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Nacių linija Rusijoje pradeda subyrėti
LONDONAS, birž. 27. — atrodo, jog jų padėtis yra 

Maršalas Stalin pareiškė, beviltiška.

AMERIKOS LĖKTUVAI VIRS NACIŲ GALVŲ

kad rusų kariuomenės užė
mė Oršą. %

MASKVA, birž. 27. — At
rodo, jog dėl didelių lėktu
vų atakų vokiečių Orša-Mo- 
gilev^Bobruisk siena Baltru- 
sijoje pradeda subyrėti. Ru
sų lėktuvų daliniai iš ketu
rių frontų be persto jimo 
puola priešo rezervus, tan
kų dalinius bei priešakines 
pozicijas, ir atakuoja tiltus 
ir susisiekimo linijas užpa
kaly priešo linijų.

Keturios stiprios rusų, ka
riuomenės stumiasi pirmyn 
250 mylių ilgio frontu ir 
pradeda koncentruoti savo 
jėgą ant Minsko, per kur 
bus galima žygiuoti į Var
šuvą ir Berlyną.

Naciai smarkiai priešina
si, kad išlaikyti liniją, bet

Britai atsiėmė Chiusi miestą Italijoje
ROMA, birž. 27. — Britų ta prie vieškelio 71, kuris 

aštuntos armijos kariai at-1 veda į Siena, apie 30 mylių 
siėmė Chiusi, devynias my- į pietus nuo Florencijos. Vė
lias į pietvakarius nuo Tra
simeno ežero, ir varosi pir
myn. Vokiečiai tuoj kontra
takavo, bet britai atmušė jų 
puolimą..

Septynias mylias į šiaur
ryčius, aštuntoji armija įsi
veržė į Castiglione dėl La- 
go pakraščius, vakariniam 
Trasimeno ežero krante, kur 
užėmė Vitellino kaimą ir su
ėmė 200 belaisvių.

Į rytus nuo ežero,, Peru- 
gia apylinkėje, taipgi pasi
varyta pirmyn.

Penktoji armija, varyda
mas! vakariniu Italijos 
krantu, pasiekė punktą 10 
mylių už Piombino, ir sku
ba į Livorno ir Pisa pusę..

Didelės grumtynės vyks-

BRITŲ NUOSTOLIAI 
ITALIJOJE, 73,122

LONDONAS, birž. 27. — 
Ministrų Pirmininkas Chur- 
chill pranešė parlamentui, 
kad britų nuostoliai, nuo iš
lipimo Italijoje iki Romos 
ūžėto i m o, buvo 73,122 už
mušti, sužeisti ir dingę ka
riai. Tas skaičius paskirs
tomas sekančiai: 14,331 žu
vęs, 47,966 sužeisti, ir 10,- 
825 dingę.

sako japonai kariai, kurie 
gina Saipan salą, smarkiai 
padidino savo opoziciją pa- 
gal anksčiau įirteigtą liniją, 
kuri maždaug perkerta šią 
salą pusiau

Vieno korespondento pra
nešimas sakė matosi ženk
lų, jog ruošiamasi didelėms 
pėstininkų kovoms. Ameri 
kos marinams ir kariams 
puolant Garapan,' salos sos
tinę, matosi priešo spsigy- 
nijo linija.

rvrTAWA hir£ 97  a n. Anot to korespondento,
saugos departamentas eakėjPrieSo “labai rtįPra’ aP9i’ 
Kanados armijos nuostoliai gynimai” Įsteigti blogiau- 
Italijoje, iki Romos uHmi-, 99109 d»’y- kur b“ ",n- 
mo, buvo 2,268 užmušti ir’ ku ^S^oti.
mirę nuo žaizdų; 8,572 su

Italijoje užmušta 
2,268 kanadiečiu

žeisti, ir 500 dingusių ir ka
ro belaisvių. «•., _

(Vienas pranešimas iš 
Maskvos sakė Orša, sekan
tis svarbiausias miestas į 
pietus nuo Vitebsko, jau ap
suptas ir vokiečiams nebe
liko kaip iš ten pabėgti.)

Šiauriniam fronto gale 
rusų kariuomenės* greit ve
jasi paskui pasitraukian
čius nacius per ežerus, ba
las, ir miškus.

Iš rytų pusės antroji ru
sų armija apsupa Mogile- 
vą, o Gen. Rokossovsky ar
mija žygiuoja per Drut ir 
Berezina upių klonius ir ar
tinasi prie Bobruisko, treč
dalį kelio tarpe užimto Žlo- 
bino ir Minsko.

Suomijos fronte rusų ka
riuomenės vis varosi pir
myn. Vienas pranešimas sa
kė rusų laivai jau plaukio
ja Svir upe.

liausi raportai sakė ameri
kiečiai ir prancūzai kariai 
stumiasi pirmyn maždaug 
15 mylių nuo Siena.. ✓

Viduržemio aviacijos šta
bas pranešė, kad bent 55 
priešo lėktuvai buvo sunai
kinti vakar orinėse kovose 
virš Viena apylinkės, Aus
trijoje. Sąjungininkai pra
rado 44 lėktuvus, jų tarpe 
36 didelius bomberius.

Britų Halifax, Liberator 
ir Wellington lėktuvai va
kar naktį numetė dviejų to
nų bombas ant Aquila alie
jaus varyklos prie Trieste.. 
Kilo gaisrai ir sprogimai, 
kurie išnaikino didelę dalį 
fabriko.

formą ateinantiems rinki
mams. Ta platforma repub- 
likctnai pasižadėjo pašvęsti 
savo partiją karo laimėji
mui, ateities karų sulaiky
mui, ir pilną darbo progą 
visiems.

Dėl užsienio politikos pla
tforma nusako greitą karo 
Laimėjimą, skubų karių, grą-

Raportai iš kovos fronto žinomą namon, ir sudarymą

Ruošiasi didelėm 
kovom Šaipau saloje
SAIPAN sala, birž. 27.—

PERSKAITĘ “DRAUGĄ", 
DUOKITE JJ KITIEMS

Nuotraukoj Amerikos karo lėktuvai Marauder tipo iš oro puola nacinis, sąjungininkų 
uždarytus Cherbourgo pusiausalyje. (Acme-Draugas telephoto)

DEWEY PASIRUOŠĘS 
VYKTI CHICAGON

ALBANY, N. Y., birž. 27. 
— Gub. Thomas E. Dewey 
yra pasiruošęs skristi į Chi
cagą, kur,' jeigu jis bus no
minuotas republikonų kan
didatu į prezidentus, jis pa
sakys savo priėlmimo kalbą 
konvencijos delegatams.

Jeigu dėl prasto oro ar 
kitų aplinkybių gubernato
rius negalėtų skristi, jis 
traukiniu važiuos Chica- 
gon.

Republikonai nustatė 
rinkimu platforma

CHICAGO, birž. 27. —
Republikonų partijos rezo
liucijų komisija priėmė plat-

tarptautinės organizacijos, 
kuri “efektyviai kooperuo
tų” sulaikymui arba sumu
šimui militarinės agresijos.

Tarp kitko republikonai 
sakėsi dirbs, kad išvengti 
neturto ir vargo Ameriko
je; palaikyti militarinę jė
gą po karo, ir draugiškus 
santykius aru kitomis tauto
mis.

CHICAGO, birZ. 27. —
Charles C. Wilson, 57, Mea- 
de, Kansas advokatas, kuris 
buvo delegatas republikonų 
konvencijoje, mirė nuo šir
dies atakos šiandien. Jis 
pasisakė, kad nesijaučia, iš
ėjo į koridorių kur sukniu
bo, ir Stadium ligoninėje 
mirė nuo antros širdies a-

įjungininkai suda- 
aviacijos jėgą to-

Sudarė nauju aviacijos 
jėgą tolimuose rytuose

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, birž. 27. 
— Gen. MacArthur prane
šė, kad
rė naują
limuose rytuose, ir sakė y- 
ra ženklų, kad japonai jau 
ištraukė didesnę dalį savo 
aviacijos jėgos iš Naujos 
Gvinėjos-Solomonų apylin
kės.

Naujoji jėga sudaryta iš 
Penktojo armijos lėktuvų 
dalinio, kuri operavo Aus
tralijoj ir Naujoj Gvinėjoj, 
ir 14-to armijos aviacijos 
dalinio, kuris operavo So- 
lomonuose, Rabaul ir Ka- 
vieug apylinkėse. Jai vado
vaus Lt. Gen. George C. 
Kenny.

RAPORTUOJA, JOG 
SUOMIAI TĘS KARĄ

STOKHOLMAS, birž. 27.
— Raportai iš Helsinki sa
kė Suomijos vyriausybė, po 
"netiesioginio susisiekimo” 
su rusais, pareiškė, jog 
Maskvos taikos sąlygos bu
vo "tokios nepalankios ir 
neaiškios," kad suomiai nu
tarė ir toliau tęsti karą.

'A' card vairuotojai 
negaus naują padangą

WASHINGTON, birž. 27.
— C. E. Phillips, OPA ra- 
cionavimo viršininkas, sakė 
"A” kortelės vairuotojai 
veikiausiai negaus naujų 
padangų iki 1945 metų.

KALENDORIUS 
Birželio 28 d.: šv. Leonas; 

senovės: Rangia ir Taugėla.
Birželio 29 d., šv. Petras 

ir Povilas apaštalai; seno
vės: Parajus ir Gedrimė.

ORAS
Giedra ir vėsiau*

ALIANTAI OKUPAVO 
MOGAUNG MIESTĄ

KANDY, CeyLon, birž. 27. 
— Po trijų dienų mūšio bri
tai ir kiniečiai kariai oku
pavo japonų Mogaung tvir
tovę šiaurinėje Burmoje. 
Sąjungininkų lėktuvai smar
kiai bombavo* Mogaungą 
pirm negu įvyko paskutinis 
puolimas, kurio metu sąjun
gininkai įsilaužė įi miestą iš 
trijų pusių.

Laimėjus Mogaungą, nu
matoma, kad sąjungininkai 
labiau pradės spausti japo
nus, kurie nori išlaikyti My
itkyina, 40 mylių į rytus. 
Myitkyina yra paskutinė 
svarbioji bazė šiaurinėje 
Burmoje, kuri dar randasi 
priešo rankose.

Sąjungininkų kariai jau 
yra dalinai apsupę tą bazę.

Johnston kalbėjo su 
Stalinu apie biznį

MASKVA, birž. 27. —
Eric Johnston, J. A. Vals
tybių vaizbos buto pirmi
ninkas, vakar per pustre
čios valandos kalbėjosi su 
Premjeru Stalin įvairiais 
prekybos reikalais.. Išėjęs, 
Johnston sakė pasikalbėji
mas buvo "labai pasekmin
gas.”

Johnston statė klausimus 
į kuriuos Stalinas atsakinė
ja Johnston taipgi išgavo 
Stalino pareiškimą, kuriuo 
išgyrė Amerikos pramonę, 
darbininkus ir ūkininkus už 
jų pastangas karo metu.

Italai kelia riaušes
ROMA, birž. 27. — Ko

munistų laikraštis rašė, kad 
bendras streikas Genos apy
linkėje privertė nacius už
daryti fabrikus, o Florenci
joje vyksta kautynės gat
vėse. Geštapo ir fašistai ne
galį suirutės suvaldyti.

Britu šarvuočiai pradėjo varytis 
tarp Caen ir Tilly-Sur-Seulles

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, birž. 27. — Sekant 
amerikiečių laimėjjimą Cherbourg užėmimu, britai kariai 
Cąen apylinkėje pradėjo didelę, naują ofensyvą nuo šešių 
iki septynių mylių pločio frontu.

Vokiečių nuostoliai Normandijoje iki šiol siekia "ne
mažiau” 70,000 užmuštų, sužeistų ar belaisvėn suimtų 
karių. Nacių nuostoliai vien tik Cherbourge buvo 32,000 
karių. ■

Kelias valandas po Cherbourgo užėmimo pradėtas 
uosto ištaisymo darbas. Sąjungininkai Cherbourge suėmė 
nacių armijos viršininką Lt. Gen. Gari von Schiieben, ir 
laivyno admirolą Hennecke.

Gen. Montgomery šarvuo
čių jėges pradėjo veržtis į 
apylinkę tarpe Caen ir Til- 
ly-sur-Seulles. Gen. Eisen- 
hower štabas pavadino tai 
"trečią fazę" sąjungininkų 
invazijos Europon.

Didelis lietus neduoda, są
jungininkų lėktuvams kuo- 
pilniausiai padėti kariuome
nėms, ir tas sulaiko kampa
nijos greitumą, štabas pa
brėžė, tačiau, kad naujosios 
kovo9 • eina sąjungininkų 
naudai.

Naujos ofensyvos objek
tai neišvardinti. Pirmieji ra
portai sakė britai ir kana
diečiai kariai pasivarė nuo

Lėktuvai puolė Budapest, Jugoslaviją
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, birž. 27. — Amerikos 
strateginės aviacijos jėgos 
štabąs pranešė, kad iki 500 
didelių Amerikos bomberių 
iš Italijos atakavo Buda
peštą ir Jugoslavijos Brod 
geležinkelių centrą, o kiti, 
iš Rusijos bazių, pirmadie
ny puolė sintetinu) aliejaus 
fabriką prie Drohobycz, 
Lenkijoje.

Iš trečios pusės britų Ha- 
lifax bomberiai iš Anglijos

Nauji nacią robotai 
puolė pietinę Angliją
LONDONAS, birž. 27. — 

Skrisdamos per didelius de
besis, vokiečių . rak ie tinęs 
bombos nakties metu puoJė 
pietinę Angliją. Tų roboti- 
nių bombų tarpe pasirodė ir 
naujos mados bombų, kurios 
skrenda ne taip greitai, kaip 
senosios, ir matomai veža 
didesnę bombą.

Du Londono laikraščiai 
reikalavo aptamsinimo įsa
kymo palengvinimą.

SAKO NACIAI VALDO 
SIAURINE ITALIJA

BERNAS, birž. 27. —
Šveicarų telegrafų agentū
ra citavo "patikimus pasie
nio raportus," kurie sakė 
vokiečiai likvidavo naująjį 
fašistų sąjūdį šiaurinėj Ita
lijoje ir patys perėmė visą 
administraciją. Girdėta gan 
dų, kad Benito Mussolini iš
vykęs į Vokietiją.

dviejų iki trijų mylių nuo 
originalės anglų-kanadiečių 
pozicijos, ir jau perkirto 
Bocage geležinkelio liniją 
prie Mouen miesto.

Keturių dienų mūšiuose 
už Cherbourgą išmušta su
virš 60,000 nacių. Sąjungi
ninkų laimėjimas veikiau
siai neutralizavo priešo lai
komas Jersey, Guernsey, 
Sark ir Alderney salas An
glijos kanale.

Berlyno radio pranešimai 
pripažino, kad “spaudimas 
iš rytų ir vakarų dabar vj* 
kata visu smarkumu.

atakavo militarinius įrengi
mus šiaurinėj Prancūzijoj. 
Nakties metu Mosąuito bom
beriai atakavo Gottingen, 
šiaurvakarinėj Vokietijoj, ir 
nacių kareivines į pietus 
nuo Caen, Normandijoje.

Lėktuvai iš Italijos pra
simušė per didelį skaičių 
priešo lėktuvų, nepasakytą 
skaičių jų numušė, ir ata
kavo Vengrijos sostinę ir 
Brod.

ARŠIOS KOVOS UŽ 
HENGYANG MIESTĄ

CHUNGKING, birž. 27 — 
Kiniečių komanda sakė abi 
pusės labai nukenčia aršio
se kovose už Hengyang ge
ležinkelių centrą. Kiniečiai 
rakė keli japonų daliniai 
ruošiasi didelei atakai ant 
to miesto.

Komanda sakė kiniečiai 
Hengyang mieste yra, ra
mūs, bet pareiškė baimę, 
kad jeigu kiniečiai negalės 
stipriau priešintis, japonai 
užims tą miestą ir tuomet 
varysis, kad atkirsti visą 
rytinę Kiniją.

Daro olandu pinigus
WASHINGTON, birž. 27. 

— Amerikos pinigų fabri
kas baigė vieną monetų už
sakymą olandų vyriausybei 
Londone, ir pradėjo dirbti 
ant antro užsakymo.

Mcnetams sidabrą skolina 
Amerika, po "lend-lease” 
sutartimi.
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Lietuvos padengės naujienos
(Laisvosios Spaudos (Pogrindžio- 

Underground) balsai)
Dėl vokiškos kolonizacijos jau stipriai pajutome. Jau 

Lietuvoje Nepriklaus omą 1942 m. Vilkaviškio, Mari-

I8MUSTI JAPONAI SAIPAN SALOJE

# 7
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Lietuva Nr. 9 <21) iš birže
lio 1, 1943 m. šitaip prabilo: 

Lietuviai!
Vokiečių siekimai rytuose

jampolės, Šakių ir Raseinių 
apskrityse buvo įkurdinta ū- 
kininkų įmonininkų kolonis
tų, šiemet Labai stipriai pra
dėta kolonizuoti Kauno, Ke-

iš senų laikų mums gerai, dainių ir Tauragės apskri- 
žinomi. Lietuvos Žemei ir tys. Pats kolonizavimas pra- 
Lietuvių Tautai, kaip arti- vedamas žiauriausiu būdu. 
miausiam kaimynui, teko į numatomus kolonizuoti ū- 
daug aukų pakelti ir ne vie- kius atvyksta, vokiečių žan- 
ną kartą vokiečių veržimąsi darai ir ten apsigyvena. Jie 
sulaikyti. Bet vokiečiai ne- prižiūri, kad ūkio savinin- 
rimsta- Lietuvoje ir tolimes- kas ar įmoninkas iš ūkio 
nėse nuo Lietuvos žemėse nieko neišneštų. Po to at
idaryti vokišką koloniją y- vežamas vokie.is kolonistas, 
ra amžinas vokiečių sieki- gu juo drauge atvyksta ir j 
mas. Dėl to jie kariavo 1914- vokiečių komisij a. Minėtoji 
1918 metais, dėl to jie pra- komisija išvaromą ūkininką 
dėjo karą 1939 metais. ištardo ir surašo visą turtą

Paskutiniaisiais prieš ka- Išvaromajam kartais leidžia 
rą metais vokiečiai varė y- i ma pasiimti drabužius, bai 
patingai suktą užsienio po- dus ir 15 kg. maisto. Visa 
litiką. Šitos politikos sūku- kita turi palikti kolonistui, 
riuose iš mūsų buvo išplėš- (Kolonistai, kaip “naujaku 
tas Klaipėdos kraštąs ir su
tartimi su Sovietų Sąjunga

t*- .4 ■m. • K,

mitetas, gerai žinodamas vi
sus vokiečių kolonizavimo 
faktus, skaudžiai paliečian
čius Lietuvos interesus1, pro
testuoja prieš beteisėtus ko
lonizavimo darbus ir kolo
nizacijos paliestiems reiškia 
giliausią užuojautą, nes ki
taip padėtį pakeisti mes da
bar dar negalime jokiu bū
du. Visus krašto, gyventojus 
kviečiame išvarytiems ū- 
kią padėti ir parodyti gerą 
kaimyno širdį;, nes nežinia 
kurį iŠ mūsų ir kada gali 

(Nukelta j 5 pusi.)

Trečiadienis, birž. 28, 1944
n. ..»w .... .. . ■ -t t

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

— Be
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■ K. KANTEJB 
■aviniuką*.

Smarki amerikiečių artilerijos ugnis išmušė visus pa
sislėpusius džiunglėse japonus. Nuotraukoj praėję pro 
kritusių japonų lavonus marinai eina pirmyn. (Acme- 
Draugas telephoto)

riai ir vokiškamo pionie
riai” atleidžiami nuo pylia- 

buvo bolševizmui išduotos j vų ir mokesčių, gauna pil- 
'visos trys Baltijos valstybės. ną miestų gyventojų — vo- 

Bolševikų okupacijos me
tu vokiečiai iš Lietuvos pra
dėjo savo tautiečių repatria
ciją. Siaučiant žiauriam bol
ševikų terorai, ir daugelis 
lietuvių, palankiai padedant 
vokiečių komisijoms, surado 
būdų, repatriacijos vardu,

kiečių maisto davinį, aprū
pinami sėklomis, mašinomis 
ir kitomis gėrybėmis. Tam 
reikalui Kaune yra įs eigta 
“Ein und Verkaafsganossen- 
schaft m. b. h.” Ji yra vi
siškoj kolonizacijos štabo 
žinioje. Naujieji kolonistai

emigruoti į Vokietiją. Iš vi- taip pat aprūpinami gink 
so išvyko per 50,000 antie- ]aįg> jįe turi rinkti žinias 
nų, kurių tarpe buvo didės- apie vietos gyventojus, jų 
nė pusė tikrų lietuvių. . 1 nuotaikas, turtą, prievolių 

•išpildymą ir daryti kitu3Prasidėjus vokiečių sovie
tų karui, prasidėjo ir vokie
čių plūdimas į Lietuvą. Lie
tuvių grįžti neleido ir ne’ei-

pranešinėjimus.
Dėl vykdomo Lietuvos že

mių kolonizavimo V. L. K

tų grįžimas yra visiškai pa
grįstas ir jokiu būdu nėra 
ginčytinas, nes juk reikalas 
eina apie žemę, kuri anks
čiau buvo valdoma vokie
čių.” Reikia sutikti su tuo 
pareiškimu kai repatrijan- 
tai gauna tik savo turtus be 
jokių priedų. Jeigu jie ne
kenks lietuviškam reikalui, 
nelandžios po kaimynų klė
tis ir tvartus, nesurašinės 
svetimų gėrybių, ir iš viso 
laikysis kaimyninio sugyve
nimo, mes juos ir ateityje 
laikysime savo krašto gy
ventojais ir piliečiais.

2. Repatrijantus, užiman

čius svetimus turtus (val
stybinius, žydų ar tariamų
jų lenkų) mes laikomė Lie
tuvos žemių kolonistais, mū
sų tautos ir valstybės pavo
jingiausiais. priešais. Pirmai 
progai atė/js, jie turės iš; 
čia išnykti.

3. Atstatant Nepriklauso
mą Lietuvos valstybę pirmoj 
eilėj bus sutvarkytas nuo 
savybės klausimas. Kiekvie
nas atgaus tai, kas jiam 1940. 
VI. 15 d. priklausė. Todėl 
dabar V. L. K. kviečia visą 
Lietuvos visuomenę būti 
kantria ir santūria.I ■

Vyriausias Lietuvos Ko

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

MONARCH UQUOR 
8529 So. Halsted St

Phone TAROS 6054

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything lu the lino of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC MSI

džia. Jie daugiausia yra iš randa reikalo pasisakyti: 
skirstyti po Vokietijos pra- 1. Kolonizacijos štato vir- 
monės įmones. Tačiau ma- šininkas dr. D ackart yra pa
žam skaičiai, ar tai kvie 
čiant mūsų įstaigoms, ar tai 
atsisakius nuo teisių į tur
tą, ar kitokiais keliais, pa
vyko sugrįžti. Kiek ilgesnį 
laiką neleido sugrįžti ir vo
kiečiams ūkininkams. Ta 
čiau, kada buvo atlikti pa
ruošiamieji darbai ne tų ū- 
kininkų grąžinimui, bet ko
lonizacijai, į Lietuvą pradė
jo vežti ir vokiečius ūkinin
kus. Tam reikalui Kaune y-j 
ra įsteigta® Įkurdinimo Sta
bas (Ansiedlungsstab), ku
ris yra SS vado Himmlsric 
žinioje. Tai yra tikras ko
lonizacijos štabas eu save j 
atskirais padaliniais numa 
tylose kolonizuoti (apskrity
se. Pirmoj eilėj numatyta 
kolonizuoti: Marijampolės
Vilkaviškio, Kauno, Kėdai
nių, Šakių, Raseinių, Biržų. 
Šiaulių, Telšių, Tauragės, 
Mažeikių ir Kretingos aps
kritys. Apskrityse, kuriose 
kolonizacija j:u pradėta, tuo 
tarpu kolonizacijos reika
lams imami: valstybiniai ū- 
kiai, repatrijantų, žydų ir 
tariamųjų lenkų ūkiai bei 
jų įmonės. Greta minimų ko- 
Ifahismfcijos siekimų vokie
čiai varo ir Lietuvoje gyve
nančių tautų sukiršinime 
darbą.

Pačiame Reiche koloniza
cijos reikalu varoma didžiau 
šia akcija. Kolonizacijai y 
patingu ruoši imi ūkininkai 
ir jaunimas. Tą vokiečių ko, 
lonizacijos antplūdį, ir me3j

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Kiejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė nykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šj Pavasarini SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utamikais. Ketvergais ir Suba- 
tomis iki 9:30 vai. vakaro.

S,

DABAR
sakęs: “Vokiečių repatrijan-

Bud riko Railic Valanda-'
VV.H.F.C 1420 Kllocyclea —

Ketverge, A vai. vakare. 
W.C.F.L., 1000 Kllocyclee —

NedilloJ, »:10 rak vakare.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos BSštes 
Namų Materijolą Už Dar temomis Kaktomis! 

Atvykite 1 misų jardą Ir apBftrėldte ste
ką Ir aukštą rfiš| LENTŲ—MILLW0®K 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčlų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kailiuk ptutrtjsm samų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 
STANLEY LITWINAfl, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
v. viro. lump — sijoti...........jg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11 25
PETROLEUM COKE (Course). J 
PETROLEUM COKE (PUe Run) ! ĮĮg gįj

Didinusia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Turime didelį 
ir gerą pasi-
rinkimą Murik&lttkų Instrumen-

KeRoraų ir įvairių lutų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, Ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
Phhue: LAFAYETTE 8617

DR. J, J. SIMONAITIS

Nuo 2 flri 4 Ir nbo 7 iki 9 
Trečiad, ir Nedėliomis su
2428 W«t tiarąoetto

Ubo 7 iki 6 vakaru 
susitarus

feted

=5 :

MARGUTI/
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
Ud 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vaL vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 tkl 8 v. v.

■ŪGIO ofiso adresas: -
6755 S. Weslern Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 2242

WHFC - m kilos.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

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

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VlRginia 0036 
BežMertcljos Tei.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 6921
Itea.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 4

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868 -■

Tel. CANul 0257
381 •’ Rėz. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.-- ■ ■
TH. YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street 
Vai.: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

'nmi «»lor.ū. 1 daktarai
SAVO AKIMSI

•** *
Tik viena pora aktą vįaua srvoot 
Am. (kukokitv fe HŠmamt u«r- 
■amlnuotl JM moderaliklaastk 
mtotoda, kurtą retėjimo taokklaa 
rali teteikti.

M RATYBtiJO
prtetaktmo akMą, kmk ptMfclt 

m vUą aklą (tempimą.

Dr. John J. Smetana 
DrTl I. Smetana, Jr.

WNNr optometristai 
1801 So. Ashland Avenne

Kkraptaa įk-td*
t GANAI 05*1,

** OFISO VALANDOS)
»)•« a. a. Ori t:l« p. aą.

TretlaA Ir Mud. t:t« a. m. 
OŠ T:H p. m. =^9

Td. HEMIock 8700 
Rez. tel. PROspect 0000 
Jei neatefltepla, lauk SEEley 04S4

Dft. fETH J. BARTKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas

6155 8o. Kedzie Avenne 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel...........VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYbYtOSAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
■LIGONIUS PRIIMA :

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

|6r?q.'samia - ». P. MKOCIMU

ES a

usruvn akių 
18 testų patytltoas

TsLt Yards 1620
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
ntklso.

ITAHtfų Dirhtuvl 
'•f>?HAL6W® 8T, 

KMtapks tWh Otreet 
dos UUO 10 R4 4; «uo 0 « 1

Uds

iviT

DANTISTAS 
1446 S. 49th Court, Cicero 
A^tradicirtals, Ketvirtadieniais 

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

3147 8. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais '

ir šeštadieniais i 
VMMKftS: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0354 
Jei neatsiliepia šaukite—■
Res. Tel.: MlDuay 2880 

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

DR' EMILY V. KRUKAS*1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3216 
Rez. Tel. .. REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama—
Šaukite: KEDzie 2868 

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

Remkite ir platinkite dienraštį "Drangą'•
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D S

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS.

“DRAUGAS” RKI.P WA\TED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 44M-44S*

SVARBUS PRANEŠIMAS

]

anpozver C
statymai reikalauja kad <lau 
mas darbininkų turi Į'lmrtl 
ltuosavtmo Raitą (statėmcnt •(
availahillty) nno dabartines dar
bo (stalgoa — ar nuo Wir Man* 
power Oommimlon — pirm pra
dedant dlrbU kitoje JatalKOje. 
Persltlkrlnklt ar Jūs galit ganti 
lr ar Jums reikalinga paHuoeA- 
virrio raitas. Jūs sutaupysit eaa 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP UANTF.D — VYRAI

* ★ ★★ ★ ★★ ★ * 
W For Sale I ;
* For Rent I *
* For Help I
* For Service 1-
* For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dtlmanian Daily Nevrspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

GALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

HELP WANYED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokaatli. Ataliaakite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5157 Sheridan Road

HELP WANTED — MOTERYS HELP U’ANTED — MOTERYS

DŽENITORIŲ hthuanian-draugas

Vyrų
PRIE LENGVŲ 

PORTERIO DARBŲ
Pastovūs darbai, trum
poms valandoms. Gera 
mokestis.

LOGAN DEPARTMENT STORE
MH.WAUREE & DIVF.RSEY AVĖS 

Atalteuklt S-člam Aukite.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nao 5:80 
vakare Ild 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ

BILLER
FOR

Moon-Hopkins 

Billing Maehine

EXCELENT OPPORTUNITY 
PERMANENT POSITION 
PLEASANT WORKING

CONDITIONS

Uniformos diedam*; 
Valgto dykaL

Amfins 20 IU 59 metą 
vakarais ar aakttstals

SVEIKATA.;.
BRANGUS TURTAS

Baio DR. RACKUS 
4204 Archer Avenue, Chicago

RANDASI KELETĄ GERŲ 
PASTOVIŲ DARBŲ

PATYRUSIŲ
PAGEIDAUJA4-

CHICAGO
TITLE & TRUST CO.
69 W. WASHINGTON

BEVERAGE IŠVEŽIOTOJŲ, drafto 
paliuosuotų. G&ll uždirbti nuo 175 
Iki lt00 J >javaltę. Pastovus darbas. 

UNCLE RAM BEVERAGE OO., 
1S07 S. Pulaski Rd.

Svarbūs Darbai

Plieno Warehouse
PASTOVŪS DARBAI 
PATOGIOJ VIETOJ 

PATYRIMO NEREIKIA 
Atsišauklt Employment Dept.

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

(2 blokai i šiaure nuo Division)

THE LEADING LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM» ¥ t* *4**4
HELP WANTED — VYRAI

★ ★ 
Vyrų

Reikia
VIDUJ PIENINĖJE 

DARBAMS

Atsišaukit |

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

7524 CENTRAL AVĖ.
(River Forest)

GERA MOKESTIS 
SU ATOSTOGOMS

VYRŲ IR VAIKINŲ. Proga lAmok- 
tl plastikos pramonėj. Gera mokes
tis. A Miaukti nuo 9 Iki 11 vai. ry
tala. UNITED PLASTIC MPG. CO., 
244)8 N. Cicero Avė.

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEMS KABO DARBAMS 
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

Vyrų ar Vaikinų
SHIPPING ROOM DARBAMS
Vyniojimui ir prie corrug&ted 
paketų, parcei post ir express 
siuntiniams.4 ..... 1

5 Dienos j Savaitę 
>25.00 PRADEDANT

PANAMA BEAVER, INC. 
810 W. VAN BUREN

CHE, 4343

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

(Sv. Augustinas)

Pirkite karo bonus.

MEKANIKŲ 

MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 

IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO
35 W. JACKSON

2329 W. MADISON

PRECISION INSPEKTOR. 
BENCH LATHE 
OPERATORIŲ

TURRET LATHE OPER’S 
SHOP KLERKŲ

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4787 W. DIVISION
VIRŲ IR VAIKINŲ 

DIRBT. PAGELB.
1M% KARO DARBAI

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

EXCEL AUTO 
RADIATOR CO.

_______ 820 E. 21at ST.

PAGELBININKŲ
Prie Aniline spaustuvės presų. 
Gera po karo ateiti*. Patyrimo 
nereikia.

KIRCHHEIMER BROS. CO. 
429 W. OMo St.

MOTERŲ REIKIA
ABELNO OFISŲ 

VALYMUI
DALINIO LAIKO 

VAKARAIS
Nesunkūs darbai, 5 vai. darbo 
kasdien. Pradedant 5:15 vai. Ge- 
ra mokestis. Atsišaukit.

AMPRO CORP.
2851 N. Western Avė.

Illinois
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflaan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

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

gera mokestis. 
DAPCO, INC.

705 W.*Washington Blvd.

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

MELSKITĖS Už TAIKĄ

VYRAI IR MOTERY8

Reikia
Ex Service vyrai ir moterys dar 

gali pagelbėti karo veiksmui.

High School Baigusių prie Assem
bly ir lengvų dirbtuvės darbų.

CRUVER MFG. CO. 
2456 W. Jackson

HELP WANTED — MOTERYS ★ ★

(Located opposite Chicago 
and Northweetem Depot)

Tel.: FRAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.

KARO ŽINIOS 

DŽIUGINANČIOS! 

PALAIKYKIT JAS TAIP

★ ★ ★ ★ 

Assemblers 

Inspektorių

Mašinoms Opers.

Dieną ir 
Naktį Šiftai

Matykit Mr. Danlcek 
Pasitarimui

X
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS

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

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

VYRAI m MOTERYS

★ ALUMINUM*

VYRŲ!
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTOELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

Moterų

Reikia
Dirbtuvėje daužyti kiaušinius.

★ GERA MOKESTIS
★ SVARBŪS DARBAS
★ GEROS VALANDOS

FULTON EGG PRODUCTS
COMPANY 

1019 Fulton St

Dabar tai laikas pradėti dirbti pramonėje rytojaus. 

VYRAM IR MOTERIM
Pilno laiko karo darbai, geriausia mokestis, dienomis ar✓
naktimis. Patyrusių ar ne. Užmokestis laike mokinimo.

2742 W. 36th Place

HELP UANTED — MOTERYS HELP WANTF,D — MOTERYS

MOTERŲ * * MERGINŲ
18 iki 50 Metų Amžiaus

Prie Lengvų Dirbtuves Darbų
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA PROGA ISIDIRBIMUI 
Darbų randasi vteuoee 3 liftuose. 5c premium 

mokama dirbant antram ar trečiam lifte.
DYKAI LIGONINES IR GYVASTIES APDRAUDA

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

OPERATORIŲ 
SINGLE NEEDLE 
Prie Skalbimo D ręstų.

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

MODEL GARMENT CO. 
281 8. GREEN 4-tam AUKŠTE

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, (87.50 J mSneeJ 
Pilnam ar dalintam laikui 
Apply Employment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL 
5857 Sheridan Road

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

PIRKITE EKSTRA BONĄ 
PENKTO VAJAUS METU.

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

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

Imkite Douglas Park “L” iki Durų

SAULES PAGALBA 
KRAUJUI

Saulė gaivina kiekvieną 
gyvą daiktą.

Saulės spinduliai teikia 
spalvą ir pajėgas kiekvieno 
gyvo sutvėrimo kraujui.

Uždaryk žolyną tamsioje 
kamaroje, kur saulės spin
duliai neįeina, tai žolynas 
išblanks, nustilbs ir galų ga
le numirs. O toks pat žoly
nas gaunąs saulės spindu
lių, bus žalias ir tarps. Reiš
kia, saulės spinduliai teikia 
žolyno kraujui žaliąjį) chlo- 
rofilįj; teikia stiprybę.

Ir žmogaus kraujui sau
lės spinduliai teikia kažko
kiu misterišku būdu raudo
nąją spalvą, kurią vadina
me “hemoglobinu”. Juo .dau
giau hemoglobino kraujuje, 
tuo raudonesnis yra kraujas. 
Juo raudonesnis kraujas, tuo 
jis yra stipresnis. Išblyškęs 
žmogus turi blėdną kraują; 
išblyškęs žmogus yra silp
nos sveikatos. Hemoglobino 
užduotis yra dalinti oksige- 
ną iš kraujo kūno celėms, 
ir iš celių atimti nu-odingą 
karbon dioksidą. Taigi he
moglobino pareiga yra, ro
dos, menka, bet kaip didžiai 
svarbi žmogaus sveikatos 
bei gyvybės palaikymui. 
Kraujas be hemoglobino, tai 
lygiai kad žmogus būtų be 
rankų ir be kojų, kuris ne
galėtų nei savęs nei kitus 
maitinti. Saulės spinduliai 
duoda kraujui hemoglobiną. 
Tad silpnakraujams yra nau
dinga taisyklingai saulės 
spinduliuose saulintis.

Saulės šviesa taipgi padau
gina baltųjų kraujo rutulė
lių skaičių. Baltieji kraujo 
rutulėliai (white blood cor- 
puscles), lyg kareiviai, gina 
žmogų nuo mikrobų, apsau
goja žmogų nuo ligų, ypač 
apsaugoja žmogų nuo slogų, 
pagelbsti užgydyti žaizdas.

Saulėje esami ultraviole
tiniai spinduliai paveikia. į 
odoje esamą cholesterolį 
taip, kad pastarasis gausiau 
gamina ergositerolį, o ergo- 
sterolis savo ruožtu veikia 
į kalciumo bei fosforo meta
bolizmą (budavojimą celių) 
kūne. Taigi tokiu būdu gau-

nant ie j i saulės violetinių 
spindulių pakankamai, turi 
sveikesnius dantis, stipres
nius kaulus, gražesnes ko
jas, grakštesnį ir sveikesnį 
kūną.

Neveltui senovės gadynė
je žmonės saulę skaitė už 
gyvybės bei sveikatos davė
ją, ir saulę garbino lyg die
vybę. Neveltui senovės bar
barai nusikaltusį žmogų į- 
mesdavo į kuo giliausįj rūsį, 
į kuo tamsiausi kalėjimą i- 
dant saulės neregėtų, idant 
kalinys į išblyškusią šmėk
lą pavirstų.„ O dar ir dabar 
Eurazijatiški barbarai pana
šiai su politiškais kaliniais 
elgiasi, nors Staliną “saule” 
vadina...

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas S. B. — Skil
vio uleerį galima pagydyti 
bent 84 nuoš. ligonių. Tai 
retai pasitaiko, kad žmogus 
per ilgą laiką turėtų skil
vyje uleerį ir svertų net 192 
svarus... (2) Akyse draikan
tieji ruoželiai (museae voli- 
tantes) daugelį rūpina ir 
nervina, bet akims pavojų 
nesudaro. Pašalinus priežas
tis (o priežasčių yra įvai
rių), drykuliai iš akių savai- 
mi išnyksta.

Atsakymas A. L. — Gu
mos dėvėjimas kraujo ne
silpnina ir sveikatai negali 
pakenkti, jei bent krauja
gyslės būtų užveržiamos.

Atšauks konvencijas
Daug organizacijų visame 

krašte atsiliepia į prašymus 
atšaukti nesurištas su karu 
konvencijas, kad sumažinti 
transportacijos sunkumus, 
praneša pik. J. Monroe John
son, Office of Defense Trans 
portation direktorius. Taip 
pat iš gautų pasiteiravimų 
ODT atrodo, kad ir daugiau 
kitų organizacijų planuoja 
atšaukti krašto, apylinkių ar 
vietinius suvažiavimus šiai 
vasarai ir rudeniui.

Karo lėktuvas, vadinamas 
Flying Fortress, skridimo 
metu per valandą sudegina 
vieną toną gazolino.

REAL ESTATE FOR SALE

Dėk visae pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklau
soma valstybė.

PIRKĖJAMS

ATYDA!

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

RENDUOJASI

VAIKINŲ m MEROINŲ—14 METŲ AR SUVIRS—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIE LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IK NEPATYRUSIŲ. PAGEI.BtKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBT.ERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDER8 
COIL FINISHER8

★ ★
Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar Ir po karo. AtsliauklL

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

RENDUOJASI Furnllluotaa Kamba
rys, pavieniam nr porai be valkų. 
Vlel patogumai. Brighton parko ko
lonijoje. Renda nebrangi. Del pla
tesnių Infortnacilų ntelftauklt J — 
4401) S. MAPLEWOOD AVĖ, tel. 
LAF. 590®.

"patarnavimai

TAISOME

Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. YARDS 1888.

Sutaupyklt eau DAUG laiko lr pini
gų Įsigydami Alūnų dldelj dykai su
telktą sąraAą TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt, rašykit ar atallankyklt mū- 
eų oflaan kur bua autelkta greitas, 
mandagus Ir Intel Igentlikaa patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
• 2411 S. 52nd Avė.

TEL.—CICERO 458 
VADOVAUJAM GREITU 

PARDAVIMU
tt METAI KAIP P.EAL ESTATE 

BIZNYJE.

PARDAVTMn

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UK

au modernlikal {rengtu 5 kambarį 
namu., aunparlor. vana. baaementa 
lr garage po viena pastoge. 2 ble 
kai nuo 8 kl. pradines mokykloi 
4 blokai nuo South Shore geležlr 
kelio stoties. 114 mylių nuo Mlclh 
gan ežero Ir puoftnlų rezortų.
J. P. VARKALA sav.. Chicagoje 
4148 Archer Avė. Ph. Virginia 211

I
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Respublikonų konvencijos eigą sekant
ĮDOMI KALBA *

Šiomis dienomis vykstančioj respublikonų konvenci
joj reiškiasi daug optimizmo, rodoma daug entuziaz
mo. Parinkti oratoriai karštomis kalbomis puola da
bartinę demokratų administraciją, kritikuoja jos dar
bus ir gražiais sakiniais pina pažadus.

Vieną tokių kalbų, pilną optimizmo, entuziazmo ir 
pažadų, pasakė Kalifornijos gubernatorius Warren, lai
kinasis konvencijos pirmininkas. Pasirodo, kad jis yra 
geras kalbėtojas ir, dėl to, ne be reikalo partija nori 
statyti jį vice prezidentu.

Gub. Warren kalboj yra daug vietų, kurios yra tei
singos. Jo iškeltas šūkis —»grąžinti karius iš frontų 
namo laimėtojais ir greitai — yra imponuojantis. Su 
tuo rišamas ir kitas šūkis — duoti darbo ir sudaryti 
progas visiems amerikiečiams — taip pat yra geras. 
Be to, šis karas turįs atnešti taiką. Mūsų namams, mū
sų sūnums ir dukterims šis karas turįs būti paskutinis. 
SIEKIA PASTOVIOS TAIKOS

Kalbant apie taiką, gub. Warren pasakė:
“Mes norime tokios taikos, kuri būtų pastovi. Tai

reiškia taikų, kuri bus teisinga. Tai reiškia teisingu
mą ne tik keliems ir stipriems, taip pat teisingumą 
daugeliui ir silpniesiems.“

Respublikonų spoksmanas pažymi ir tą, kad jo par
tija stovėsianti prieš agresorius ne tuščiais žodžiais, 
bet veikla. Ji ne tik smerks agresiją, bet jai priešinsis 
ir ją sulaikys. Tai pareikalaus — ‘ efektingo bendradar
biavimo su visomis taiką mylinčiomis tautomis.'’

Įsiskaičius Prezidento Roosevelto, sekr. Cordell Hull 
ir kitf. demokratų vadų pareiškimus ir vidaus ir už
sienių politikos klausimais ir klausantis kalbų respub
likonų konvencijoj, didelio pagrindinio skirtumo jų nu
sistatyme nepastebima.
SENIAU IR DABAR

Seniau respublikonų vadai buvo vadinami izoliacio 
nistais, reiškia — atsisakančiais bendradarbiauti su ki
tomis tautomis taikos palaikyme, šiandien jie yra pa
keitę savo nusistatymą. Ar respublikonų vadai tai pa
darė savanoriai? Tikriausiai, kad ne. Pirmoje vietoje 
jie pasimokė iš praeities. Po pirmojo pasaulio karo, 
laimėję rinkimus, jie atsisakė bet kokiu būdu bendra
darbiauti su kitomis valstybėmis, atmetant Tautų Są
jungos idėją, ir tai daug prisidėjo prie to, kad po dvi
dešimts metų pasaulis ir vėl užsiliepsnojo karo ugni
mi ir į tą ugnį ir Amerika yra įtraukta. Jbi ir šiandien 
respublikonai mėgintų pakartoti anų laikų klaidas, A- 
merikos visuomenė jiems nugarą atsuktų. Ir kuris kan
didatas labiau bus palinkęs bendradarbiauti su visomis 
taiką mylinčiomis tautomis, tas bus nominuotas kan
didatu į prezidentus. Vienas iš tokių yra gub. Dewey, 
todėl ar tik ne jam toji garbė ir teks.

★
Plieno siena aplink Vokietiją

Ko Hitleris siekė, to jis ir susilaukia. Savo imperia
lizmu ir kruvinais aktais jis nustatė prieš save visą 
civilizuotąjį pasaulį. Jis norėjo pavergti visos tautas, 
visą žmoniją ir ją plieno retežiais surakinti. Bet da
bar jau mato, kad jis pats yra apsupamas plieno sieno
mis iŠ. visaj ousijj. 1

Galingos sąjungininkų armijos sparčiais žingsniais 
artinasi prie Berlyno iš rytų, vakarų ir pietų. Nuo da
bartinio rusų-vokiečių fronto iki Berlyno, skrendant 
lėktuvais, bėra 500 mailių; nuo Perugia, Italijoj — 700 
mailių; nuo Cherbourgo, Prancūzijoj, iki Berlyno taip 
pat tik 700 mailių. Vokietija yra apsupama tokia, sie
na, kokia nė viena kita tauta praeityje nėra buvusi 
apsupta.

Jei Hitleriui būtų svarbus vokiečių tautos* likimas, 
bet ne jo paties asmeniškos ambicijos ir puikybė, ji» 
dabar, -tuojau, besąlyginiai pasiduotų, nes tolimesnis 
karas, besiartinančios sąjungininkų jėgos vokiečiams 
daug kraujo nulies. Juk Hitleris matė, kad vokiečių 
kariuomenė Cherbourge neatsilaikys, tačiau neleido pa
siduoti, liepė kariauti ir to pasekmėje tūkstančiai vo
kiečių gyvybių paklota. Jis, be abejones, ir dabar ma
to, kad vokiečiams jokios viltiės nebėra išsilaikyti, bet 
vis dar tebėra užsispyręs ir nedaro žygių, kad Vokie
tija galėtų išvengti Cherbourgo likimo.

★
Nuostabūs ir nepaprasti įvykiai^ Girkalnyje

Tokia antrašte tilpo vakarykščiame “Drauge” LKFSB 
patiektoji žinia apie regimą švč. Panelės pasirodymą 
Girkalnyje (netoli Raseinių) ir apie Jos apreiškimo 
žodžius, būk Ji atėjusi į Lietuvos žemę gelbėti kas 
reikalinga yra gelbėti, ir dėl to norinti kad būtų gar
binama kaipo gailestingumo Motina,

Mes, katalikai, kurie tikime į antgamtinių Dievo veiks
mų šioje žemėje galimumą, kurie žinome, kad panašių 
stebuklingų apsireiškimų tikrai būta praeityje, nema
tome didelio sunkumo įtikėti į nepaprastų Girkalnio 
įvykių tikrumą. Dar labiau, šiais didžiausio prispaudi
mo laikais, kuomet mūsų tėvų žemė baisiai teriojama 
ir žmonės žiauriai kankinami, kuomet, rodos, jokios 
vilties šviesesnės ateities nėr ko laukti iš žmonių, mes 
esame net linkę greičiau patikėti į Dievo Motinos gai
lestingumą ir į Jos regimą to gailestingumo užtikri
nimą.

lietuvių
kalbą.

PIERRE MAURICE

(LKFSB) “American As- 
gociation of Tfe&checs of Šla
vante and' Baat European 
Langnages’’ savo biuleteny 
praneša, kad North Carolina 
universitete yra^ dėstoma ir 
lietuvių kalba. Princetono 
universitete lietuvių kalbą: 
jau* daug metų dėsto prof. 
Harold Bender, o Pennsyl- 
vanla universitete — prof. 
Alfred Senn. Lietuvių- kalba 
dar neseniai buvo dėstoma 
Columbia universitete, bet 
dabar čion negaunama pro
fesoriaus šiam reikalui.

Minėtas biuletenis pripa
žįsta didėjančią lietuvių kal
bos reikšmę, rašydamas: 
“Lietuvai užimant vis didė
jančią strateginę poziciją 
pasaulio reikaluose, prakti
nis susidomėjimas šia kal
ba didėja, o prie to dar pri
sideda mokslininkių susido
mėjimas, kuris, žinoma, jau 
yra didelis”.

Iš kitų šaltinių teko suži
noti, kad No. Carolina uni
versitete, be lietuvių kalbos 
studijų, nagrinėjami ir lie
tuvių literatūros klasikai. Y- 
ra žinių, kad ten skaityti 
Duonelaičio “Metai-”, pa
traukę studentų dėmesįį Bu
vo skaityta, tarp kitų, ir kla

PAMESTIEJI
ROMANAS

is Prancūzų Kalbos ISvertū 
JUOZAS POVILONIS

sinė lietuvių komedija “A-
Tačiaū mums nevalia būti lengvatikiais, kuomet da- merika. Pirtyje”, 

lykas liečia antgamtą, stebuklų sritį. Pati Bažnyčia 
teikia mums čia geriausią pavyzdį. Ji niekuomet nesi
skubina pripažinti tariamųjų apsireiškimų tikrumą, bet 
atsargiai ir išsamiai tyrinėja juos, kol taria savo le
miamą žodį.

Dėl to ir Girkalnio stebuklų atžvilgiu nesiskubinki
me, bet laukime tolimesnių žinių. Ypač dabar, kai su-
sisiekimąs su Lietuva pasidarė veik negalimas, kuomet lose.
žinia apie Girkalnio įvykius pasiekė mus tik po 16 mė
nesių, turime dar Labiau būti neskubūs daryti išvadas.

Su malonumu tad pabrėžiame ir pakartojiame LKFSB 
pridėtą prie žinios pastabą, kad kol dalykas pagrin
diniai nėra ištirtas, kol Bažnyčia savo žodžio nėra ta
rusi, kol Bažnyčios autoritetai gavo antspaudos ant vi
sų tų įvykių neuždėjo ir nepatvirtino, tol ir mes laiky
kimės išmintingo atsargumo.

Gen. Želigovskio išdavystės
Iš Londono gavome pranešimą, kad Vilniaus okupuo

to jas gen. L. Želigovskis aiškiai persimeta į Maskvos 
pusę. Jo mintis — sujungti visus slavus į vieną valsty
bę ir valdyti pusę Europos, Tčji valstybė tai Sovietų 
Rusija. Savu laiku* gen. Želigovskis klasta ir jėga veik
damas Vilnijoje norėjo pasitarnauti Lenkijai. Tačiau, 
kas, neva, dėl tėvynės gerovės parduoda savo sąžinę, 
tas progai pasitaikius, parduos ir tėvynę, gal net *jos 
pačioj sunkiausioj valandoj. Želigovskio pavyzdys tą 
patvirtina. (LKFSB)
* >

Nusivedusi nuo koto propaganda
“Amerika” rašo:

“Berlyno propagandistai griebiasi įvairiausių prie
monių savo tikslams atsiekti. Jau keli sekmadieniai, 
kai naciai iš Berlyno duoda neva įvairių Europos 
tautų programas. •

Vienam mūsų bendradarbiui birželio 18 d. teko gir-* 
dėti “lietuviška programa”. Ji vesta angliškai ir, ma
tyti, taikinta angliškai kalbančiose valstybėse gyve
nantiems lietuviams. Bet tai “lietuviškai’* programai 
vesti naciai neturėjo nė vieno lietuvio.

Pranešėjas nacis buvo paskelbęs, kad bu* grojama 
lietuviška melodija. Bet sugrotas marša* visai nelie
tuviškas. Toliau sakė, kad “išgirsite lietuviškų dai
nų”, bet sudainuotos dainos buvo visai kita kalba.

Viskas, kas bnvo “lietuviško”, tai generolo Kubi
liūno kalba, bet joje nebuvo jokio entuziazmo.

Nacių propagandinė veikla visai nuzivertė nuo ko

to.” _

’Bė 'ūnivėnsitetų, • * lietuvių 
kalbos buvo mokomasi ir 
kariuomenės reikalams. Te
ko girdėti karininkų, kurie 
visai nebūdami lietuviškos 
kilmės, yra studijavę lietu
vių kalbą karinėse mokyk-

Be kita ko, lietuvių, kalba 
žinių dar teikia OWI, FLIS 
ir Amerikos Raudonasis Kry 
žius.

Įdomu pastebėti, kad kiti 
lietuvių kilmės kareiviai, at
sidūrę svetimose šalyse, la
biau pasiilgsta lietuviško žo
džio; Neseniai iš vieno kor- 
poralo, esančio ušmariuoae, 
buvo gautas prašymas, kur 
jis galėtų įsigyti Lietuvos 
istoriją lietuviškai, lietuviš- 
ką-anglišką žodyną, ir Vydū
no “Prabočių Šešėlius”.

(Tęsinys)
Ir, pamačiusi ponią En

guerrand, lipančią laiptais 
kilus triukšmui, šaukė:

—Ak, ponia, pasakykite 
viršininkui, kad jis klysta!..

Bet jis jau pagriebė Da
nielių ir vedėsi.

Ponia Enguerrand sumi
šusi sulaikė viršininką:*

—Aš jus prašau..., pone, 
argi jūs šitą jaunuolį paim
site su savim?... Klausykit! 
...Juk jūs nieko pas jį nera
dote, ar ne tiesa?...

—Mes neradome išvogtų 
pinigų, iš tikrųjų, be abejo, 
jau jie yra išmesti per mū
rą! Bet mes atradome labai 
svarbius redakcijai doku
mentus, kurių jis vieną jau 
pardavė. - Apkaltintasis ne
davė jpkio paaiškinimo. Aš 
jį areštuoju!

Ponia Enguerrand sustin
go ir, apleidus jėgoms, ne
teko sąmonės.

♦ * *
Kada Enguerrandas pa

matė savo žmoną ant žemės, 
jį paėmė pyktis, ir kada ji 
atmerkė akis, , jis paleido 
jai dar šiurkštesnius žod

(LKFSB) Visoj Meksikoj 
padarė didelio įspūdžio žo
džiai buvusiojo- prezidento , 
Plutarco- Elias Callea, kurs 
buvo žinomas- savo aštriu 
katalikų, persekiojimu. Da
bar jisai viename spaudai 
duotame pasikalbėjime pa
reiškė, kad jisai atšaukia 
savo elgesį prieš Katalikų 
Bažnyčią. Calles būdamas 
per keletą metų Meksikos 
tikru diktatoriumi yra iš
leidęs visą eilę prieš kata
likus nukreiptų įstatymų, jo 
prezidentavimo metu buvo 
plėšiamos ir uždarinėjamos 
bažnyčios, uždrausto* proce
sijos ir uždrausta kunigams 
ir vienuoliams rodytis gat
vėje su savo uniformomis. 
Vienas rašytoja* skelbė, kad 
Calles yra atsakomingas už 
nužudymą 4,000 katalikų, jų 
tarpe ir žinomo kankinio — 
tėvo Pro. Calles yra buvęs 
keletą metų ištrėmime San 
Diego Calif. Dabar jam leis
ta sugrįžti ir ji* ta proga 
pasmerkė savo ankstybesnį 
elgėsį, nesutinkantį su tei- 
eingijmu^ su sąžinės laisve.

žius.
Kaip! ji tiesiog skanda- / 

lingai buvo susidomėjusi ši
tuo niekšu! Aišku, jis gra
žiai laikėsi kurį laiką, bet 
kad tik geriau apgautų pa
sitikėjimą!

—Aš netikiu jo kaltumu!
—Nekaltas 1 Garbės žo

dis, tu esi pamišusi! Argi 
aš palikau prie išmušti lan
go įrodymų žymes? Argi aš 
paslėpiau laikraščiuose la
bai svarbius dokumentus, 
norėdamas juos parduoti?

Ji kartojo tyliu balsu:
—Aš netikiu jo kaltumu!
Maksas, kuris sekė visą 

vaizdą, įsiterpė:
—Mama, atsiprašau, ko

dėl norite vis 'dar spirtis, 
kada viskas aišku, kaip 
saulė? Ir pagaliau, aš nesu
prantu tavo noro visomis 
jėgomis ginti tą, kuris tavęs 
nuoširdžiai nekentė.

Ponia Enguerrand išbalo:
—Tu sakai, kad šis jau

nuolis manęs neapkentė?
—O! reikėjo tik pažiūrė

ti, kai tu jam kalbėdavai, jo 
žandai susitraukdavo, akys
pasidarydavo šiurkščios.

z

1i

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

=^i
O

J

■fatrasal

Mūsų pačių padirbti gražūs
PARLOR SETAI — su f 
spriugsais, 
arba jūsų į * 

senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Stiullo Coiieh

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
fURNITURE COMPANY

„231* VFEST ROOSEVELT ROAD ' _ •

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD

FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

Ji
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LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS UNtUS, DVASIOS VADAS K IttHNlN. 
4357 So. Wood Street, Chicago, llllnola 

a—--------
ANASTAZAS V AIzANCUI’B, pirm. 
K. JODEIJ8, OT. CIBVLSKI8, V.

ONA JAS PARĮ ETFfc, raftt. 
M . MRVTMrMAB.

Sį vakarą renkasi 
labdariai

Birželio 28 d.,. 7:30 vai. 
vakare, į- Šv. Kryžiaus par. 
salę (prie S. Wood ir W. 46 
Strs.) renkasi Labdarių Są
jungos kuopų atstovai, val
dyba, direktoriai, garbės na
riai ir kiti. Į šį susirinkimą 
prašome atvykti ir organi
zacijų bei didesnių draugijų 
veikėjus, kad pamatytumėt, 
kas pas mus yra veikiama 
ir kad apie tai savo susirin
kimuose galėtumėt praneš
ti.

Tikimės, kad šį vakarą 
labdarių susirinkime daly
vaus senelių prieglaudos sta 
tybos komisija ir padarys 
atitinkamą pranešimą, kaip

dabar dalykai stovi. Atrodo, 
kad gal netrukus bus gali
ma tęsti statybos darbai, 
todėl laikas geriau susior
ganizuoti ir stipriau pasi
darbuoti, kad lėšų šiam tiks- 
lui sukelti.

Jau bus laikas pasitarti ir 
dėl tradicinio mūsų išvažia
vimo, kuris įvyks rugsėjo 
3 d. Labdarių ūkyje. Jei iš
anksto suplanuosime ir per 
vasarą pasidarbuosime, di
deles minias sutrauksime į 
rudeninį išvažiavimą ir gra
žaus pelno padarysime se
nelių. prieglaudai.

Turėsime ir daugiau svar
bių reikalų pranešti ir ap
svarstyti, todėl gausingai 
susirinkime.

Anast Valančius, pirm.

ĮVEDAMOSIOS KALBOS METU kauja vok. šeima. Jis rodo 
jai nuosavybės dokumentus, 
o jie apgyvendinimo ir ūkio 
perdavimo aklą. Ir taip: lie
tuviui nuosavybės grąžinimo 
aktas, vokiečiui ūkis...
Krekenava, gegužės 13 d.

Vyr. Lietuvos Komitetais

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

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugų'

Kontraktorius 
Namų Taisytojas
GEO. BORCHERTAS

Pertaiso Senu® ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

10546 S. Artesian, CED. 1739

GaJlfornla valst. gubernatorius Earl Warren respubli
konų partijos nacionalėj konvencijoj sako įvedamąją kal
bą. (Acme-Draugas telephoto)

CHICAGO IR APYLINKĖSE
MD piknikas . PRANEŠIMAS

Pranešame visiems Šv. Ka 
zimiero Akademijos Rėmėjų 
skyriams, kad centro pikni
kas įvyks liepos 16 d., Ry- 
ans Woods, prie 87-tos ir 
Western Ave. Vietos nume
riai 23-24 ir 25.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus 6v. Kazimiero Seserų 
rėmėjus ir rėmėjas atvažiuo
ti.

Skyriai, kurie dalyvaus su 
valgiais, malonėkite atsiųs
ti po kelis vyrus devintą va
landą rytą sunešti stalus.

E. A.

Marąuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa lai
kys susirinkimą birželio 29 
d., parapijos svetainėje, 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ir 
narės prašomi laiku susirink 
ti, nes yra svarbių reikalų 
s varstymui. Valdyba

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

AHA
PRANCIŠKUS JCSKA

valsč. gavo pakvietimą gegu
žės m. 11 d. atvykti Kaunui

Prancūzai užblokadave 
nacių geležinkelius

ALŽYRAS, birž. 27. —
Prancūzų partizanų sabota
žas privertė nacius pasukti 
savo geležinkelių trafiką 
tarpe Paryžiaus ir Šveicari
jos sienos per Belgiją. Pra-i 
nešama taipgi, jog vokiečių 
susisiekimo linijos užpakaly 
Normandijos fronto visai 
išardytos.

Alpes kalnuose tebevyks-
ir iš paties Gen. Komisarei ta susirėmimai tarpe pran- 
Rentelno rankų atsiimti nuo cūzų ir vokiečių, 
savybės grąžinimo aktą.

Nespėjo žmogus nei pasi
guosti kaimynams apie tą 
žinią, kaip gavo naują pra
nešimą, kad V. 9. d. atva
žiuoja jo ūkį perimti repat-

Geriausio Materiolo tr Darbe.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
mintamu pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas b* Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofiaaa tr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 

(Netoli Grand Ave.)
PBONE: SEELEY 61

Jei pasidarbavimas duoda 
gerą vaisių, tai geras už
kerta kelią pikiui. (Palau)

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ

NULIŪDIMO o VALANDOJE

Gyveno: 2316 W. 23rd Place. 
Mirfi birželio 27d., 1944m„

4:40 vai. popiet, oulaukęa 26 
metų amžiaus.

Gimęs Chicago, niinols. 
Paliko dideliame nuliūdime:

motiną Agniešką (po tėvais 
Clonka); tėvą Kazimierą; 2 
brolius — P.F.C. Stanislovą 
(U. S Army), ir Pvt. Charles 
(U. S. Army); pusseserę bo- 
rėtta. JuSka; dfidę Justiną JuS- 

•ką ir Seimą — Toronto, Cana
da.

Kūnas randasi pašarvotas 
lAchawici koplyčioje, 2814 W. 
2 3 rd Place.

La t do t mėti jvyks benktadLe- 
nj, birželio 30d. IA koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtaa J 
AuAros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bns nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kaplpes.

Nuoftirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laJdotuvčse.

Nuliūdę lieka: Tė\al, Bro
liai. Dėdė Ir visos
kitos Giminės.

Laidotuvių 
chawlcr ir 
CANai 2616.

direktoriai: La
so nai, telefonas

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽIANČIOS 
. PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DfVINE OIHTMfNT
Nesutepantis — Ncnudažantia

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

LIETUVOS 
NAUJIENOS
(Atkelta iš 2 pusi.)

paliesti tokia skaudi nelai
mė. Visas šias nelaimes rei
kia pakelti kaimyniniam nuo 
širdume, o kylant Lietuvos 
Nepriklausomybės vėlią.-
voms mes visi sugrįžime į rijantų šeima, o jis, kaip ir 

visi kiti, to likimo ištikti su 
15 kgrm. mantos turi išsi
kraustyti... kur akys veda, 
kur kojos neša...

Kas daryti? Griebti kiek 
galint daugiau daiktų ir pri
siglausti pas giminę ar prie
telių, ar, palikus viską, va
žiuoti Kaunan atsiimti nuo
savybės grąžinimo dokumen 
tus? .Kaimynų patariamas 
išskuba KAUnan. Gegužės 
11 d. pirmoje 50 “laimin
gųjų” partijoj pats Rentel- 
nas Rimkevičiui įteikia nuo
savybės grąžinimo aktą.

Grįžęs žiūri — ūkyje ap
gyvendinta ir jau šeiminin-

savo įmones, ūkius ir namus 
2. Lietuviui nuosavybės 
dokumentai, vokiečiui 
ūkis

Ūkininkas Rimkevičius iš 
Bartkūnų km. Krekenavos
PIRKITE KARO BONUS

A. 1 I A

JONAS DAUNORAS

Gyveno: 4401 South Troy Street, Chicago, Illinois.
Mirė btretio 25d., 1944m., 2:35 vai. popiet, sulaukęs 19 

metų amžiaus. •
Gimęs Chicago, Illinois. Baigęs Nėkftlto Prasidėjimo Sv. 

Panelės parapijos mokyklą ir Parker High School.
Paliko dideliame nuliūdime mylimus tėvelius: motiną Pe

tronėlę (po tėvais Kupčinskaitė) ir tėvą Povilą; 2 brolius — 
Petrą ir jo moterj Marytę, ir Walter (U. S. Army); 3 tetas — 
Oną Judikienę ir jos šeimą, Uudvikę Sango jr jos vyrą Karo
lį ir jų šeimą, ir Domicėlę Gasparkienę ir jos šeimą; 2 dėdes 
— Vincentą Paplauską ir jo šeimą, ir Justiną Tarvidą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 South 
Califomia Ave. Laidotuvės įvyks ketvirtad., birželio 29d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Sv. Panelės parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NuliūdęTėveliai, 
vte(w kitos Giminės.

Broliai, Brolienė, Tetos, Dėdė Ir

Laidotuvių direktorius — J. Liulevičios, Tel. LAF 3572.

SENIAUSIOS R MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PASKOLOS DAROMOS PIRMŲ MORGICIŲ!
Statybai, Remontavimo!, Reflaansavlmul—
ANT LENGVŲ MfiNKSISfŲ HMCOAKVI

Panaudokite Proflra Dabartinėms žemoms 
Nuošimčio Ritoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAFFVKITE miisi) Įstaigoje. .lū«u Indėliai 
rflpe*tln<ai globojami Ir ligi 0S.OQO.OO ag>- 

per Federal Ravlnga and loan In- 
anranee Corporation. pinigai bua greitai
išmokami (tims ant pareikalavimo.

KEMACS1A m ŽVMIATTS1A I.IF.TI'VIV 
FINANSINE IOTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo PaUraarknot —

keistuto savinos ano loan
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Moaerla, See’y.

Em

ASSOCIATION 
S226 80. HALSTED ST.

Š

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

I

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų lr Naktj

i!
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalyse

4605-07 S. Hermitage 

Avenue
Yards 1741-2'

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
CMcagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE. Phene YABDS 4808

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 8578

P. I. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 716 W. 18th STREET
_________________ Telephone YARDS 1419 _____________

L I. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone YARD6 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1136—31

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVE

Pbonea: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270
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Šaunus ir gražus darbas

Sv. Trejybės vienuoliai išlaisvino 
900,000 vergų iš nelaisvės

JŲ GARBEI PARAŠYTA GRAŽIAUSI POEMA, KURIO

JE GIRIAMI JŲ DARBAI VERGŲ IŠLAISVINIME. 

NAUJO VIENUOLYNO ATIDARYMAS ŠIOJE ŠA

LYJE.

HYATTSVILLE, Md. — 
Naujas St. John de Matha 
vienuolynas, pirmas studijų 
namas Šventos Trejybės Or
dino Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kuris randasi 
Hyattsville, buvo palaimin
tas apaštališko delegato 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse arkivyskupo Amleto 
Giovanni Cicognani, daly
vaujant bažnyčios ir valsty
bės žymiems asmenims.

Nors tai yra jauniausia 
religinė bendruomenė šioje 
šalyje, bet Šventos Treybės 
vienuolynas buvo įsteigtas 
1198 metais. Jį įsteigė St. 
John de Matha ir St. Felix 
Valois.
GRAŽIAUSIAS KŪRINYS

Šventos Treybės vienuoly
no darbai buvo įvertinti 
kaip gražiausias kūrinys 
kataliko genijaus viduri
niais amžiais. Vienuolynas 
atliko nepaprastai didelius 
artimo meilės darbus viso
se srityse, šventos Treybės 
Ordinas laike trijų šimtų 
metų. tarp 13-to ir 16-to 
šimtmečio, išgelbėjo 900,000 
vergų iš nelaisvės; jie atga
vo laisvę, jų išlaisvinimas 
kaštavo $60,000,000. John 
Greenleaf Whittier parašė 
1864 metais poemą “A Le- 
gend of the Red, White and 
Blue”, kurioje jis giria Tri
nitarianų vienuolių darbus 
vergų išlaisvinime. 
APAŠTALIŠKI DARBAI

Tėvai Trinitarianai dabar 
pasišvenčia apaštališkiems 
ir misijonoriškiems dar
bams beveik visose Euro
pos, Afrikos, šiaurės ir Pie
tų Amerikos, ir Kanados 
tautose. Dabar jie taip pat 
pagelbsti Apaštališkam de
legatui darbe tarp italų ka
ro belaisvių šioje šalyje.

Motiniškas ordino namas 
yra Romoje. Trinitarianų 
delegatas provincijolas Jun
gtinėse Amerikos Valstybė
se yra kunigas E. Cyprian 
Nusca. Pagal Official Cath- 
cJic Directory praneišmo, 
Ordinas Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse turi 20 ku
nigų. 25 studentus, penkis 
novicijus, ir 10 brolių. Šv. 
Treybos Ordino vienuoliai 
dirba penkiose parapijose, 
kurios randasi Baltimore, 
Washington ir Philadelphia 
arkivyskupijose ir Trenton 
vyskupijoje.

Kitas ordinas, kuris dir
ba Jungt. Amerikos Valsty
bėse, pašvęstas Šventajai 
Treybei, yra Misijonoriai 
Servantai šventos Trejybės, 
šis ordinas buvo įsteigtas 
1905 metais kunigo Thomas 
Augustine Judge, C. M., M. 
S. SS. T., Baltimore.

Sužeisti kareiviai 
kovos laukuose

Karo departamentas bir
želio 26 dieną pranešė 980 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie buvo sužeisti Azijos, Eu
ropos, Viduržemio, pietų Pa
cifiko ir pietvakarių Pacifi
ko apylinkių karo frontuo
se.

Sužeistųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 48 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 
įskaitant 19 chicagiečių, 17 
iš Indiana, 22 iš Wisoonsin.

Automobilis užmušė 
sargą

Martin Machtel, 59 metų, 
1634 Bloomingdale avė., 
naktinis sargas, buvo mirti
nai sužeistas anksti praeitą 
antradienį, kai jį sutrenkė 
automobilis, einant skersai 
N. Ashland avė. į 1800 blo
ką.

Motina rūkė lovoje; 
kūdikis žuvo

Donald Wilkerson, negras, 
dviejų mėnesių amžiaus, 
šiom dienom mirė nuo nu
degimo. Kūdikis nudegė, kai 
ugnis pagavo lovą, kurioje 
jis ir jo motina gulėjo. Po
licija pasakė, kad motina 
Mrs. Willetta Wilkerson, 
215 W. 35th str., prisipaži
no, kad jinai rūkė pirm už
migsiant.

Širdies ataka
QUINCY, m. — Eugene 

Hoskins, 19 metų, ūkio dar
bininkas, paskendo farmos 
kūdroje šiom dienom, kai jis 
plaukiojo. Širdies ataka bu
vo kaltinama dėl jo mirties.

Richard Day, 8201 Bishop 
str., pranešė policijai, kad 
kas tai pavogė jo dviratį, 
prie 60-tos ir Sangamon gat
vių. l£j.

Šiandien yra trečioji die
na, kai vyksta Chicagoje 
Respublikonų Partijos na
cionalinė konvencija.

Vakar kalbėjo Herbert 
Hoover, buvęs Jungtinių A- 
merikos Valstybių preziden
tas. i

Šiandien įvyks nominavi- 
mas kandidato į preziden
tus.

Manoma, kad gub. Tho
mas E. Dewey į Chicagą at
vyks šiandien arba ketvir
tadienį anksti rytą, jei bus 
nominuotas, pasakyti kal
bos. » ; t

Subadė
Elmer Richard, 56 metų, 

3303 Schubert avė., pranešė 
policijai praeitą pirmadienį, 
kad jis buvo subadytas į de
šinę ranką kokio tai vyro, 
turinčio apie 27 metus am
žiaus, kai jis sustabdė savo 
automobilį dėl trafiko švie
sos, Oakley avė. ir Madison 
str. !

Išgelbėjo iš ugnies
Šiom dienom antrojo 

aukšto apartamente, 1835 
Touhy avė., buvo kilęs gais
ras. Tėvai Mr. ir Mrs. Ro
bert E. Parker tris savo vai
kus išnešė į saugią vietą, 
kai kilo ugnis. Juos pažadi
no iš miego kaimynai, kai 
pamatė rūkstant dūmus pro 
langus.

Už $400
Radio ir kitų įrankių, už 

$400 vertės, buvo pavogta 
iš krautuvės, 960 Harrison 
str. Apie tai buvo pranešta 
policijai.

Kai vairuotojas apalpo

Jaunuolis, 14 metų amžiaus, išgelbėjo 
gatvekari nuo susidūrimo

Myron Morrison, 14 metų, 
2916 Roosevelt rd., vis norė
jo būti motoro vairuotoju. 
Toji proga jam pasitaikė 
praeitą sekmadienį.

Myron Morrison ir jo se
suo Arlyne, 12 metų, važia
vo pripildytame keleiviais 
Roosevelt rd. gatvėkariu, 
kai jie grįžo iš bažnyčios 
namo.

Kai gatvėkaris pasiekė 
California avė., gatvėkario 
motoro vairuotojas apalpo 
ir nukrito ant grindų. Gat
vėkaris šovė pirmyn, prabė
go pro raudoną šviesą.
KELETAS KELEIVIŲ 

IŠŠOKO

Keletas keleivių iššoko iš 
gatvėkario. Kai kurie persi
gando ir kiti bandė suteikti 
pirmą pagalbą gatvėkario 
vairuotojui E. Kowske, 40 
metų, 3011 Komensky avė., 
kai jis liko be sąmonės.

Gatvėkaris bėgo pirmyn 
ir artėjo prie didelio troko. 
Myron Morrison atsistojo 
skersai motoro vairuotojo ir 
kontrolės ir sustabdė gat- 
vėkarį netoli nuo troko už
pakalio.
APGAILESTAVO, KAD 

NEGAVO PASKAMBINTI

Vyrai paglostė Myron Mo
rrison pečius ir pavadino jį 
herojų. Arlyne neišsigando, 
nes ten buvo jos brolis. Pa

skui motoro vairuotojas at
sigavo. Keleiviai jam papa
sakojo kas buvo įvykę, ir jis 
į Myron Morrison’ą atsigrį
žęs jam padėkojo.

“A, tai nebuvo daug”, — 
Myron pasakė. “Aš negavau 
progos nei paskambinti var
peliu.”

Taigi sumanus jaunuolis 
išgelbėjo keleivius nuo susi
dūrimo nelaimės.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

birželio 26 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, ma
rine corps, coast guard) są
rašą, kuriame pažymėta, 
kad 16 jūrininkų mirė, 130 
buvo sužeista ir 7 dingę.

Racionavimo kalendorius

Svarbu žinoti
Jautiena, pieniški

Raudonos stampos nuo 
A8 iki W8 (ketvirtoje racio- 
navimo knygelėje) geros ne
nustatytam periodui (10 
punktų kiekviena).

* ♦ • 
Procesuotas 
maistas

Mėlynos stampos nuo 
A8 iki V8 (ketvirtoje kny
gelėje) dabar geros nenu
statytam periodui • (10 punk
tų kiekviena).

Kuro aliejus
Kuponai 4 ir 5 geri iki 

rugsėjo 30 dienos.
• ą •

Airplane stamp 1 
(trečioje knygelėje)
viena gera vienai porai ba
tų gauti nenustatytam lai
kui.

Trečiadienis, birž. 28, 194$

Baisu!
Frank Huber, 41 metų, 

327 So. Leavitt str., kuris 
buvo įtartas nemoraliniame 
veiksme, buvo rastas p&si- 
koręs kauntės kalėjimo ce- 

Įlėje, praeitą pirmadienį.

ir 2 
kiek-

Dainos mėgėjos

Dvynukės baigė aukštesnę mokyklą

Bernadeta (kairėj) ir 

Teresė Samaitės

Bernadeta ir Teresė Sa
maitės — dvynukės sesutės 
gimė Chicago Heights, ten

Mirtis kelyje
William Kelling. 21 metų 

amžiaus, važiavo su motor- 
cyklu. Užpakalinėje motor- 
cyklo sėdynėje sėdėjo Pris- 
cilla Scott, 21 metų am
žiaus mergina. Mergina nu
krito nuo motorcyklo ir už
simušė netoli Fort Sheridan, 
Waukegan avė., praeitą pir
madienį.

William Kelling pasakė 
policijai, kad jis važiavo 40 
mailių į valandą, kai jis 
staiga uždėjo stabdžius, kad 
išvengti kareivių, einančių 
skersai kelio, ir mergina 
nukrito nuo mašinos.

Pametė laikrodį
Joseph Micus, 4312 South 

Artesian avė., pranešė poli
cijai praeitą pirmadienį, kad 
jis pametė sayo rankinį laik
rodį, netoli 42-rOs ir Califor
nia avė.

PIRMAS “Draugo”
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ooo-ooo- ŠIAIS METAIS —ooo-ooo
Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

bmĮanęBERGMAN’S Grove
Riverside, Illinois

Gamtos

yra

Ii

Grožiu

Bergman’s

Grove

Vienas

Gražiausių

Daržas

Daržas9 * < » •
įrengtas

Modemiškais

Įrengimais 

Graži šokių

Sali

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai Ir tt.

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
Šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike įvyks daug malonių snprįzų:— 

BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — Žaidimų — Dainų 

—Muzikos ir kitokių įvairybių.

—REZERVUOKITE DIENĄ Ift ANKSTO—Praleisti vieną iš linksmiausių 

dienų sn savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremslte kata

likišką spaudą, kuri remia ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 

klinhams Ir visai plačiajai visuomenei per ilgns metus.

Dalvaus - Sophie Barčus su savo Vakaruškininkų grupe - 
ir Broliai Vešotai ir jųjų populiarūs bei gabūs dramos artistai.

pradėjo lankyti šv. Kazi
miero parapijos mokyklą, 
priklausė prie mažųjų vai
kučių choro, kuris giedoda
vo bažnyčioje per Šv. Mi
šias. Vėliau su tėvais persi
kėlė į Chicago. Čia lankė ir 
baigė Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. par. pradžios 
mokyklą ir Šv. Juozapo 
aukštesnę mokyklą. Aukš
tesnę mokyklą baigė šių me
tų birželio 11 dieną.

Kadangi mėgsta lietuviš
ką dainą, tad priklausė prie 
“Margučio” jaunamečių 
mergaičių choro ir dainavo 
“Margučio” radio valando
se. Mylima jų dainelė buvo 
“Šlama šilko vėjas”. Dabar
tiniu metu priklauso ateiti
ninkų Draugovei ir tautinių 
šokių baletui, kuris paįvai
rina ne tik lietuvių vakarus, 
bet ir svetimtaučių tarpe 
garsina tautos vardą.

Bernadeta ir Teresė gimė 
1928 m. gegužės 27 d. Jų 
keturi broliai yra Dėdės Ša
mo kariuomenėje, du iš jų 
randasi užjūryje. Jų tėvai 
gyvena 3751 So. California 
avė., Chicago, UI.

Paskendo ežere
OAKLAND, m. — Car

roll Morris, 14 metų am
žiaus, sūnus Mr. ir Mrs. 
Morty Morris, iš Kemp, pa
skendo Oakland ežere, kai 
jis iššoko -iš laivo ir bandė 
plaukta į krantą. Nelaimė 
įvyko šiom dienom.

Nori sužinoti
Praeitą pirmadienį 934 N. 

La Šalie gatvės apartamen
te buvo rasta negyva Mrs. 
Eleonora Bowden, 20 metų 
amžiaus, divorsuota. Ryšiu- 
mi su jos mirtimi policija 
sulaikė praeitą pirmadienį 
tris vyrus, iš kurių norima 
patirti apie paslaptingą jos 
mirtį.

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau- 

! donąjį Kryžių.

X Solistė Marijona ir var- 

gon. Bonifacas Janušauskai 

gavo linksmą žinią nuo sa
vo sūnaus Jerry, kad jų mar
ti susilaukė dvynukų-sūnų. 
Jaunieji Janušauskai gyve
na Log Angeles, Calif., ir 
jau turi vieną dukrelę 2 m. 
amž. M. ir B. Janušauskai 
šia žinia begalo džiaugiasb

X E. W. Shephard, vice 
prezidentas Philco Radio 
and Television korporacijos, 
birželio 30 d. kalbės Lietu
vių Vaizbos Buto suvirinki
me, Darius-Girėnas salėj, 
4416 S. Western Avė. Susi
rinkimas prasidės 8 vai. va
karo.

X Pvt. Frank Juozaitis, 
sūnus vestsaidiečių Juozai
čių, gyv. 2335 W. 23 St., 
šiomis dienomis Lowry Fi
eld, Denver, Colo., baigė De
partment of Armament kur
są. Jis yra baigęs Harrison 
Tech. High School. Kariuo
menėn pašauktas sausio 29 
d. šių metų.

X Joną Mazeliauską, Kęs
tučio taupymo ir paskolos 
direktorių ir veteraną bri- 
dgeportietį, vardadienio pro 
ga pasveikino ne tik “spul
kos” direktoriai, bet ir kiti 
skaitlingi draugai. Didesnis 
surpryzas buvo R. Mazeliaus 
kienei, kai parvykus namo 
rado pilną svečių-viešnių ir 
savotiškai šeimininkaujan
čių.

X Jonui ftliteriui, žino
mam Cicero lietuvių tarpe 
darbuotojui, šį vakarą var
dadienio proga Cicero Var
dinių klūbas ruošia eurpry- 
zą jo paties name, 1440 So. 
49 Ct. ,

X Kun. P. Gašlūnas, šv. 

Mykolo parapijos klebonas, 
galvoja apie didelį bažny- 
čios-mckyklos remontą. Pa
rapijonai tai minčiai prita
ria ir žada didelės paramos, 
nes mato, jog remontas tik
rai reikalingas.

X P. Varakulis, Dievo Ap
vaizdos parapijos veikėjas, 
po senovei yra nuoširdus L. 
Vyčių organizacijos narys. 
Jis savo kolonijoj šauniai 
darbuojas Liet. Vyčių Chi
cago apskrities pikniko pa
sisekimui.

X Anne Mary Pariter-Pik- 
tažis, duktė žinomų West 
Pullman veikėjų labai paten 
kinta savo profesija. United 
Air Lines ji eina stewardes 
pareigas. Jos tėvas St. Pik- 
tužis yra nuolatinis “Drau
go” koresp. West Pullmane.

X Sv. Pranciškaus V ienų o 
lyno Rėmėjų Chicago aps
kritis pastarame susirinki
me, per neapsižiūrėjimą bu
vo nutaręs savo pikniką 
ruošti liepos 9 d., kuomet 
bua ir pirmas “Draugo’ ’ pik
nikas. Dabar girdėt pikniką 
žada nukelti savaitę vėliau. 
Gražus draugijos gestas 
“Draugui”. Piknikas bus 
Dan Ryans miškuose, prie 
87 ir Wesitern Avė.

Platinkite “Draugą”,




