
Apply 8 ryto Iki 4:30 pp. 

Antrari. — 8 ryto iki 9 vak.
Sekmad. — 12 pietų iki 4 pp.

CABINET MAKERS IR 
MEDŽIO IŠDIRBfiJŲ

80c iki 90c j vai. 48 vai. į savaitę.

ADLER, JONĖS CO.
521 S. Wabash Avė. 

FATERNAL ir INTERNAL 
GKINDERS (PATYRUSIŲ) 

LATHE OPERATORIŲ 
PRECISION INSPEKTOR.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION
VYRŲ

DIRBTUVES DARBAMS
Pastovūs darbai, gera mokestis, 

užtenkamai viršlaikio.
S P U D S 

715 W. 15th St.

VYRŲ — patyrimo nereikia — am
žiaus 16 metų ur ouvlrS. Atsigaukit 
MIDLAND MFG. CO.. 3966 8. Lowe 
Avė. /

REIKIA
Acme Gridley Automatic Screw 
Machine Operatorių ir Set-up vyrų.

Naktimis — 64 vai. J savaitę, 
pastovūs darbai.

MALL TOOL CO.
7740 South Chicago Avė.

VYRU
PRIE

Abelnų Dirbtuvės 

Darbų
40 Vai. į Sav.
PASTOVŪS DARBAI 

DABAR IR PO 
PERGALES

GOES
LITHOGRAPHING

COMPANY
42 WEST 61st STREET

STOCK VYRŲ
PILNO LAIKO DARBAI 

DEL

VYRŲ
SUTVARKYME 

PREKIŲ 
ATSI&AUKIT Į 

YVAREHOUSE

WIEBOLDT'S
1000 N. Ogden Avė.

★ ★ 
Vyrų 

Reikia

VIDUJ PIENINĖJE 
DARBAMS 

Atsišaukit į

BOWMAN DA1RY CO.
4145 N. KOSTNER
140 W. ONTARIO 
4149 S. STATE 

7524 CENTRAL AVĖ.
(River Forest)

GERA MOKESTIS 
SU ATOSTOGOMS

REIKIA VYRŲ
Dirbti prie Table saws—Double 
head shaper mašinų — Routers 
ir Router mašinų. Atsišaukit į

FOUR STARR MFO. CO. 
1881 S. Michigan

Pirkite karo bonus.

VYRŲ!
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTOELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEMS KARO DARBAMS 
PLIENO YVAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT Į

2924 W. 51st St
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

Svarbūs Darbai

Plieno Warehouse
PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ 

PATYRIMO NEREIKIA 
Atsišaukit Employment Dept

A. M. CASTLE & CO. 
1132 W. Blackhawk St.

(2 blokai j šiaurę nuo Division)

DŽENITORKŲ
Valymo Darbuit

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

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 Ild 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinfcnls 
valandomis 

Atslianldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

INVASION
NEEDS SUPPORT 

ON THE
HOME FRONT

We Can Ūse

MEN 8i WOMEN
—ON—

FULL OR PART TIME
IN 100% VTTAL WAR WORK 
WITH POST WAR FUTURE

LABORERS
MACHINE OPERATORS 

INSPECTORS
EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

DAILY 7:30 A.M. TO 7 P.M. 
ALSO 10 A.M. TO 2 P.M. 

SUNDAYS

THE CHICAGO SCREW CO. 
1026 S. HOMAN AVĖ.

Šį sykį jokių “navynų” 
nesigirdėti North Side. Se
serų namas baigiamas tai
syti. Atrodo labai gražiai. 
Žinoma, reikėtų šį-tą dau
giau pagražinti viduje, bet 
tas bus padaryta kiek vė
liau. Tuo tarpu parapijos 
nuosavybės randasi kuo ge
riausioj tvarkoj ir padėtyj. 
Jei parapija turėtų nors ma
žą mokyklėlę, tai nieko dau
giau netrūktų. Be mokyklos 
parapija šiandieną negali ti
kėtis geriausios kloties ir 
ateities. Mūsų kaimynai tuo

atžvilgiu yra daug laimin
gesni, nors kitais atžvilgiais 
North Side “bytina” visus 
ir daug ką gali paskolinti ir 
skolina kitoms kolonijoms. 
Tačiau savo namo nesutvar
ko.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA MOTERŲ .
Dirbti Assembly kambaryje—prie 
mažų žaislų — patogios darbo są
lygos. 40 vai. į sav. Atsišaukit į 

FOUR STARR MFG. CO.
* 1881 S. Michigan

TARNAITE
MERGINA AR MOTERIS 

ABELNIEMS NAMŲ DARBAMS
Gyvensit su malonia Aelma puikiam 
name. Savas kambarys. Gera mo
kestis. Kletvirtad. popiet taipgi nuo 
šefitad. ryto Iki Plrmad. rvto nerei
kia dirbti. Maža Seimą. MR. SEN- 
NOTT. telefonas BUCklngham 1272 
d61 pasitarimo.

Štai Kų Jūs Gaunat 
Kada Dirbat Prie

HURLEY
★ ★ ★

AUKŠTĄ MOKESTĮ 
DAUG VIRŠLAIKIO 

DYKAI IŠMOKINIMĄ
PUIKŲ VALGĮ 

PILNA LIGONINES 
PRIEŽIŪRA

GERA TRANSPORTACIJA 
IR

10% BONAI DIRBANT 
NUO 4 IKI 12 ŠIFTE

★ ★ ★ 

Inspektorių 

Assemblers

Canteen Darbinikų 
★ ★

Matykit Mr. Danicek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD ISTT8AI ŠEŠTAD. 
t RYTO IKI 4:10 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

Stock Moterų
PILNO LAIKO DARBAI 

MOTERIMS
IŠSKIRSTYTI IR 

TVARKYTI PREKES

KREIPKITĖS PERSONNEL 

OFISAN S-čiam AUKŠTE

WIEBOLDT'S
MILWAUKEE AVĖ. 
KAMPAS ASHLAND

SUPAŽINDINKITE 
PIRKITE KARO

KITUS
BONUS

VYRAI IR MOTERYS

Dženitorių

Ir Dženitorkų
RANDASI KELETĄ GERŲ 

PASTOVIŲ DARBŲ
PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJA
CHICAGO

TITLE & TRUST CO.
69 W. WASHINGTON

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

REIKIA MERGINOS
PRIE ABELNŲ OFISO DARBŲ
Darbas pastovus. Kreipkitės prie

CHAS. ZEKAS 
4425 S. Fairfield LAF 8248

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W. Washington Blvd.
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 317.10 | mfinaaj
Pilnam ar daliniam laikai 
Kralpldtta prie Hoaaekeeper.

BDOBWATHR BHACH HOTHL.
Rd.

MELSKITĖS Už TAIKĄ

Reikia 

Cafeterijoj 

Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną lr naktį 
šiftams.
DIŠIŲ PLOVĖJOS — pilno lak 
ko. Dienos šiftui.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šiftui. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.
Imkit Douglaa Park “L” Iki durų.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ if
★ For Sale!
★ For RentI
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Ureatests

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

******** 4

šiomis dienomis eina pa
sitarimai surengti visų No. 
Sidės lietuvių išvažiavimą 
Adomo sode, arba kur kitur. 
Daromos pastangos ir bol
ševikus bei ji*progresyvius” 
priimti. Tai būtų lyg ir No. 
Side lietuvių; diena. Tokie 
išvažiavimai jau yra buvę 
pirmiau nors ir ne visų lie
tuvių, bet daugumos, tačiau 
jie praeidavo be jokios žy
mės ir beveik be naudos, 
nes neturėjo jokio gero tiks
lo. Tų išvažiavimų pelną rei
kia skirti prakilniam tiks
lui, kitaip jųjų rengimas yra 
nepateisinamas.

Šiais laikais Lietuvos šel
pimas privalo būti visų pik
nikų pirmu ir paskutiniu 
tikslu, ypič jei visų srovių 
lietuviai juos rengia.

Girdėjau, kad Espleno tre
tininkai rengia išleistuvių 
bankietą tėvams Pranciško
nams birželio 25 d. savo mo
kyklos svetainėje. Bravo. 
Visos kolonijos tą bankietą 
turėtų paremti, nes tėvai 
Pranciškonai visiems lygiai 
dirba.

REGULIARŪS

DARBAI

VYRAMS AR 
MOTERIMS

NAKTIM ŠLAVĖJŲ
GERA MOKESTIES RATA 

PATOGIOJ VIETOJ

ATSIŠAUKIT PRIE 
PERSONNEL MANAGER

SEARS, ROEBUCK & CO 

62nd & VVestern

PIRKITE KARO BONUS!

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų .
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

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

Imkite Douglas Park “L” Ild Durų

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

VAIKINŲ IR MERGINU—1<1 METŲ AR SI'VIRA—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIE LENGVU ASSEMBLY DARBŲ.

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAOELBEKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes ISDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYER8 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COn. YVTNDERS 
COIL FINISHER8

★ ★
Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Atsišaukit.

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOURN AVĖ. ar 1850 S. KOSTNER AVĖ.

REAL ESTATE FOR SALE

PIRKĖJAMS

ATYDA!
Sutaupyklt sau DAUG laiko lr pini
gų įsigydami mflsų dldelj dykai su
telktų. sąrašų TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atstlankykit mū
sų oflsan kur bus sutelkta greitas, 
mandagus lr Inteligentiškas patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.
TEL.—CICERO 453

VADOVAUJAM GREITU 
PARDAVIMU

29 METAI KAIP REAU ESTATE 
BIZNYJE.

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKR
su modemiškai Jrengtu 6 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, baeemontaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradlnSa mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties, ltt mylių nuo Miclh- 
gan ežero ir puofinlų rezortų.
4. P. VARKAIiA sav.. Chicagoje. 
4148 Archer Avė. Ph. Virginia 2114

Birželio 18 d. daug north- 
saidiečių rengiasi vykti į 
kun. J. Girdžio primicijas, 
kurios bus atlaikytos šv. Ka
zimiero bažnyčioj S. S. dvy
liktą valandą. Kun. Juozas 
Girdis tapo įšventintas į ku
nigus Šv. Vincento semina
rijoj, Latrobe, Pa. birž. 11 
d. Jis yra southsaidietis ir 
darbuosis Pittsburgho vys
kupijoje. Beje, kun. Ed. Bu- 
levičius yra paskirtas pagel- 
biainku į De Paul Institute, 
vyskupijos kurčių ir neby
lių įstaigą, Pittsburghe.

Bridgeville

PARDUODAMAS mūrinis 5 ir 6 
kambariu ir basenrente 3 kamb. 
namas. Sąlygas sužinoti 7242 So. 
Fairfield Avė. 1-me aukšte.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite Ir pajėgsite dirbti.

Šiuo laiku visus jaudina 
invazijai Daugelio apsiaš a- 
roję veidai liūdyja širdies 
skausmą ir susirūpinimą dė
lei savųjų likimo:, atsidūru
sių žiaurios kovos sūkury
je. Atitaisymas savo pakri
kusio gyvenimo ir nuoširdi 
malda turi didelės reikšmės 
sunkiose gyvenimo valando
se. Jei norime kad mūsų vai
kai grįžtų iš karo nesužalo
ti nei kūnu, nei siela, susi
tvarkykime ir patys. Išlygi
nę kas buvo kreiva mūsų 
pačių gyvenime, prašykime

(Nukelta į 6 pusi.)

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ — MOTERŲ
TAIPGI HIGH SCHOOL MERGINŲ IR VAIKINŲ

(Vasaros Atostogų T Alko Darbams)

DIRBANT: CASPERS TIN PLATE KOMPANIJOJ 
♦ ATLIKTI SVARBIUS DARBUS

Svarūs dirbtuvės darbai. Dieną ar naktj šiftai. Patyrimo 
nereikia. Labai gera pradinė mokestis su puikiomis darbo 

sąlygomis. Dykai apdrauda ir ligoninėje priežiūra.

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place
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Spaudos ir žodžio laisvė
Jungtinės Valstybės šiandien yra vienintelis kariau

jantis pasaulyje kraštas, turįs pilniausią spaudos ir žo
džiai laisvę. Kuomet visuose kraštuose spauda yra la
bai griežtai cenzūruojama specialiai valdžios ar kariuo
menės paskirtais cenzoriais, Jungtinių Valstybių laik
raščiai ir žurnalai patys save cenzūruoja. Jų redakto
riai turi nusivokti, kas galima ir kas negalima skelbti, 
kad nepakenkti karo pastangoms. Ir, reikia pasakyti, 
kad šitokia savęs cenzūra pasirodė esanti labai sėk
minga. Ji paeina iš laikraštininkų gilaus pilietinių pa
reigų ir esamos krašto padėties supratimo. Tai yra de
mokratinės santvarkos, garantuojančios spausdinto ir 
gyvo žodžio laisvę, pasekmė.
KAME PASLAPTIS

Tai yra viena iš paslapčių, kodėl mūsų kraštas, pa-' 
lyginti trumpu laiku, tikrai šauniai prisirengė karui, 
karo reikmenų produkcijoj visus pasaulio kraštus pra
lenkė ir visuose karo frontuose amerikiečiai kariai ste
bėtina narsa ir sugebumu kaujasi su piktais priešais. 
Paslaptis yra ši — čia nėra prievartos. Žmonės myli 
savo kraštą, yra prisirišę prie demokratinės santvar
kos ir dėl to savo laisva valia ir noru ima į rankas 
ginklą, kimba į darbą, kad apginti savo kraštą ir iš
saugoti didelę brangenjrfbę — laisvę.

Tiesa, tai vienur, tai kitur buvo pasireiškimų suvar
žyti spaudą. Bet tie mėginimai savo tikslo nepasiekė. 
Laisvo krašto laisvi žmonės nepakenčia ir nepakęs su
varžymų. Kiekvienas sąmoningas pilietis puikiai pa
žįsta savo fareigas ir taikos ir karo metu. Tuo labiau 
tas pareigas pažįsta ir supranta spaudos darbininkai. 
VYRIAUSIOJO TEISMO ŽODIS

Vyriausias Jungtinių Valstybių teismas šiomis die
nomis sprendė dvi bylas, turinčias ryšį su spausdinto 
ir gyvo žodžio laisve. Šias bylas išsprendė žmonių arba, 
teisingiau, žmonių laisvės naudai. Todėl, ne be reikalo 
vienas dienraštis savo editoriale pabrėžė, kad tų bylų 
išsprendimas

sustiprina tą faktą, kad Jungtinės Valstybės šiandien 

yna vienintelis kariaujantis kraštas pašalyje, kurio 

piliečiai turi teisę laisvai rašyti ir kalbėti visuomeni

niais klausimais. Amerikiečiai šiuo atžvilgiu gali lai

kyti aukštai iškėlę savo galvas.

Tas brangenybes vertindami, amerikiečiai nieko ne
sigaili savo kraštui. Reikale ir gyvybę aukoja, kad jį 
apginti.
DĖL VISŲ LAISVĖS KARIAUJAM

Šia proga galima dar ir tai pridėti: amerikiečiai nė
ra 83umyliai. Jie nori laisvės ne vien tik sau ir savo 
kraštui, bet aukojasi, kad visų pasaulio kraštų žmonės 
būtų laisvi. Juk dabartinis karas, kuriam Amerika klo
ja didelius turtus, kuriame tūkstančiai laisvų ameri
kiečių guldo savo galvas, yra vedamas tam, kad išlais
vinti iš diktatorių priespaudos visas tautas, ^r jos di
delės ar mažos, kad užtikrinti laisvę ir gerovę visiems 
pasaulio žmonėms.

★
Būsimąjį sekmadienį Soldier Field Chicagoje bus 

šventoji Valanda. Ten suvažiuos keli šimtai tūkstančių 
tikinčiųjų. Tai bus didinga valanda, susikaupimo ir mal
dos valanda, per kurią kils vieningas prašymas į dan- 
giį — talkos, teisingos ir pastovios pasauliui taikos!

Raudonosios okupacijos sukaktį prisimenant
PATRIOTAI AZIATŲ SAUGOMUOSE KALĖJIMUOSE

Kaip haiaus viską naikinantis uraganas, kaip sody
bas plėšiantis vėsulas atūžė, užgulė Lietuvą bolševikų 
okupacija 1940 metais. Teko būti liūdnu liudininku tų 
sunkiųjų valandų mūsų tautai. Niekada Lietuvos isto
rija nežinojo tokių dviejų priešingumui; niekada nebuvo 
tiek daug kalbama apie laisvę ir niekada tos laisvės 
Lietuvoje taip mažai nėra buvę, kaip raudonojo teroro 
metu. Nuo tos dienos, kada Laisvės Alėją pradėjo 
trempti sudulkėjusios kojos bolševikų-rusų, mongolų1, 
kirgizų ir kitokių atėjūnų, lietuvių patrijotų namų du
ris naktimis pradėjo* varstyti komunistų ir raudonar
miečių lydimi policininkai, kurie vieną po kito suvedė 
į kalėjimus daugumą žmonių, gyvenusių ir dirbusių dėl 
Lietuvos, dėl jos gyventojų gerovės. Nieko nereiškė, 
kad prof. Bistras buvo anksčiau kalinamas ir persekio
jamas dėl savo demokratinių įsitikinimų; Bolševikai jį 
areštavo. Nieko nereiškė, kad dr. Dielininkaitis buvo 
vienas iš pačių didžiausių prietelių darbo ir vargo žmo
nių Lietuvoje, kad jisai suorganizavo visus didmiesčių 
kiemsargius, kurie skurdo drėgnuose beismontuose be 
šviesos ir be maisto; jis ta savo eocialine veikla įsigijo 
daug simpatijų darbininkijoje ir varguomenėje ir kaip 
tik tas pagreitino jo uždarymą į aziatų saugomus kalė
jimus. Nieko nereiškė, kad dr. Ign. Skrupskelis buvo 
vienas šviesiausių žmonių Lietuvoje, kurs norėjo lietu
viškos kultūros šviesą plačiai paskleisti Lietuvos liau
dyje. Jisai buvo bolševikų areštuotas vienas iš pirmųjų. 
Ir mes tik matėme, kaip braukė, ašaras jų pasilikusios 
našlės ir kaip skurdžiai atrodė jų maži vaikeliai. 
LAISVES GRABORIAI

Lietuva pergyveno labai sunkią caro okupaciją, tu
rėjo pakelti ir kitų svetimtaučių antplūdžius, bet nie
kad nebuvo tiek priespaudos, kiek bolševikų okupaci
jos metu. Atėję bolševikai atėmė iš privačių įstaigų 
net tas mokyklas, kurios su dideliu vargu buvo šiaip 
taip galima įsteigti ankstybesnėj caristinėj ar kaizeri
nėj) okupacijoj. Uždarė visas organizacijas, net ir moks
leiviams šelpti, net ir kaimo lavinimosi kuopeles, kaip 
pavasarininkų, net ir religines, bažnytines pamaldumo 
draugijas. Net skautai, kurie prielankumu ir laisve 
džiaugiasi visame pasaulyje, Lietuvoje bolševikų buvo 
uždaryti. Turėjau progos vėliau sužinoti, kaip viename 
Lietuvos mieste jie su ašaromis bučiavo savo vėliavą 
paskutiniame susirinkime ir pasirašė paskutinį pasiža
dėjimą — kur jie bebūtų, kaip jie negyventų, visada 
pasilikti ištikimais skautybės kilniesiems principams.

Niekada lietuviškoji spauda neturėjo tokių kietų cen
zorių, kaip bolševikų okupacijos metu. Šio rašinio au
toriui bolševikų okupacijos metu teko* redaguoti pora 
numerių liaudžiai skirto Katalikų Akcijos laikraščio 
“Mūsų Laikraštis”. Artėjant rinkimams cenzoriai pra
dėjo brukta medžiagą, kuri visiškai nesutiko su laik
raščio dvasia. Pavz., būtinai užsispyrė, kad būtų įdėta 
šūkis: “Kas nebalsuoja, balsuoja už liaudies priešus”. 
Žinodami, kad tie rinkimai tik okupantų vaidinamoji 
komedija, aiškinome cenzoriams, kad “Mūsų Laikraš
tis” — daugiau religinio pobūdžio katalikų laikraštis, 
kad mes neturime tokio sumanymo dėti panašius šū
kius, bet vistiek — įsakė įdėti, ir tai jokiu būdu nebuvo 
galima pažymėti, kad tokie dalykai nėra pačios redak
cijos parinkti.

ŽIAURI CENZŪRA
Kaip žiauri * buvo bolševikų cenzūra, gali parodyti 

toks būdingas atsitikimas: negalėdami nieko atviresnio 
per laikraštį pasakyti, kartą pabandėme parašyti straips 
nį: “Ko galime pasimokyti iš Raudonosios Armijos”. 
Šiame straipsnyje išdėstėme maždaug tokias mintis:

— Raudonosios armijos kariai pagerbia svetimą nuo
savybę, neplėšikauja, taigi ir mums reikia gerbti sve
tima nuosavybė, neatiminėti nuo tų, kam jie priklauso. 
Raudonarmiečiai neužpuldinėja vienuolynų, dvasininkų, 
nors jų įgulos kur arti tų dvasinių įstaigų, taigi ir mums 
reikia, pagerbiant sąžinės laisvę, leisti laisvėje tiems 
Asmenims ir jų įstaigoms darbuotis. Raudonarmiečiai 
žygiuodami ar važiuodami dainuoja savo rusiškas dai
nas, ir mes dainuokime, dainuokime savas — lietuviš
kas.”

Ir... nė šio straipsnio bolševikų cenzūra nepraleido. 
Ir gerai, kad nepraleido, nes vėliau pasirodė, kad oku
pantai bolševikai tikrai negerbia svetimos nuosavybės, 
net gi ūkininkus brukdami į kolchozus ir atplėšdami 
nuo žemės, su kuria jie buvo savo prakaitu sucemen
tuoti. Vėliau pasirodė, kad okupantai neduoda sąžinės 
laisvės: Lietuvoje buvo sušaudyta 15 kunigų ir viena 
vienuolė ištremta į Rusiją 10 kunigų ir kiek vienuolių; 
Kauno seminarijos bažnyčios šventus drabužius bolše
vikai suplėšė, šluostydami net kojas į arnotų medžia
gą. Raseiniuose altorius buvo išmestas i mėšlyną. Net 
ir vieton lie.uviškųjų dainų kaskart dažniau ėmė skam
bėti rusiškos melodijos, o lietuviškoje spaudoje kaskart 
dažniau matėsi rusiškų raidžių, žodžių, skelbimų ir ru
sišku straipsniu.

LAIC žinios
Darba talkos
organizavimas

1944 m. birželio 7-8 dd. 
New Yorke lankėsi ALT pir
mininkas, Leonardas Šimu
tis. Ta proga LAIC patal
pose, 233 Broadway, New 
York, įvyko Lietuvių Ameri
kiečių Centro štabo ir arti- 
miausių bendradarbių pasi
tarimas. Buvo svarstomas 
LAIC darbų planas ateičiai 
ir padaryta jau nuveiktų 
darbų apžvalga.

Šiame pasitarime taipgi 
dalyvavo dr. Matas J. Vini- 
kas, Juozas Laučka ir Jčnas 
Januškis. Artimiausioje a- 
teityje prie LAIC darbų nu
matoma pritraukti didesnis 
patarėjų branduolys.
Veikalai apie Lietuvą

1943 metais, kun. Norber
tui Pakalniui siūlant, New 
Yorko Lietuvių Taryba ėmė
si iniciatyvos paruošti at
skirą monografiją paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
25-metį.

Tarybos kvietimu sekant, 
prie monografijos rašymo 
atskirais straipsniais prisi
dėjo tokie autoriai kaip M. 
Dobužinskis, pulk. K. Gri
nius, adv. K. Jurgėla, prof. 
K. Pakštas, dr. J. Robinzo
nas, prof. A. Senn, A. Simu
tis, V. Sirvydas, A. Vaičiu
laitis, J. Žilevičius ir kiti. 
Š. m. gegužės 14 d. Penn- 
sylvanijos hotely įvykusi N. 
Y.-N. J. draugijų atstovų 
konferencija nutarė mono
grafijos leidimą pavesti LAI 
C’ui.

Veikalas bus išleistas an
glų kalba ir apims įvairias 
Lietuvos gyvenimo sritis. 
Šiuo metu LAIC užimtas ga
lutinu monografijos peržiū
rėjimu ir suredagavimu. Mo
nografiją nusistatyta išleis
ti kreipiantis į vieną stam
bią leidyklą. Tikimasi, kad 
šis užsimojimas daug prisi-
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PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
Iš viso, nežiūrint visų ši

tų nežinomų smulkmenų, 
vaizdas maža teikė vilties.

Enguerrandas nuvijo ša
lin visus rūpesčius ir tęsė 
pradėtąjį straipsnį.

» * »
Po kiek laiko vienas be

veik nežymus įvykis jo dva
sioje sukėlė sumišimą. Laik
raštis Naujos Idėjos, kurį 
jis atvirai puolė, įdėjo jo 
vieno slaCpto dokumento nuo 
rašą, kur buvo matyti pažiū 
rų skirtumai tarp Naujosios 
Aušros administratorių ir 
redaktoriaus. Jis pasirausė 
savo archyvuose, originalas 
buvo dingęs. Nebuvo abejo-

dės prie Nepriklausomos Lie 
tuvos nuveiktų darbų objek
tyvaus nušvietimo.

Vienok, tinkamas mono
grafijos išleidimas pareika
laus stambesnių lėšų. Nevv 
Yorko Lietuvių Taryba šiam 
veikalui išleisti jau paskyrė 
$300 iš iždo ir apie $325 au
komis.

Kita proga painformuosi
me smulkiau apie monogra
fijos turinį ir apie LAIC nu
matomus išleisti veikalus 
apskritai.
Pirmoji tiesioginė auka

Šiomis dienomis LAIC raš 
tinė j e lankėsi Alfonsas Stan 
kevičius, iš Bronx, N. Y. 
Susipažinęs su Informacijos 
Centro personalu, Stankevi
čius palinkėjo geriausios klo 
ties ir, įteikęs $50 auką, pa
sižadėjo LAIC remti ir atei
tyje.

TAUTOS PRIEVARTAVIMAS

Didžiausis tačiau prievartavimas į(vyko, vadinamų, 
rinkimų į Liaudies seimą metu. Komunistų partijos na
riams ir jų pataikūnams buvo pavesti surekvizustieji 
automobiliai, kad jie vestų savo agitaciją, tuo tarpu 
patrijotiškai nusiteikusieji visuomenės vadai buvo už
darinėti į kalėjimą. Spaudoje buvo paskelbta, kad kan
didatus į tą “Liaudies seimą” tegali statyti tik veikian
čios organizacijos ir partijos. Kadangi visos kitos par
tijos ir organizacijos buvo uždarytos, išskyrus komu
nistus ir laisvamanius (kurie paskutiniu metu Lietuvo
je buvo bolševikų kontrolėn perėję), tai f ak linai tuose 
“liaudies susirinkimuose” kandidatais buvo išstatyti 

* tik komunistų parinktieji žmonės. Balsuoti buvo ver
čiami prievarta, žymint ant kiekvieno paso, ar balsa
vo. hįors, kaip eilė mūsų draugų, daugelis į balsavimo 
vokus kimšome laikraščių iškarpas, bet vistiek balsa
vimo rezultatai buvo priskaityti, taip, kaip Hitlerio 
Vokietijoje ir kitose diktatūrinėse šalyee — arti 100 
nuoš. Tai buvo gryna prievarta ir apgaulė. Kokioj dva
sioj buvo pravedami rinkimai Lietuvoje, aiškiai pavaiz
duoja faktas, kad nuo Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos atstovais į Aukščiausiąją SSSR parlamen
tą buvo, be kitų, “išrinkti” Rusijos pasiuntinys Lietu
vai N. G. Pozdniakovas, o taipgi rusų bolševikų armijos 
karininkas V. Morozovas. Tą gali kiekvienas lengvai 
patikrinti, nes lietuvių komunistų laikraštis “Vilnis” 
1941 m. kovo 29 d. Nr. 75, pusi. 3 paskelbė jų, kaip 
Lietuvos atstovų1, pavardes ir įdėjo fotografijas. “Lie
tuvos atstovas” Morozovas netgi šiame paveiksle su 
rusų karininko uniforma.

Prisiminus tuos baisius laikus, .mums prisimena 76 
žemaičių kankiniai, žiauriai komunistų nužudysi Rainių 
miškelyje; mums prisimena daugiau, kaip 400 Lietuvos 
ūkininkų ir kitų patrijotų kulkosvaidžiais ir granato
mis sudraskytų Praveniškio stovykloje. Dabar vėl pa
našiai žiaurią okupaciją kenčia Lietuva nuo nacių, bef 
mes tikime, kad teisė ir laisvė bus nugalėtoja ir vėl 
prisikels laisvoji Lietuva, K. J. Prunskis

nės, kad jį kažkas išdavė.
Jis perki ausinėj o visus

savo pavaduotojus, kurie 
kartas nuo karto pasirody
davo jo kabinete, bet nė vie
no negalėjo įtarti; jis pasi
tikėjo jais. Iki šiai dienai 
visi buvo parodę nepapras
tą ištikimumą. Ieškok pas 
tą, kam nusikaltimas duoda 
naudos, sako priežodis. Aiš
ku, kad tai negalėjo pada
ryti vienas iš tų, kuriems 
rūpi laikraščio pasisekimas. 
Vienas jo namuose galėjo 
pagelbėti priešams: Danie
lius! Be abejo, prieš kiek 
laiko jis buvo susidomėjęs 
Enguerrando idėjomis, bet 
ar tai nebuvo apsimetimas? 
Buvo galima jį pastebėti ei
nant į bažnyčią ir duodant 
išmaldą. Vienas dalykas pa
traukė Enguerrando dėmesį, 
kad tik Danielius dienas 
jam "nesant galėjo būti jo 
kabinete. Vieną rytą argi 
Enguerrandas nerado ant 
eavo rašomojo stalo popie
rių, kuriuos jis pats per ne
apsižiūrėjimą vieną v? karą 
buvo sumetęs į| pintinę? 
Tikras įrodymas, kad Danie 
liūs mokėjo suprasti doku
mentų vertę. Kad jis tą kar
tą pasirūpino juos išgelbėti 
nuo sunaikinimo, tai galėjo 
būti tik noras įgyti savo 
pono pasitikėjimą.

Bet vis tik dar Enguer
rando tiesi dvasia negalėjo 
tikrai įtarti ir apkaltinti.

Po to atsitiko kitas įvy
kis, kuris jį visai sumaišė.

Vieną rytą jis veltui ieš
kojo viename savo rašomo
jo stalo stalčiuje, kurio ne
buvo užrakinęs, 1000 frankų 
banknoto, kurį jis buvo pa
dėjęs iš vakaro.

—Kas?
Pagalvojęs jis nutarė: 

Maksas arba Danielius!
Apkaltinti savo sūnų? Jis 

nieko neatsakydavo Maksui, 
bijodamas, kad tas nepra
dėtų skolintis. Tad Danie
lius? Bet kodėl?

Viena mintis slaptomis 
įsismelkė jo dvasion: šis 
berniukas greit išeis tar
nauti, tad buvo jam reika
lingi pinigai. Argi jis nebu
vo jau po išlaisvinimo pasa
kęs, kad jis ves Teresę ir 
kad pradės drauge mažą 
prekybą? Prieglauda augin
tiniams vestuvių proga duo
da kraitį, tai labai paprasta 
būtų norėti jį padidinti.

(Daugiau bus)
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Ožkų pieno sūrių gamyba Wisconsine
Netoli Kaukauna mieste- gamykla yra Antroji visam

lio yra Holland sodyba. Te
nai trys broliai Fassbende- 
riai turi sūrių gamyklą

krašte. Kita yra New Yorko 
valstybėje. Senio Fassbende- 
rio tvirtinimu, kompeticija

White Clover Dairy Co. Šią neįmanoma, nes niekas ne-
įmonę jų tėvas ilgus metus 
sėkmingai vedė. Prieš šį ka
rą tai visa jis pavedė savo 
vaikams. Nauji vedėjai 1940 
metais sugalvojo apart jtvai- 
rių rūšių sūrių gaminti dar 
ir norvegišką sūrį “gjetost” 
(norvegų kalba reiškia ož- 
kasūris).

Sakoma, to darbo pradžia 
jiems buvo sunki. Neturėta 
formulės ir, reikalingų spe-

žinąs, kaip šį sūrį gaminti.
Holland apylinkės kai ku- 

kurie ūkininkai naujo sūrio 
gamybą palankiai sutiko. 
Jie griebėsi auginti rinkti
nių veislių pieningas ožkas 
ir jų pieną gamyklai prista
to.

Sakoma, “gjetost” esąs 
skanumynas ir Norvegijoje 
iš senų laikų žinomas. Prieš 
karą daug šio sūrio iš Nor-

VIETOJE SVASTIKOS — ŽVAIGŽDĖTOJI

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRĮŠKA

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dali, 
jos gyventojuB, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau...........

cialių įrengimų, nes su Nor- vegijos importuota Ameri-
vegija nesusisiekta. Po ilgų 
bandymų pagaliau gautos 
geros pasėkos ir 1943 me
tais jau 298,000 svarų “gje- 
tosto’’ pagaminta ir parduo
ta. Tikimasi šiemet daugiau 
pagaminti. Šis sūris išimtas

kon. Mažmonėmis parduo
dant už svarą imta iki vie-

Viename svarbiausiame invazijos punkte — Prancūzijos pajūryje plevėsuoja Ame
rikos vėliava. Toliau Amerikos kareiviai velka paliktą vokiečių vežimą su amunicija. 
(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

no dolerio. Fassbenderių ga-- Jo skonis — lyg mažai sai- baltinius. Už cigarečių galus T..»Ar rannrfllftti 
mybos to sūrio svarui moka-; dintas saldumynas. stačiai nešasi. Na. ir era- IOĮIUIIUUII
ma 60 iki 65 centų. Nema
žas skirtumas. Parduodamas 
į popierių įvyniotomis ply
telėmis po pusę .svaro, vie-

Ožkų augintojai džiaugia
si, kad ožkų šėrimas esąs 
menkniekis. Ožkos viską ė-

, stačiai pešasi. Na, ir gra 
žaus ir sveiko pieno duoda

Kalba yra visų didysis
da. Popiergaliai suėdami. , tautos pasistatytas pamin- 

iš racijonavimo. “Gjetosto“ ną svarą ir aštuonis svarus, i Jos ėda ir drabužius, ypač ’ klas. (Jablonskis)

MAISTO-TAUPYMO MĮSLE 

KARO-LAIKO ŠEIMININKĖMS
Kas link iš kiek daug šių būdų jūs gelbstat savo 
Valdžiai taupyti karo metu reikalingą maistą?
Dėdė Šamas sako, kad kiekvienas Amerikietis iSaikvojjL m ai arto sie
kiant suaugsio žmogaus svorį kas metas. Praeitais metais tai at
ideki? 26 milijonus tonų maisto kų. žmonės turėjo suvalgyti—tai di
delis nuostolis, kurį lojalūs Amerikiečiai gali išvengti 1944 metuose 
mažinant maisto aikvojiinų savo virtuvėse. Kadangi jūs, kaipo ka- 
ro-laikų šeimininkė didžiuojatės outaupymo tvarka savo namuose 
mes tikimės, kad jūs norėsite minutę pašvęsti pertikrinant šiuos 
šeštus būdus kaip išvengti matomų ir nematomų mųiuto aikvojimų 
—ir sutaupyti tų brangų maistų, kuris taip reikalingas mūsų ka
reiviams ir šaliai!

Office of Price Adminis
tration praneša, kad sezo
niniai vasaros ar žiemes 
viešbučių, vasaros stovyklų, 
ar panašių institucijų ope- 
riatori ii, racionuoto maisto 
vartotojai, nuo dabar turės 
duoti savo vietiniam War 
Price and Rationing Board 
raportą, nurodydamas tiks
lų operuojamų dienų skai
čių galutiname jų sezono ra
cionavimo leidimo periode.

Pagalba tokio raporto, sa
ko OPA, racionuoto maiste 
kiekis, kurį jis galė3 gau: i 
bus apribotas remiantis fak- 
tinuoju operuojamų dienu 
skaičium.

Anksčiau iš instituciona- 
lių maisto šios rūšies var
totojų nebuvo reikalaujama 
išpildyti raporto, jir dėlto 
buvo galimybė, kad opera to 
riai, uždarę savo biznį anks
čiau negu buvo numatoma, 
gaudavo didesnį racicnavi- 
mo kiekį, negu jam faktinai 
turėtų priklausyti.

GEOGRAFINIS ŽVILGS
NIS Į AUSTRĄLIJĄ

Australija per daug am
žių nežinoma ir neištirta vė
lyvesniu laiku pasirodė, kad 
yra didžiausia sala pasau
lyje. Jos paviršio plotas api- 
ma tris milijonus ketvirtai-, 
nių mylių, t. y. vienu šešta
daliu didesnis už U. S., iš
skyrus Alaską, Australija y- 
ra tik vienu ketvirtadaliu 
mažesnė už visą Europą. Ji 
yra Anglijos valdoma, pada
linta į šešias atskiras val
stybes, kurios susidarė ne 
vienu metu, bet laikui bė
gant?

Naujoji pietų Wales val
stija buvo įsteigia 1788 m., 
Tasmania — 1803 m., Vaka
rų Australija — 1826 m., 
Pietų Australija — 1836 m., 
Victoria — 1851 m., ir
Queensland 1859 m. Visos 
valstybės, kad suvienodinus 
valdymo tvarką, buvo su
jungtos sausio 1 d., 1901 m.

Ploto didumo atžvilgiu sa
la šiandie yra skaitoma penk 
toji pasaulio dalis.

Tasmania, nors yra poli
tiniai prikergta prie Austra
lijos, bet yra atskira sala, 
netoli Australijos sausžemio. 
Tasmania kadaise buvo tę
sinys Australijos sausžemio, 
bet įvykus gamtiniams per
versmams sala paliko van
dens atskirta nuo Australi
jos. Ir dabar tarp Austra
lijos ir Tasmanijos vietomis 
vanduo yra tik 700 pėdų 
gilumo.

Australija, kad ir didelė

, žolė, bet ji taip sausa ir ne
naudinga, kad iš jos nėra 
jokios naudos. Pridėjus ug
nį akimirksnyje užsiliepsno
ja, kaip parakas. Tokios ne
naudingos žemės plotas už
ima tris ketvirtadalius visos 

tik
vienas ketvirtadalis yra ge
ros žemės, tinkamos ūkiui 
ir ganykloms.

Visa nelaimė, tur būt, ta
me, kad tie dideli plotai ne
turi vandens. Lietaus esti 
retai, bet ir tas vanduo tuo
jau dingsta po žemės pluta 
nepalikdamas žymės ant vir
šutinio sluoksnio. Po tokių 
lietų per nekurį laiką dar 
galima užtikti vandens ak
meninėse duobėse, bet ir šio
se vietose jis labai greitai 
išnyksta. Prisieina, keliauti 
desėtkus, o kartais ir šim
tus mylių, kol atrandi tin
kamą gėrimui vandenį.

Pažvelgus į žemėlapį, ma
tome jame pažymėtas upes 
ir ežerus, kurių neįsivaiz
duojame kitaip, kaip vagą, 
arba įdubimą, kur randasi 
vanduo. Bet Australijoje, y- 
patingai sausuose plotuose, 
upių vagos be vandens, taip 
jau ir ežerai išdžiūvę, tik 
ant dugno randasi šiek tiek 
purvo. Kai kurių ežerų ir 
dugnas sausas, kaip ir pa
viršius.
Ne visa Australijos žemė y- 
ra bergždžia; yra labai ge
ros ir vidutinės su gerais 
ūkiais, ypatingai krantuose, 
kur galėtų apsigyventi ke
letas desėtkų milijonų žmo
nių.

Priminsimas maisto per daug 15 
anksto sugadina skonį, mažina vi
taminus. Taip kaa link skystimų, 
daržovių, vaisių, mėsos. Neska
nus maistas pasilieka ne
valgomas — aiškus aikvo- f“ I 
Jimas. II

Prrvtrinimas daržovių padaro ne
matomų aikvojimą. Kad palai
kius vitaminus lr mineralus vl- 
rinkit daržoves greitai su mažai 
vandens. Daug maistingumo ran 
dasi arti žievės, tad vlrln- r~l
klt bulves lr tt., neskustas, I___ k
kada galima.

Mėsa p»Tvtrlnta-perkepinta per
daug .susmunka, aikvojlnias mai
sto. Skonis Ir taipgi maisto ver
tė sutaupoma tinkamu vlrlnlmu- 
keplmu. Kepenius reikia kepti iš 
lėto su mažu karščiu. Spir
ginant daugiausiai reikia [“I 
greitos, karštos liepsnosi

Daugiau paliuosuotųj šio 
karo veteranų stojo į karo 
pramonės darbus, negu liko 
ligoninėse veteranų priežiū
roje ar sugrįžo į senuosius 
dirbus. Pagal gegužės 31 d., 
1944 metų, duomenys, Ve- 
terans Administration išlai
kė 118,839 šio karo vetera
nų invalidų pensijomis.

sala, bet labai dideli plotai 
yra bergždžios žemės, kur 
žemdirbystė neįmanoma. Tie 
plotai nenaudingi ne tik ū- 
kiui, bet ir ganykloms. Nors 
vietomis auga šiokia-tokia

Australija nepasižymi 
aukš ais kalnais. Aukščiau
si ka’nai siekia tik 7000 pė
dų ir nesudaro jokio grožio. 
Iš tolo žiūrint išrodo, kaip 
kokios baidyklės.

Australija atjaučia lietuvių tremtinių 
kančias

(LKFSB) Australijos laik 
raštis “The Advocate” vie
name editoriale praneša, kad 
jų turimomis žiniomis iš

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Skysčiuose, kur maistas buvo vi
rintas randasi mineralų — Juos 
galima vartoti gaminant dažn
ius, sriubas lr viralus del mais
tingumo. kuris randasi juose. At
liekami riebalai turi būti . 
taupomi gaminimui eksplto- I į 
syvų. LJ.

Greitas gendančio maisto padėji
mas į saldy tūtų ar kitų tinkamą 
vietų Išvengs vitaminų praradimų.
kad dauguma žalių daržovių pra
randa vitaminų nors gerai padė
jus, tad tik pfrklte tiek klek . 
reikalinga trumpam laikui. I

Ilgas laikymais daržovių vandeny
je naikina maistingumų. Sutir
pina jų mineralų lr vitaminų 
kiekį. Vanduo įsisiurbęs J ftpl- 
nakus po Išplovimo užtenka vi
rimui. Kitas būdas sutaupy- 
mul vltamlnų--venklt įmai
šant orų J maistų verdant.

Jūs Verdate Be Aikvojimo Kada Jūs Verdate su Gazu

Popularfls Išsireiškimai turi dnug naminės tiesos Juoae. kaip tai 
vaikučių mėgiamasis IšMrclšktmns, "You're eooklng wlth gan!” 
Na, kada Jūs verdate su gazu Jūs vartojate vienatinį kurą. kuris 
priduoda tikrų kiek) karščio kų pageidaujate skies mirksnyje. 
Didis suvaldymas Ir lankstumas šios svarbios štlumoš priduoda 
Jums tikrų sutaupymų. Ir pagelbsti Jums kovoje prieš lšaikvo- 
jimų Jūsų virtuvėse kiekvienų kartų kada Jfls gaminate valgius.

Kada nors atsiradus arti Peoples Gas Nutrition Centro (4839 
Irvlng Park Road. 846 W. 63rd St.. 122 8. Michigan Avė.), Jūs 
esate kviečiami užeiti Ir paklausti vieno iš mūsų išlavintų eks
pertų. kad parodytų Jums daugiau būdų kaip būtų Jutns gali
ma virti ar kepti su gazu lr sutaupyti maisto lškaščlų. Knygu
tės Ir ekspertų patarimai kas link plenavtmę žemos—kainos, 
karo—laiku valgius yra JOaų tik paprašius bet kuriam Peoples 
Gas Nutrition Centre.

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su

springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir
padarytas 
kaip naujas

Studlo (loueh

Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos į Rusijos nelaisvę išvež
ta apie 150,000 žmonių, o 
lenkų išvežta net apie mili
joną. Laikraštis su apgailė
jimu rašo, kad jie tenai ken
čia nuo šalčio, nuo išbadė- 
jime, nuo dezinterijos. Dėl 
bado pas kai kuriuos atsi
rado atviros žaizdos ant ran
kų ir kojų. Ypač didelis mir
tingumas tarp vaikų.

Lietuviai miršta nuo spei
gų ir bado, kai tuo tarpu 
panįidavėFjaj paleckininkai 
sau Maskvoje sočiai prival
gę ruošia naujas pinkles lie
tuvių tautai. Ką jie yra pa
darę nelaimingų lietuvių 
tremtinių vadavimui!

Ant visko sutaupysite 25% 

per VASARIO Ir KOVO m«a

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Pagrindinės garbingai pa- 
liuosuotų, ar garbingomis 
aplinkybėmis iš kariuome
nės paleistų, ve.eranų teisės 
lieka nepasikeitusios: (1)
teisė palaikyti savo senąjį 
darbą, jeigu, jis to nori ir 
prašo jo; (2) teisė Jį medici
nos priežiūrą, ligotumo pen
siją, ir gauti atnaujintą pro
fesinį apmokymą, ir (3) tei
sė į pagalbą gauti naują 
darbą.

2310 VVEST ROO8EVELT ROAD '
PIRKITE KARO BONUS’
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Atvyks radio žvaigždės j "Draugo" 
pirmą metini pikniką!

Sophie Barčus su savo vakaruškinin
kais linksmins susirinkusius
šiais metais pirmas dien

raščio “ Draugo’ ’ metinis 
piknikas Bergm in’s Grove 
Riverside, III., liepos 9 d., 
tikrai bus nepaprastas tuo- 
mi, kad Sophie Earcus eu 
savo vakaruškininkais daly
vaus. Bus daug lie aviškų 
linksmų šokių, dainų ir štu- 
kų.

Karta su Sophie Barčus 
ir vakaruškininkais daly
vaus ir broliai Vešotai. Tai 
galima pranešti, kad visi, 
kurie atvyks į pirmą “Drau
go” metinį pikniką, Berg- 
man’s Grove, tikrai pasi
linksmins.
ŽINOMI ARTISTAI

Sophie Barčus atvyksta 
su keletą gerai žinomų ra
dio artistų, kurie su vaka
ruškininkais suvaidins ką 
nors įdomaus. Artistų tar
pe bus Tačkūnu; šeima su 
Barbora ir Petru.

Broliai Vešotai bus pil
nai pasiruošę sujaudin i ir 
prajuokinti kiekvieną VDrau 
go” piknikierį vaidinimu ir 
komedija.
LENGVAI PRIVAŽIUO
JAMAS DARŽAS

Bergman’s Grove yra leng 
vai privažiuojamas ir vie
nas gražiausių daržų Chi
cago apylinkėje. Yra visi 
patogumai ir lengvai gali
ma privažiuoti.

Gatvekariais: Iš pietinės 
miesto dalies reikia važiuo
ti bet kokiu gatvėkariu iki

Gaisre užtroško
Grass Lake miestelyje, 

už penkių mylių nuo Anti- 
och, vienam vasarnamy va
kar kilo gaisras, kuriame 
užtroško to vasarnamio pri
žiūrėtojas Herbert Stru- 
wing, 38 m. amžiaus. Jo la
vonas rastas tiktai už pen
kių pėdų nuo išėjimo durų.

Cermak Rd. (22nd St.). Per
sėdas Cermak Rd. gatvėkarį 
važiuoti iki Cicero Avė. Gis 
reikia persėsti į La Grange 
ga.vėkarį, kuris priveža prie 
daržo (Despaines Avė.).

Eleveiteriu: Reikia imt)
Douglas Park eleveiterį ir 
važiuoti iki Cicero Avė. Čia 
persėsti į La Grange gatvė- 
karį.

Automobiliais: Važiuoti
bet kuriuo keliu iki Harlem 
Avė. Paskui šia gatve iki 
Cermak Rd. Čia reikta pa
sukti į vakarus ir važiuoti 

I iki Desplaines Avė. Pasukus 
'• šia gatve į pietus ir priva
žiavus 24-tą gatvę, priva
žiuoji daržo vartus.

KUR NORS PRANCŪZIJOJ Pittsburgho Žinios
(Atkelta iš 3 pusi.) 

dangaus pasigailėjimo ir 
globos savo vaikams, atsidū- 
rusiems mirties šešėliuose.

Pirmadienį mūsų klebonas 
išvažiavo į Šv. Vincento se
minariją rekolekcijoms. Grįš 
šeštadienio rytą.

Praeitą, sekmadienį pas 
Moniką Mickūnienę svečia
vosi jos sūnus su žmona iš 
Akron, Ohio.

Iš kairės į dešinę: gen. Sir Alan Brooke, britų minis*rų 
pirm, W. Churchill, gen. M.ctgcmery ir gen. Jan C. Smuts, 
Nuotrauka padaryta gen. Montgomery vyriausiame štabe. 
(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

Išgelbėjo
Viena moteris, 19 metų 

amžiaus, buvo įšokusi į eže
rą, bet ją išgelbėjo Jackson 
Park pakrančių sargyba, ne
toli 64-tos gatvės.

Trumpai apie Darius- 
Girėnas namo užvaizdą

John S. Chase yra gimęs 
Lietuvoj ir ten yra baigęs 
pradžios ir aukštesnę mo
kyklas. Į Ameriką atvyko 
1910 metais. Čia, Chicagoj, 
lankė Lewis Institute ir A- 
merican Institute of Bank
ing. Per 11 metų dirbo Cen
tral Mfg. Bank ir per 15 
metų prie real ėst ate. Pas
taruoju laiku pora metų dir
bo kaip chief derk Local 
Draf t Board, o dabar yra 
manager Darius-Girėnas Me- 
morial Namo.

John Chase yra vedęs ir 
turi sūnų Leonard, kurs yra 
laimėjęs scholarship ir šiais 
metais būtų baigęs Illinois 
Institute of Technology, bet 
savanoriu įstojo į kariuo
menę, pasirinkdamas sau 
tinkamą tarnybos šaką.

Viena dukterų, Marion, 
tarnauja U. S. laivyne, kai
po Yeoman 2nd class, o ki
ta, Bertha, yra raštininke 
Local Board 97.

Mr. ir Mr3. Chase jau virš 
penkiolika metų, kaip gyve
na Marąuette Parke. J. S. 

i Chase yra vienas organiza
torių Darius-Girėnas Post, 
ištarnavęs net keturis me
tus posto adjutantu. Jis yra 
vienas iš Darius-Girėnas 
posto čarterio narių. Mrs. 
Chise ir duktė Marion yra

charter narės Darius-Girė
nas Auxiliary.

J. S. Chase yra gana ge
rai apsišvie ęs, švelnaus ir 
bizniško būdo, draugiškas ir 
viską nuosaikiai svarsto. 
Nuo spalių mėnesio yra Da
rius-Girėnas namo užvaizdą 
ir labai gabiai ir nuoširdžiai 
savo užduotis atlieka. Yra 
atlikęs daug pagerinimų ir 
visą dirbą nuoširdžiai, taip 
kaip sau.

W. B. Sebastian

Keistučio klubo 
piknikas

Birželio 18 d., Liberty 
Grove įvyks Keistučio klubo

Susirinkimai
Žagariečių klubo šįi mėne

sį nebus susirinkimo, nes tą 
pačią dieną pripuola pikni-

Praeitą sekmadienį įvyko 
LRKA Susivienymo vietinės 
kuopos mitingas. Pasitarta 
seimo ir kitais savo organi
zacijos reikalais.

tų dalykų, ši parapija turi 
nuosavas gražias kapines ir 
aukštesnę mokyklą (High 
School). Mokykloj sėkmin
gai darbuojasi vienuolika 
seserų Pranciškiečių. Toji 
aukštesnioji mokykla jau į- 
gijouie tik valdžios pripaži
nimą, bet ir visuomenės.

Birželio 11 d., 3 valanda 
popiet įvyko diplomų išdali
nimo iškilmės. Angliškai la
bai praktiškai kalbėjo kun 
J. McKavney: “Why we love 
Catholic school s” ir lietu
viškai kun. Juvenalis Liau
ba: “Pažangos išsimokslini
me, išradimuose daug, bet 
dvasinės pažangos maža”. Iš 
abiturientų kalbėjo angliš
kai Stanley Kondrot: “Cha-

racter — in the Service of 
the Country” ir lietuviškai 
Helen Girdis; “Seniors Fare- 
well”. Buvo ir dainų, an
gliškai ir lietuviškai.

Kun. M. Kazėnas išdalino 
diplomus ir dovanis atsižy
mėjusiems.

Iš viso 20 jaunuolių mer
gaičių ir bernaičių užbaigė 
Šv. Kazimiero High School.

Aštuoni lietuviai, o kiti 
įvairių-įvairiausių tautų.

Iškilmės
Šventoji Valanda įvyksta 

Chicagoje, Soldier Field, 
birželio 18 d., 7 vai. vakare. 
Tikimasi, kad šventoje Va
landoje dalyvaus daugiau 
kaip 150,000 žmonių.

South Side
f

Šv. Kazimiero parapija y- 
ra seniausia lietuvių para

kas (25 d. birželio), Liberty i pija Pittsburghe, jau atšven- 
Grove. Sekite laikraštį, pla- tusi auksinį jubiliejų. Be ki- 
čiaus bus apie tai parašyta.

i Ž. K.

Marąuette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius laikys mėnesinį su
sirinkimą sekmadienį, birže
lio 18 d., 2 vai. popiet, para
pijos svetainėje. Nariai-ben- 
dradarbiai 5 skyriaus, pra
šomi ateiti į šį susirinkimą.

Valdyba

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLU1TŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLA8YIO MA- TSK1OLAS NATVBALSS OUM . SPALVOM DANTŲ rUHTOMS.piknikas.
Laikas piknikui pasirink- Su3 “y“ savo kraSt* 

tas labai geras, vieta — Li
berty Grove — viena ge
riausių.

Kiekvienas padorus žmo-
NAUJOSB«UM Velvafone MANTU

MAITOS

Rengimo komisija ruošia 
įvairių žaidimų. A. Kaula- 
kis nufilmuce visą pikniką 
ir vėliau filmą bus rodoma 
svetainėje, Keistučio klubo 
parengime.
r

Keistučio kiūto choras, 
vadovybėj Onos Metriks, 
linksmins piknikierius gra
žiomis dainomis.

Žodžiu, pikniku visi bus 
patenkinti. Keistutietis

Šiame kare Amerikai dau 
giau išteklių reikėjo vienai 
tik šiaurės Afrikoj kampa
nijai, negu visam pirmam 
pasauliniam kare.

$10 KLINIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS UŽ
$3

FIZIŠKA® IB FI.UOROSCOPIC 
X—RAY—

KRAUJO IR URINALO 
TIRI N£J IMAS—Viskas ui
Paprastai apkalnavtina* tokio Ižtlrlnė- 
ilmo yra 110. Ir mos rvarantuojamo 
Jums patenkinimą arba Jūs muma nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KRONHKOS 1.IOO4 
PASEKMINGAI GYDOMOS 

VARIOOSB (JYRLO8. kojų ronoa. Ir 
panaėlai kojų Ktlnlmal. Rheumatlama 
SKILVIO SKAUSMAI, nevlrtklnlmaa, 
derančios pilvinės žaizdos ar uiklatė- 
Jtmaa.
KRAUJO LIOO8. silpno, nuvariusio, 
anemla Ir krau'o uinuodtjlmus lt prie
žasties kronlžkų litrų. Aukžto kraujo 
spaudimas.
ODOS LIOOfl. niežėjimas. derančios 
evsema, paorlaals ar epuorų. 
VRINAL1NIAI 8KAU8MAI. proetatl- 
tla. skaudžios Ir neamarumo KRONI8- 
KOS LIGOS. Ar atsikelti reikta nak
timis!
• NUOLATINES PARBKMB8
• Tuojau pHlmrvInlmaa
• laiko nestranulinuu
• Irma kaina. I^nrvomls Satyromis

MEfl KALBAME LENKIŠKAI 
IHICAOO MEDICAI. INSTITUTE 

202 SOl'TH STATE STREET 
Kampas Adams Sektam AnlcMs
VAL.: S ryto Iki S vak. Sekmad. 10-1.

£3

$12.50
IKI $88 50 Už KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Bo skonio. Natūralia spsU- 
voa Noblanka. Visoj žaly žinomos dantų 
sloltoa Pormatonloo erystal elaar plaltoa

Msaksnos sunkuma, msItnrOs, Fntsm- 
k t ai mos

I

[ Darome ptežtao Įspaustas lr 
gautas tik ii talsnluutų dantistų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1784 8.Ashland tad n. Man. 8981
Atdara ano • Ud 8. Mtad. aao • Iki A 

KALBAMM LOTU VISMAJ

8946 W. 28tti St. Snd FI. Law. 9808 
SO N. Dearborn Rm. 808, Sla 9449 

Vldurmloačlo vai. S—t. Aatradlanl Ir 
katvtrtadlaal aaa • Iki t.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
- Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 

SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Virginia 11414192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

-■-S' -5-

3S

■5*

IŠ JURŲ IR ORO

FRANCE

Mnssnci

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį
SOUTH PAULINA 

RUSSIAN TURKiSH BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45fh St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

Sąjungininkų laivynas didžiosiomis kanuolėmis daužo 
Prancūzijos pakraščius, o karo lėktuvai toliau bombar
duoja geležinkelius kad sutrukdžius vokiečių traukimąsi. 
(Acme-Draugas telephoto)

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■o —

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicaoo
VStfl W. CERMAK RD. ,..................Tel. CANaI 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Rattininko

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS K¥T,^=„a
•iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
SŽŠg&S

PIRMAS “Draugo”
I
K 
N 
I
K 
A 
S

ooo-ooo— ŠIAIS METAIS -ooo-ooo
Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

SaummeBERGMAN’S Grove
• Riverside, Illinois

Gamtos

Grožiu

Bergman’s

Grove

Daržas

Įrengtas

Moderniškais

Įrengimais 

Graži Šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt.

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike įvyks daug malonių suprįzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — žaidimų — Dainų 

—Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ Iš ANK STO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
kliubams lr visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.

◄ r
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Prisiminus a. a. x 
Broniu Enčerį

Ne visados mirtis yra to
kia baisi, kaip ji, paprastai, 
yra vaizduojama. Tiesa, ji 
sunkiai sukrečia ir taip ne
lengvą žmogaus gyvenimą. 
Ji žengia per pasaulį) ir kas 
sekundę šaukia keletą gy
vųjų į amžinastį, nepaisyda
ma kuriuos ji kviečia, nežiū
rint ar jie seni ar jauni; 
turtingi ar gyvenimo nu
skriausti; prisiruošę ar ne; 
ligos prispausti, ar pačia
me sveikatos stiprume. Ji 
pildo Dievo Valią, nežiūrint 
kiek ašarų ar liūdesio jos 
pakvietimas sukelia. Ji yra 
visos žmonijos išlygintoja, 
griežta ir neatkalbama.

Bet sykiu mirtis atneša 
su savim paguodą, surami
nimą, palengvinimą nuo 
skausmo, ir atidaro duris į 
amžinąjį gyvenimą. Ji duo
da liūdinčioms širdims pro
gą sustoti ir suprasti, kad 
gyvenimas pasaulyje nėra 
vienintelis žmogaus tikslas, 
kad jis yra tiktai prisiruo
šimas ir slenkstis į tikrąjį 
gyvenimą. Ir nors mirties 
paliesta šeima yra prislėgta 
skausmo ir liūdesio dėl ne
tekimo mylimo asmens, ji 
randa didžiausį suraminimą 
prisimindama kiekvieną ma
žiaus} į(vykį velionies gyve
nime, kuris duoda viltį, ar 
net užtikrinimą, jog pašauk
tojo siela buvo priimta su 
meilės šypsena į Gailestin
gojo Dievos Rankas.

Prieš trejetą mėnesių mir 
tis pašaukė iš gyvųjų tarpo 
Bronių Enčerį, jauną kata
liką lietuvį pačiame‘Stipru
me ir vos bepradedantį pa
vyzdingą, naudingą gyveni
mą. A. a. Broniaus mirtis 
sunkiai sukrėtė tėvų, bro
lių, seserų, giminių ir drau
gų širdis. Bet nors jis pa
liko daug jo liūdinčių, jis 
sykiu sustiprino ir surami-. 
no juos savo trumpo gyve
nimo pavyzdingumu, savo 
švariu jauno kataliko idea 
lizmu ir sąžiningumu ir sa
vo gražia, ramia mirtimi.

Ar a. a. Bronius Enčeris 
nujautė kad jis nepasveiks 
nuo sunkios ligos, kuri jį 
staiga ir netikėtai prispau
dė, mes nežinome. Bet kad 
jis nebijojo mirties buvo aiš
ku. Mirtis jam nebuvo bai
si ir jis ją sutiko su ramia 
šypsena.

Bet kelios aplinkybės ne
davė jam ramybės, ypatin
gai dar keletą savaičių prieš 
mirtį. Jis jautėsi nesmagiai, 
kad turi gulėti, o čia taip 
norėtų grįžti prie savo dar
bo ir pagelbėti savo tėve
liams su pragyvenimo uždir-

A. A. BRONIUS ENČERIS
bimu. Nors buvo giliai dė
kingas savo artimiesiems ir 
draugams, kurie jį nuolat 
lankė ir mėgino palengvin
ti jam skausmą, jis iki ke
letą savaičių prieš mirtį vis 
sakė, jog jam nesmagu, kad 
turi savo padėtimi vargin
ti kitus, žodžiu, stačiai jam 
trūko išreikšti savo dėkin
gumą savo šeimos nariams, 
giminėms, draugams ir sve
timiems asmenims, kurie net 
42 sykiu aukojo jam krau
jo mėgindami išgelbėti jo 
gyvybę. Jo mokyklos drau
gai ir mokytojai dažnai jį 
lankė ir jų atsilankymas tur 
būt buvo jam gyvenimo ne
tikėtumo kartus pavyzdys 
— jis buvo jų išrinktas 
mokslo, sporto ir viso vei
kimo vadas, jis jiems vado 
vaudavo futbolo rungtynėse 
ir kur tiktai reikėjo stip
raus kūno ir sveiko, tauraus 
proto—o jis čia dabar turi 
gulėti bejėgis, jų lankomas. 

A. a, Bronius giliai troš

ko įstoti į savo šalies gynė
jų eiles,* ir nekantriai laukė 
mokslo užbaigimo, kad ga
lėtų liuoenoriai įstoti į U. S. 
laivyną. Kada laivyno gydy
tojai atmetė jo prašymą —
surasdami pirmas žymes li
gos, kuri pagaliau nutraukė 
jo gyvenimą, jis nenusimi
nė. Sutiko gydytis, vis tu
rėdamas viltį, kad grįš pa
sveikęs po mėnesio, kito į 
laivyno priėmimo punktą ir 
tada jis bus priimtas.

Deja, Dievo valia kitaip 
nulėmė. Nephritis ligai, ku
rią laivyno daktarai netikė
tai užtiko jo išoriniai stip
riame kūne, palengva plėtė
si. Liga daugiau ir daugiau 
silpnino jo kūną, bet nega
lėj,® palaužti jo valią ir pa
siryžimą pasveikti, nepasi
duoti nusiminimui ir kada 
nors dar įstoti į šalies lai
vyną.

Išaugintas grynai katali
kiškoje dvasioje, jam dva
siniai dalykai buvo svarbūs 
ir neatskiriama jo gyvenimo 
dalis. Pavyzdingos katalikiš
kos šeimos aplinkuma, pa
rapijinės mokyklos sesučių 
įkvėpimas, ir aukštesnės mo 
kyklos De La Šalie Krikš
čionių Brolių auklėjimas da
vė j.am gilų savo tikėjimo 
supratimą. Ligoninėje būda
mas per daug mėnesių, jis 
pats dažnai prašė, kad ku
nigai jį lankytų ir atneštų 
jam šv. Sakramentj. Mir
čiai artinantis vasario 28-2S 
vakarą, jis prašė savo mo
tinos, kuri sergėjo savo sū
naus mirties patalą, kad ji

Visi į Federacijos 
Chicago apskrities 
susirinkimą

Vieoe Spaudos Sakei jos 
valdybos ir jos veikėjai iš 
Bridgeporto, Brighton Par
ko, Marąuette Parko, Cice
ro ir Roselando yra kviečia
mi dalyvauti Fed. Chicagą 
apskrities susirinkime birže
lio 15 d. 8 v. v. West Side, 
Aušros Vartų parap. mokyk 
loj. Bus išduotas trumpas.

tikslus visų sekcijų veiklos 
raportas, patikrinti į aps
krities Sp. Sekcijos iždą Į- 
nešti pinigai iš minėtų kolo
nijų ir aptarti bei įnešti pa
geidavimai, ką sekcijos ma
no daryti už savo sukeltus 
pinigus, ir kaip suvienodin
ti, sustiprinti darbuotę atei
ty.

Spaudos Sekcijos valdy
bos ar darbuotojai prašomi 
pagal savo kasos knygas pa
sižymėti grynas pajamas ir 
patikrinti jas pas vyriausį 
sekcijos iždininką.

uždegtų pašventintą žvakę 
ir laikytų ją, kad jis galėtų 
žiūrėti į raminančią liepsną.

Taip ramiai ir mirė jau
nas, vos 19 metų amžiaus,
Bronius Enčeris, vasario 29 
d. rytą Illinois Research li
goninėje, palikdamas liūdin
čius tėvus Juozą ir Antani
ną Enčeri-us ir dešimtį bro
lių ir seserų. Kadangi jia 
buvo nepaprastai pasižymė
jęs sporte, moksle ir studen
tų veikime, visi Chicagos
didieji dienraščiai aprašė jo **. .7 T • » x i budzio.mirtį. Į jo šermenis atsilan
kė daugybė jo draugų ir pa
žįstamų. Visas De La Šalie 
High School mokytojų per
sonalas dalyvavo in corpo- 
re su studentais. Po gedu
lingų pamaldų Nekalto Pra
sidėjimo P. Šv. bažnyčioje, 
buvo palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse kovo 3 d.

Į?

Kurios sekcijos mažai nu- i Carmen Galio, 40 metų, 
dirbo ar visai neveikė, pra-' savininkas Blackstone mais-
šome atvykus nurodyti prie
žastis bei kliūtis ir gaus ati
tinkamą pagalbą ateičiai.

Fed-jos Chicago apskrl ies 
Spaudos Sekcijos valdyba

SKELBKITĖS “DRAUGE”

to krautuvės, 410 So. La- 
rame str., vijosi jauną hold- 
apininką vyrą du blokus 
gatve, bet plėšikas buvo už 
jį greitesnis, ir pabėgo su 
$90, kurie buvo pagrobti iš 
Gallo’s pinigų registerio.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausiom poutrna vlmas — Moteris patarnauja. 
[PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Liejyklos samdo 
moteris

Kai kurioms moterims 
darbas liejyklose atrodys 
daug įdomesnis, negu pa
prasti moterų darbai kituo
se fabrikuose, sako U. S. 
Department .of Labor. De- 
partmentas praneša, kad lie
jyklos jau samdosi moteris 
įvairiems darbams, nežiū
rint bendrai nešvaraus, sun
kaus ir pavojingo darbo ,po-

Moterys dirba pradedant 
nuo smėlio maišymo ir kito 
nespecializuoto darbo, iki 
gana specializuoto — nudai
linant liejinius, tiriant che
mikalus metalurgijos labo
ratorijose, ir įvairiuose ki
tuose darbuose valymo (už
baigimo) skyriuose,, taipgi 
ir liejimo formų dirbime.

KREIPKITĖS PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTŲ KOMISĄ.

auvma 200 paminklų 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMIUL

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

Didyste Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 527 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

Eduardas J. Kubaitis Į kur moterys nėra naujokės.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAlbOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jftsų finansiškam stoviai prieinamas.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” ....”.___ :!... $3.50

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” ............................................................ $2.50
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

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

I
“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)

Su uodimais viršeliais ............   $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ................................50

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI”..................... 10
(Atspausdinta iš “Ramybė Jums”)

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė. . Chicago 8, III.

PIRMŲ
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT I.KNGVŲ MĖNESINI V IftMOKftJIMV!

Panaudokite Proga Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Ratoma. *.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti...........$9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, 57*45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11.25
PETROLEUM COKE (Course>. -$}2^50 

PETROLEUM COKE (PRe Bus) $}Qe95

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASKOLOS DAROMOS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYK ITO m ūmų Malffojr. JūflŲ Indėliai 
Ki protingai globojami Ir Ilgi $5,0004)0 ap-> 
(IraiiHtl per Federal Saving.. and Ixtan In- 
nnranee Corporation. Jūsų pinigai bos graliai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA I.IETTJVTŲ 
FINANSINI JSTAKiA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL.: CALUMET 4113- Jos. M. Mozeris, Sec’y.* 8226 80. HALSTED ST.

lili II

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

JohnF. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir NaktĮ

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ IR SUNAI
h 2314 YVEST 23rd PLACE 

10756 8. MICHIGAN A VU
Phones: CANAL 2515 

OOMMODOBE 5765 
PULLMAN 1270

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Proi WGESProgramai
(1390 k.) 

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PLLLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LUUANICA AVĖ.___________Phone YABDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4848 80. CALIFORNIA AVĖ._______ Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ Telephone YABDS 1410_______________

r L I. ZOLP
1646 YVEST 46th ST. Phone VARDR 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—81



j£ MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CfTICAGO, TTCINOIS Ketvirtadienis, birž. 15, 1944

Baisi sukaktis Lietuvoje

Komunistų melagystės apie liaudies seimo "rinkimus", 
šeimininkaujant raudoniesiems

BOLŠEVIKAMS OKUPAVUS LIETUVĄ, NEBUVO LAISVŲ RINKIMŲ Į SEIMĄ 
ŽMONES BOIKOTAVO LIAUDIES SEIMO RINKIMUS. BOLŠEVIKAI GAVO DAUG 
ŠPYGŲ.

Kai prisimeni 15 birželio, 
1940 metų, lietuvio akys 
ašaromis apsipila, nes tą 
dieną rusai bolševikai su
laužė savo duotą žodį gerb
ti Lietuvos sienų neliečia
mybę ir Lietuvos Nepriklau
somybę.

Birželio 15 dieną, 1940 m., 
rusai bolševikai klasta ir 
smurtu okupavo Lietuvą. 
Kaune tą dieną po pietų pa
sirodė pirmieji tankai, ku
rie ruošė Lietuvos Laisvei ir 
Nepriklausomybei karstą. 
BAISUS VAIZDAS

Tuojau bolševikų tankai 
atvažiavo prie Lietuvos val- 
dižos įstaigų ir bolševikai 
paliko tų įstaigų valdovai. 
Raudonos komunistų vėlia
vos švaistės gatvėse. Žmo
nių ūpas nupuolė.

Bolševikai tuojau sudarė 
sau palankią valdžią, kurios 
priešakyje pastatė Justą

rinkimų davinius”, šį faktą 
pastebėjo Europos reikalus 
pažįstąs britų žurnalistas 
Bernard Newman, kuris da
bar britų valdžioje užima 
atsakomingą vietą. Apie tai 
parašė Bernard Newman 
“The New Europe, , p. 207, 
Macmillan, 1943 m.

Tie dalykai rodo, kad Ma
skva jau žinojo “rinkimų” 
Lietuvoje rezultatus, kai 
dar ėjo “balsavimai” ir bal
sai nebuvo suskaityti.
TIESOS ŽODIS APIE 
RINKIMUS

Vincas Krėvė-Mickevičius, 
buvęs ministeris pirminin
kas ir užsienių reikalų mi
nisteris komunistinėje val
džioje, ir Jurgis Glušauskas, 
Socialinio Aprūpinimo ar 
miškų pramonės komisaro 
pareigas ėjęs komunistų vy
riausybėje, tvirtina, kad 
Gedvilą, vidaus reikalų mi-

rikos Valstybėse. Tai gali 
paliudyti Dr. Račkus, Aldo
na Bulotienė, J. Armonas, 
Dr. Devenis, Staknys ir ki
ti.

Ištisus metus bolševikai 
Lietuvą buvo pavergę, da
bar treti metai kaip naciai 
yra okupavę Lietuvą. Lietu
va nenori nei bolševikų, nei 
nacių “globos”. Lietuva ir 
jos žmonės kovoja už Lietu
vos Nepriklausomybes atga
vimą.

Lietuva prievartos keliu 
buvo prijungta prie Sovietų 
Rusijos. Visi padorūs žmo
nės tai žino, tik akli Stalino 
garbintojai to nenori žinoti.

GAILESTINGUMO ANGELAS Pažvelgus į 
gyvenimą

Žymus lakūnas
Lt. Edward L. Enroth, 

21 metų amžiaus, chicagie- 
tis, grįžo į namus po 30 mi
sijų virš Europos; šešįs kar
tus dalyvavo Berlyno užpuo
lime iš oro, kaipo Flying 
Fortress navigatorius. Jis 
gavo distinguished flying 
cross ir oro medalį. Jis į už
jūrį buvo išvykęs prieš de
vynis mėnesius.

t mus

Paleckį, kuris dabar randa- nisteris, ir Justas Paleckis
si Maskvoje, ir vergiškai 
lankstosi ponui Stalinui. 
Nauja valdžia buvo sudary
ta, kai visa Lietuva buvo 
okupuota Raudonosios Ar
mijos. Liepos 5 dieną buvo 
paskelbta, kad liepos 14 die
ną įvyksta liaudies “seimo 
rinkimai”.

Tai buvo ne rinkimai, bet 
tikra komedija, nes nebuvo 
laisvų rinkimų į seimą, kan
didatais buvo pastatyti ko
munistai *arba jiems pri jau
čią, ir tebuvo vienas komu
nistų partijos kandidatų są
rašas. Tiek atstovų pastaty
ta, kiek reikėjo išrinkti. Ki
tos grupės ir partijos nega
lėjo statyti savo kandidatų, 
žmonės buvo prievartos bū
du verčiami eiti balsuoti, 
bet gana mažas skaičius lie
tuvių ėjo balsuoti, jei kurie 
nuėjo balsą įmesti, tai dau
guma balsuotojų įdėjo laik
raščių iškarpas arba nupai
šytas špygas.
BOLŠEVIKŲ
MELAGYSTES

Liepos 19 dieną Vyriau
sioji Rinkimų Komisija pa
skelbė Rinkimų davinius ir 
pranešė, kad rinkimuose da
lyvavo 1,386,569 balsuotojai, 
kas sudaro 95.51 nuošimčių 
turėjusių teisę balsuoti pi
liečių. Vyr. Rinkimų Komi
sija paskelbė, kad už Darbo 
Lietuvos Sąjungos kandida
tus pasisakė 99.19 nuoš.

Lietuvoje “rinkimų” da
viniai į “seimą” buvo pa
skelbti liepos 19 dieną, 1940 
m., o Londono spaudai bu
vo paduota dar rinkimams 
Lietuvoj nepasibaigus. Toks 
pat balsavusių skaičius, to
kie patys nuošimčiai, tokie 
pat dideli laimėjimai! Lon
dono spaudai Lietuvos “rin
kimų” davinius pakišo Ma
skvos žinių agentūra, kuri 
nežinojo, kad pirmą rinkimų 
vakarą rinkimai buvo pra
ilginti dar vienai dienai. Bet 
tai Maskvos agentūrai ne- 
sukliudė paduoti “tikslius

uždaruose posėdžiuose pa
reiškė, . jog buvo paduota 
tik 16—18 nuošimčių galio
jančių balsavimo kortelių, 
bet oficialiai paskelbta, kad 
seimo rinkimuose dalyvavo 
95.51 nuoš. (Žiūrėk “Į Lais
vę”, 1942 m., rugpiūčio 31

Šio straipsnio autoriui te
ko būti Lietuvoje, kai bol
ševikai okupavo Lietuvą ir 
vyko “rinkimai” į liaudies 
“seimą”, liepos 14 ir 15 d. 
Atvirai skelbiu, kad Lietu
voje nebuvo laisvų rinkimų 
okupavus bolševikams Lie
tuvą. Tą gali paliudyti ir A- 
merikos piliečiai, kurie tuo 
laiku gyveno Lietuvoje, o 
dabar yra Jungtinėse Ame-

334 kelionės į 
mėnulį

Aštuoni milijonai šeši 
šimtai ir septyniasdešimt 
dvi mfcilės skridimo yra ly
gu 334 kelionėms į mėnulį. 
Tiek mailių yra išskraidę 
penki Chicagos kapitonai, iš 
Amerikos oro linijos. Kapi
tonai yra šie asmenys: 
Larry W Harris, Al De 
Witt, W. H. Talbot, Erme 
Basham ir Edward Conrad. 
Vadas pilotas Fred Bailey 
juos apdovanojo tarnybos 
ženklais, visi turi 50 metų 
patyrimo.

Pavogta už $1,000
Vyriškų rūbų už $1,000 

vertės buvo pavogta iš Sai 
Clothing kompanijos, 1139 
Milwaukee avė., pareitą ant
radienį.

PIRKITE KARO BONUS

Margaret Ketchum, Amerikos kariuomenės slaugė, gir
do gaivinančiu vandeniu sužeistąjį Prancūzijoj Amerikos 
karį. (Signal. Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

Iš invazijos fronto

Smarkus prancūzu mayoras
Sgt. Knight Harris, iš į “

Beverly Hills, Calif., paskel
bė birželio 13 dieną istoriją 
apie prancūzų miestelio ma
yorą.

Naciai privertė mayorą 
dirbti jiems per du metus 
už penkis frankus į dieną,—
Harris pasakė. Kai ameri
kiečiai atėjo, mayoras nubė
go prie pakrantės ir atvedė 
sąjungininkus į savo mieste
lį.

Kai prasidėjo kovos dėl 
miestelio, mayoras paėmė 
šautuvą iš žuvusio (miru
sio) amerikiečio fronte ir 
nušovė nacių vadą, kuris bu
vo jo bosas. Jis šovė jam 
tarp akių, — pareiškė Har
ris.

Dingę kareiviai karo 
frontuose

Dienos metu
Du holdapininkai vyrai 

praeitą antradienį bandė 
apiplėšti Chicagoje vieną 
pirklį iš New Yorko. dienos 
metu, Goddard Building, 27 
E. Monroe str. Jie manė pa
čiupti didelį grobį.

Pirklys buvo eleveitoriu- 
je ir vienas banditas apieš
kojo pirklį, o kitas atstatė 
ginklą į pirklį ir eleveitorio 
valdytoją. Pirklio brangak
menių dėžė buvo tuščia. Du 
banditai pabėgo.

Nukrito 30 pėdų
John Burns, 17 metų, 3908

N. Kedvale avė., nusilaužė 
dešinį riešą ir kairią ranką, 
kai jis nukrito 30 pėdų tai
sant elektros ženklą, 4802 
N. Western avė.

IŠLAISVINIMAS

Tai yra musų prieder
me paremt Išlaisvinimo 
Jėgas perkant Karo Bo
nus sulyg pilniausio sa
vo išsigalejimo.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

Karo departamentas bir
želio 12 dieną paskelbė 597 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie dingo kovos laukuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 31 vyras 
yra iš Illinois valstijos.

Kas Gird* t
Chicago)* ♦

Pieno kiek nori!
PAMPA, Tex. — M. G. 

Husted tikisi pašalinti dar
bo jėgų trukumą su tokiu 
pasiulymu: “Norių jaunuo
lio, kuris pamelžtų penkias 
karves, kai aš piausiu 250 
akerių kviečių. Jaunuolis 
galės gerti gerti pieno kiek 
nori, aš pašersiu (maitin
siu) karves”.

Pamaldūs Cicero 
lietuviai *

šv. Antano parapijoje, 
Cicero, III., praeito antra
dienio vakare baigės nove
na prie Šv. Antano. Įvyko 
iškilminga procesija. Žmo
nių pamaldose gausiai daly
vavo. Novenos metu pa
mokslus sakė kun. K. Ba
rauskas, “Draugo” redakci
jos narys. Cicero lietuviai 
didelę pagarbą reiškia šv. 
Antanui, kuris yra parapi
jos globėjas.

Cicero lietuviai yra pa
maldūs žmonės, kurie gau
siai lanko bažnyčią ir eina 
prie šv. sakramentų.

« ą «

Apvogė
Kai Edward Jaskulski, Sa

nitary District policininkas, 
ir jo žmona Lottie, vaišino 
draugus savo virtuvėje, 
1100 N. Mozart atr., (vagis 
įlindo pro langą į miegamąjį 
kambarį, pirmame aukšte, 
ir paėmė Mrs. Jaskulski’s 
rankinuką, kuriame buvo

Kėdžių vagys
SEDALIA, Mo. — 

mond Wickery, policijos va
das, buvo pašauktas savo 
ofise atsakyti į kitą telefo
no šaukimą. Kai jis sugrįžo 
atgal, jo dvi ofiso kėdės bu
vo dingusios.

Dingo

Ray-

Praeitą antradienį pra
nešta policijai, kad Brown’s 
taverno, 1120 Granville avė., 
porteris negras dingęs su 
$425.

Laike civilinio karo Ispa
nijoje buvo nužudyta 5,500 
kunigų.

Našlė, 37, apsivedė 
su jaunuoliu, 16 m.

Kai šoko
nekviestas sve-Antras

čias” įlindo pro langą į Mrs. 
Otto Lorenz basmento apar
tamentą, miegamajan kam* 
barin, 1157 Drummond pi., 
ir pavogė dviejų viešnių 
rankinukus, kai jos svečiai 
šoko gyvenamajame kamba
ryje. Tos viešnios yra iš 
Long Island, N. Y.

t

VANCOUVER, Wash. — 
Ronald Smith, 16 metų am
žiaus, ir Mrs. Mary Eilėn 
Bresn, 37 metų amžiaus, ap
sivedė birželio 12 dieną.

Jaunavedys, kuris atėjo į 
ceremonijas su žaliai nuda
žytais nagais, kad prilygti 
Marijonai, pasakė, kad jie 
jau yra devyni metai kaip 
pažįstami.

Jaunavedė, našlė, kuri tu
ri du vaikus, . vienas trijų 
metų amžiaus, pasakė, kad 
“meilė atsirado iš pirmojo 
pasimatymo”.

“Mes viens kitam patin
kant, nes mėgstam medžioti 
ir žuvauti”, — pasakė aukš
tas jaunuolis mėlynakis.

Jo motina, Mrs. Fannie L 
Smith, liudijo vestuvių apei
gose.

X Rastenaitės su J. Kar- 
pium vestuvės buvo iškil
mingos. šliūbą ėmė Gimimo 
Panelės Šv. parapijos baž
nyčioj. Rastenai yra susi
pratę lietuviai. Motina ir 
dukrelė priklauso Moterų 
Sąjungai ir nemažai joj pa
sidarbuoja. Karpiai yra ii- 4
ganiečiai Cicero gyventojai 
ir dalyvauja visam parapi
jos veikime. Po vestuvių jau 
nasis išvyko į savo tarny
bos vietą ir sykiu išsivežė 
žmoną.

X Žukauskų namuose,
3859 Kedzie Avė., praeitą 
sekikadienį įvyko krikšty
nos jų sūnelio, kuris pakriks 
tytas Edvardu. Kuinais bu
vo K. Egal ir K. Mockus. 
Žukauskai yra savininkai 
užeigos biznio.

X J. ir F. Zenkai, 2252 
Coulter St. begalo linksmus, 
nes susilaukė dikto ir svei
ko sūnelio. ,

X Antanui Valoniui, ilga- 
mečiui Metropolitan Bank 
tarnautojui, vardadienio pro 
ga būrys draugų vakar pa
darė surpryzą atlankydami 
pasveikinti. A. Valonis yra 
žinomas mūs visuomenės 
veikėjas.

X Alfonsas Budrikas, bri- 
dgeportietis, parvykęs iš ka
riuomenės aplankyti savo 
žmoną ir du sūnelius. Pasi
taikė taip, kad turėjo grįžti 
kaip tik komp. Pociaus pa
gerbimo vakarą. Palydėjusi 
savo vyrą, kad ir liūdesio 
suspausta širdimi, atvyko į > 
salę ir atliko savo rolę — 
choro vardu pasakė sveiki
nimo kalbą.

X Antanų vardinių išva
karėse būrys draugių aplan- * 
kė žinomą mūs įstaigų ir 
spaudos rėmėją Antaniną 
Leščinskienę ir palinkėjo jai 
ilgiausių metų. Varduvių 
proga ji gavo gėlių ir nuo 
draugijų.

X Prano ir Antaninos Juš 
kų, žinomų Bridgeport vei
kėjų namus, Antanų vardi
nių proga, buvo užplūdęs 
Šakių Apskrities klūbas, kad 
pasveikinus klubo pirm. žmo > 
ną. Su linkėjimais įteikta ir 
dovanų.

X P. ir A. Snarskių, So.
Chicago lietuvių veikėjų, na
muose dabar labai “busy“.
Mat, ruošiamasi didelei pra
mogai (bunco party) klie
riko S. Saplio naudai, birže
lio 17 d. Dovanų bus daug 
ir gerų. Pramogos pradžia 
8 vai. vakare.

X Leonora Janušauskai
tė, duktė žinomų Brighton 
Park biznierių, (4601 So. 
Washtenaw Avė.) šįmet bai
gė parapijos pradžios mo
kyklą ir rudenį pradės lan- 4 
kyti Šv. Kazimiero akade
miją. Akto dieną tėvai savo 
gabiai dukrelei buvo iškėlę 
puotą.

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




