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U. 5. kariai veržiasi pirmyn Saipane; 
manoma karo laivai puolė Guam

U. S. LAIVYNO ŠTABAS, | ketvirtadieny atakavo Ame- 
Pearl Harbor, birž. 30. — rikos laivyno dalinius, jų 
Amerikiečiai kariai, išmušę tarpe kovos laivus, prie Gu-
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..."and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

paskutiniuosius japon-us pie
tinėj Saipan ealos daly, ver
žiasi pirmyn į šiaurę. Adm. 
Nimitz sakė* paskutinis ja- 
pdnų lizdas pietrytiniam sa
los gale buvo išmuštas ant
radieny.

Vakariniam krašte, ame
rikiečiai veržiasi gilyn į iš
griautą Garapan, Marianas' 
salų administratyvinį cent
rą. Pranešima® sakė japonų 
opozicija yra didelė.

Japonų lėktuvai nakties 
metu atkavo amerikiečių po
zicijas. Priešlėktuvinės pa
trankos numušė du priešo 
lėktuvus.

Berlyno radio paskelbė 
Tokyo pranešimą, kuris sa
kė japonų laivyno lėktuvai
r
I Atmušė nacių kontrataką prie Caen

VYRIAUSIAS AEF ŠTA-t nimą rytiniam Ome žiočių
BAS, birž. 30. — Gen. Ei- 
«enhower š'abas pranešė, 
kad vokiečių jėgos, despe
ratiškai bandydamos išveng- 

apsupimą Caen mieste, be 
persdojimo kontratakuoja, ir 
vietom net įsiskverbė per 
britų pozicijas ir smarkiai 
puola sąjungininkus iš už
pakalio.

Nežiūrint priešo atakų, 
britų-kanadiečių padėtis e- 
santi “geresnė negu paten
kinanti” ir pozicija skersai 
Ornt upė^ vis praplečiama.
Britai yri, geroj pozicijoj
naujom atijiom, ir daug pri- Argentina kalba apie
kliuso nuo to, kiek naciai J r
dabar paj gos siųs prieš 'prisiruošimą karui'

WASHINGTON, birž. 30.
Gen. Eisenhower taipgi Argentinos karo minis- 

prsaešė. kad visa opozicija teris Juan Peron birželio 
Cherbourge baigta. io d sakė kalbą, kurioje jis

Tilly-Sur-Seulles apylinkė- ragino kraštą ruoštis neiš- 
je vyksta "Labai smarkūs vengiamam karui. Dėl inva- 
mūšiai”. Atrodo, kad naciai
ten suspietė didesnę dalį sa
vo jėgos.

Berlyno radio sakė Ame
rikos šarvuočių divizija pa
deda britams apylinkėje į 
pietvakarus nuąCaen, o Pa
ryžiaus radio sakė sąjungi
ninkai padarę naują išlipdi-

-
KALENDORIUS

Liepos 1 d • Brangiausio
jo V. Jėzaus Kraujo; seno
vės : Gend uitis ir Liepa.

Liepos 2 d.: Penktas Sek
mai]. po (Sekminių, šv. P. 
Marijos trankymas; seno
vės: Len&renis ir žilvinė.

Liepos B d.: Šv. Ottonas; 
senovės: Lin^i° ir Bijotė.

\ ORAS
Giedra. Po pietų bus šil- 
ąu. i -

Kaina 3c Chicago, Illinois, šeštadienis, Liepos (July) 1 d., 1944 m.
----- ----4---------- Price 3c

NUTRAUKĖ SANTYKIUS
BRITŲ TANKAS NORMANDIJOJE

ng&

am, Tinian ir Rota ealųi šis 
pranešimas nepatvirtintas, 
bet ketvirtadienio komunika
tas minėjo ataką ant Pagan 
salos, kur bombos sunaikino 
priešo lėktuvų bazę.

Gen. MacArthur koman
dos lėktuvai penktą kartą 
atakavo priešo lėktuvų bazę 
Yap saloje, kur numetė dar 
28 tonus bombų. Anksčiau 
ten numesta 140 tonų.

Armijos Liberator bombe- 
riai iš Marshall salų vėl puo
lė Truk. *

Wewak apylinkėje, britų 
Naujoj Gvinėjoj, lėktuvai ir 
P. T. laivai sunaikino 20 
priešo karo laivų, kurie var
tojami pristatymui pagal
bos ten apsuptiems japonų 
kariams.

krante, ir užėmę Cabourg 
uostą, 13 mylių j, šiaurry
čius nuo Caen. Nėra sąjun
gininkų patvirtinimo šiems 
pranešimams.

Naciai smarkiai atakavo 
britus tarpe Odon upės ir
TiP.ly-Sur-Seulles, bet buvo goms Kinijoje, šis raportas 
artilerijos išsklaidyti. Vo
kiečiai tuomet persiorgani
zavo ir iš naujo atakavo, 
šį kartą su artilerijos pagal
ba, bet po aštraus susirėmi
mo, britai ir vėl juos atmu-

zijofl Žinių gausumo, mažai 
kas teatkreipė dėmesio į jo 
kalbą, apie kurią State De
partamentas vakar pranešė.

Šiomis dienomis Ameri
kon grįžta Norman Armour, 
J. A. Valstybių ambasado
rius Argentinai, kuris iš
duos pilną raportą apie pa
dėtį tame krašte. Pasire
miant jo raportu, State De
partamentas tarsis Argenti
nos reikalu su kitom Ame- 
rikų respublikom.

Prancūzijoje žuvo 
6-tas naciu generolas
LONDONAS, birž 30. — 

Berlyno radio pranešė, kad 
Gen. Dollman, vokiečių ko- 
mandierius Prancūzijos in
vazijos fronte, žuvo kovos 
metu.

Sis naujoviškas brtių tankas, vadinamas “Scorpion’’, turi priešakyje įtaisytas gran
dines, kurios plaka žemę ir išsprogdina nacių paslėptas minas. Šitokie tankai atlieka 
ypatingą rolę tankų grumtynėse, kurios dabar vyksta aplink Caen.

(Signal Corps Radio telephoto; Acme-Draugas.)

Tokyo radio sako 
Hengyang padegtas

NEW YORKAS, birž. 30. 
— Tokyo radio citavo ra
portus iš Kinijos Hunan pro
vincijos fronto, kurie sakė 
smarkios kovos vyksta už 
Hengyang geležinkelio cent
rą, ir kad didelė jo dalis pa
skendus liepsnose.

Tokyo vakar pranešė, kad 
japonai kariai užėmė Heng
yang aerodromą, kuris, anot 
jų, buvo svarbi priešakinė 
bazė Amerikos aviacijos jė-

buvo patvirtintas amerikie
čių komunikatu, kuris sakė 
Amerikos lėtuvai bomhavo 
tą aerodromą.

Šios dienos Tokyo prane
šimas sakė japonai baigia 
išmušti kiniečių dalinius 
prie Pingsiang ir Siangsiang, 
pro kuriuos buvo praeita. 
Pingsiang yra 100 mylių į 
šiauryčius nuo Hengyang, o 
Siangsiang yra 85 mylias į 
vakarus nuo Pingsiang.

Japonų Domei agentūros 
pranešimas sakė japonai o- 
kupavo Lishui (Chuchow) 
Chekiang provincijoje, bir
želio 26 d. Nėra sąjunginin
kų patvirtinimo tai žiniai.

KARO BIULETENIAI
— Britai randasi nepilnai 

tris mylias nuo Caen.
— Sąjungininkų lėktuvai 

atakavo tris aerodromus 
Prancūzijoje ii vieną Belgi
joje. Naciai sakė priešas a- 
takavo V i e n n a apylinkę,
Austrijoje.

— Nacių rak ietį n ės bom
bos susprogdino kūdikių pri-

1 žiūrėjimo namą pietinė!j An-j puolime, įsiveržė giliau į ple
slijoj. Daug kūdikių užmuš

ta.

— Stalinas sveikino Prea. 
Rooseveltą už amerikiečių 

laimėjimą Cherbourge.

tinę to miesto dalį, kur ja
ponai smarkiai priešinasi.

Į pietvakarius nuo Mo- 
gaung, apie 35 mylias j va
karus nuo Myitkyina, kiti

— Sąjungininkai pravedė kiniečių daliniai varosi pir- 
e/Hę mažų puolimų | St. Lo, myn pagal geležinkelį einan- 
pusę, Normandijoje. Itį į Mandalajų.

GENEROLĄ DE GAULLE
ROMA, birž. 30. — Popie

žius Pijus XII šiandien pri
ėmė Gen. De Gaulle, pran
cūzų nacionalinio komiteto 
pirmininką, privačiam posė
dyje. De Gaulle vėliau ta
rėsi su Kardinolu Maglione.

Prezidentui nepatiko 
kainu byliaus pataisai
WASHINGTON, birž. 30. 

— Prez. Rooseveltas šian
dien užgyrė vienų metų pra
tęsimą kainų kontrolės ir 
stabilizacijos aktų, bet sa
vo pareiškime išbarė Kon
gresą už palengvinimą pa
baudų i.tetetymo laužyto
jams.

Smerkia darbininku 
samdymo kontrolę

WASHINGTON, birž. 30.
— War M.anpower komisi
jos pirmininkas Paul V. Mc- 
Nutt pranešė, kad mašine
rija darbininkų samdymui 
yra paruošta ir ryt dieną 
pradės veikti.

Atstovas Buffett (Rep., 
Nebr.) sakė ta diena bus 
juoda dėmė Amerikos isto
rijoje. Anot jo liepos 1 yra 
“diena, kuomet žmogaus 
laisvė bus panaikinta Ame
rikoje.”

Pradedant liepos 1 d., vi
si vyrai darbininkai, išski
riant tik ūkių darbininkus, 
turi būti samdomi per U. S. 
Employment Service arba 
jos paskirtas agentūras.

Baigia varyti japonus 
nuo Imphal vieškelio
KANDY, Ceylon, birž. 30.

— Sąjungininkai kariai, lėk
tuvų padedami, tęsia japonų 
iškrapštymo darbą į rytus 
nuo Kohima-Imphal 
šiaurrytinė j Indijoj.

Šiaurinėj Burmoj,

kelio.

anot
biuletenio, kiniečiai kariai, 
kurie dalyvauja Myitkyina Į POPIEŽIUS PRIĖMĖ

Vokiečiu kariuomenė 
traukiasi i Minską

MASKVA, birž. 30. — Ru
sų kariuomenė greit vejasi 
paskui betvarkiai pasitrau
kiančius nacius, kurie bėga 
atgal ji Minską. Rusų prane
šimas sakė per savaitės o- 
fensyvą likviduota apie 111,- 
000 nacių karių.

Vienas rusų armijos da
linys randasi apie 30 mylių 
nuo Minsko, per kurį sovie
tai galės varytis per Lenki
ją į pačią Vokietiją. Kiti da
liniai grąsina nacių kariuo
menės dalinius apsupimu.

Bobruisko užėmimu nišai 
baigė sulaužyti vokiečių taip 
vadinamą “Tėvynės” liniją.

Maskvos radio, /perspėda
mas vokiečius karius, sakė 
visos nacių armijos rytuose 
skuba į pražūtį.

Londono radio pranešimas 
sakė rusų kariuomenės per
sikėlė per Berezina upę, ku
ri buvo paskutinė naturalė 
barjerą prieš Minską.

FDR pasirašė byliu 
Philippinu laisvei

WASHINGTON, birž. -30. 
— Prez. Rooseveltas pasi
rašė bilių, kuriuo J. A. Val
stybės pasižada išvaryti ja
ponus iš Philippine salų ir 
suteikti joms pilną nepri
klausomybę, kupmet tik bus 
galima atstatyti normales 
valdžios funkcijas.

Anksčiau buvo numatyta 
Philippiziams laisvę suteikti 
1946 m. liepos 4 d.

SUOMIJA
Priežastis esanti suomių susidėjimas 

su vokiečiais kariauti prieš rusus
WASHINGTON, birž. 30. kiai tarpe Jungtinių Amerį- 

— Jungtinės Amerikos Vai- kos Valstybių ir Suomijos
stybšB šiandien nutraukė 
santykius su Suomija iš prie
žasties tampraus susirišimo 
tarpe to krašto vyriausybės 
ir Vokietijos.

Pranešimas padarytas pa
skelbus notą, kurią State 
Departamentas įteikė Alex- 
ander Thesleff, Suomijos /pa
siuntinybės Washingtone 
chąrge d’affaires. Šis žygis 
baigia dviejų metų pastan
gas kaip norint sutaikyti 
Suomiją ir Rusiją.

Vafstybės sekretoriaus 
Hull nota sakė, kad “nežiū
rint Amerikos įmonių reiš
kiamą pagarbą Suomijos 
žmonėms, tolimesni santy-

Žiaurus nacių elgesys Žiežmariuose
ELTOS ŽINIOS, birž. 30. 

— Lapkričio 9 areštuotas 
Žiežmarių klebonas prel. Su
žiedėlis, eavo dvasinei vy
riausybei parašęs raportą, 
kaip Harmo ir Wulfo žan
darai pr. m. IX-10 išniekino 
Žiežmarių bažnyčią.

žmonėms gaudyti ekspe
dicija atvyko pamaldų me-
tų. Wulfo pavad. Iteksinasi tinėmis išstumtos. Komisijos 
pareikalavo vietos kunigus j paimtos tuojau buvo sodi- 
išvaryti žmones iš bažny- i narnos į sunkvežimius ir iš- 

’čioa. šiems atsisakius, į baž-! vežamos.

Pralaužia vokiečių linijas Italijoje
ROMA, birž. 30. — Ame

rikiečiai ir prancūzai kariai 
skuba, per nacių linijose pra
muštas spragas vakarinėj I- 
talijoje, ir dasivarė iki 20 
mylių nuo Livorno (Legh
orno) ir septynias mylias 
nuo Siena.

Pėstininkams besivarant 
pirmyn ant žemės, sąjungi
ninkų lėktuvai atakavo na
cių susis! Mimo linijas šiau
rėje. Svarbiausioji ataka bu
vo ant geležinkelio* linijos į 
pietus nuo Forli, kur lėktu
vai apdaužė didesnę dalį 
maždaug 500 sunkvežimių, 
gazolino trokų ir tankų, ku
rie vyko į frontą.

Gr žę lakūnai sakė jie su
naikino 54 vagonus ir trau
kinį, ir sužalojo 90 vagonų 
ir tris traukinius.

Žada parvežt Amerikos 
piliečius iš Suomijos
STOKHOLMAS, birž. 30. 

— Edmond A. Gullion, J. 
A. Valstybių charge d’af
faires He’sinkyje, ruošiasi 
evakuoti Amerikos piliečius 
iš Suomijos. Patikimi šalti
niai sako, tačiau, kad jis dar 
nėra gavęs instrukcijų iŠ

Naciai traukiasi' visu 50 Washingtono dėl diplomati- 
mylių frontu nuo Tirėnijos nių santykių nutraukimo, 
.pakrančio, ir skuba į savo, „jžsle„ių reikalU
Pisa-Florence-Rimini liniją, mlni>teri8 vakar

Gullionui priežastis dėl ku
rių Suomija nutarusi prašy-

apie 30 mylių į šiaurę. Juos 
veją amerikiečiai ir prancū
zai užėmė euvirš dešimts 
miestelių ir pasivarė pirmyn 
iki devynias mylias.

Britų aštuntoji armija 
pralaužė stiprią priešo opo
ziciją į vakarus nuo Trasi- 
meno ežero, užėmė Castigli- 
one dėl Lago ir Montepulcia-

vol xxvm

vyriausybės yra neįmano- 
mi.

Notos pradžioje cituojama 
Suomijos vyriausybės pa
reiškimas, kuriame buvo sa
kyta Vokietijos ministeris 
von Ribbentrop buvo Helsin
kyje ir davė militarinės pa
galbos užtikrinimą Suomijai, 
ir kad pilnai susitarta tarpe 
Suomijos ir Vokietijos vy
riausybių.

“Suomijos vyriausybė”, 
sakė Hull nota, “tuo forma
liai pasauliui pripažino, jog 
ji yra įėjusi į neatšaukiamą 
sąjungą su Vokietija tiksiu 
kovoti priešėj. A. Valstybių 
sąjungininkus.”

nyčią su šalmais, automat. 
ginklais ir granatomis įsi
veržė per 20 vokiečių žan
dare. Klūpančias jaunesnes 
ir gražesnes moteris jie ėmė 
už parankių ir tempė į tik
rinimo komisiją. Prie alto
riaus subėgusios jaunos mer
ginos rankomis susikibusios 
vokiečių virtinės buvo krū

no tvirtoves, ir žygiuoja į 
šiaurę ir šiaurvakarius, A- 
rezzo ir Siena link.

Amerikiečiai vakariniam 
krante taipgi užėmė Castel- B 
nuovo, prie FalLonica-Volter- 
ra vieškelio; Monteverdi, 
penkias myilias į šiaurryčius 
nuo Sassetta, ir Radicondoli, 
aš uonias mylias nuo Castel- 
nuovo.

ti Vokietijos pagalbos karui 
prieš Rusiją. Nežinoma ar 
jis prašė Guliono persiųsti 
Washingtonan specialų pra
nešimą tuo reikalu.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JI KITIEMS
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KAS GIRDEI WAUKEGANE
Bus "Lietuviu Diena"

Pastangomis visų lietuvių 
draugijų šios kolonijos, sep
tinta iš eilės “ Lietuvių Die
na”, oficialiai paskelbta rug-

liks muzikalę programos da
lį. Enrikas

Globėja ir obalsis. Šv. Bal 
tramiejaug mokyklos 1944 
metų klasės globėja yra Ma- 

piūčio 20 d., Foss Parke, No. rjja Nekaltai Pradėtoji, o 
Chicago. obalsis Dievui ir Tėvynei;

Pastarame visų draugijų apUvoa _ baita ir mėlyna; 
atstovų susirinkime išrink- gglė _ baltll rožė 
U egzek-utyvė valdyba rū- Graduantė Tedėsė Andru- 
pintis tos dienos pasisekimu. I lis mokalo metų programą
Į vaidybą įeina darbštus ir įįgįškino eilėmis, kurias kle- 
energingi veikėjai, iš ko ga- ga buv3 užgyrua 
Įima tikėtis gero pasiseki- Bernadeta šiaulis tarė at- 
mo. Pirm. Pranas Bujanaus- gįgveikinimo žodj nuo visos 
kas, vice pirm. Jonas Jaku- kiejO8 Kalėją išmoko per
tis ir Vladas Skyrius, rast. 
G. P. Bukantis, pagelb. Emi- 
ly Kachinskas, iždin. A. J. 
Sutkus. Komisijas sudaro: 
spaudos komisiją: Juozas 
Matulėnas ir Alicija Vaite
kūnus; transportacijos ir

vieną dieną ir be jokios pa
galbos. Štai, jos kalba:

“Brangūs svečiai!
“Mums belankant mokyk

lą kasdien per aš.uonetą me 
tų kartais atrodydavo, kad 
niekad nesulauksime šios

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

ŠV. BALTBAMIEJAUS PARAP. PRADIOS MOKYKLOS 1944 METŲ LAIDA ---v
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statymo: Pranas Rumšą ir jienos> D^har, paliekant šią 
Jenas Bakšys. Baro ir gė- įtaigą, kažin kodėl darėsi
rimo: Pranas Bakšys, Ale- 
kas Jankauskas ir Pranas 
Bukzas. Programos: Jonas 
Jakutis ir Vladas Skyrius. 
Policijos ir priežiūros: Pra
nas Dapkus. Kitos komisi
jos bus vėliau išrinktos.

Nutarta ruošti didelį pa
radą nuo Lietuvių svetainės 
į pprką; pakviesti parade 
dalyvauti Darius-Girėnas

taip graudu?
‘‘Kokie jausmai pripildo

mūsų širdis šią valandą, su
pras pilnai tik tie, kurie, 
kaip ir mes, lankė ir baigė 
Šv. Baltramiejaus mokyklą. 
Turbūt, mes, kaip ir dauge
lis kitų, pridėsime įvertinti 
brangų turtą tik jf|, praradę.

“Prieš atsiskiriant, noriu 
visų baigiančiųjų vardu iš

žiūrint iš kairės į dešinę pirmoj eilėj: Teresė Andriulis, Loretta Biliauskas, Ona Ląt- 
vėnas, vikaras kun. Kiškūnas, kleb. kun. J. Cužauskas, Virginia Kuzmickas, Rase Maria 
Bujan, Dora Dapkus. Antroj eilėj: Kazimieras Butkus, Eleonora Martinaitis, Rose Ma
ria Urbonas, Bernadeta Šiaulis, Loretta Žjlius, Irene Naujokas, Virginia Gust, Leonard 
Krapf. Trečioj eilėj: S anley Gedlauskas, Richard Nįemi, James Rumšą, Albertas Gil- 
bert, Albertas Mašota, Richard Nacius, Richard Račas, Norman Basten.

“Dėkui Rajūnui, kad kiasr brangiems tėveliams. Jūs

Pos , Bugle ir Drum Corps rejkgtį padėkos žodį visiems,
iš Chicago ir Waukegan Mu
nicipal benas. Bus garsūs 
lietuvių ir anglų kalbomis 
kalbėtojai. Jungtiniai Šv. 
Baltramiejaus ir Šv. Petro iš 
Kenosha, Wis., chorai, at-

kurie kokiu nors būdu teikė 
pagalbos mums belankant 
mokyklą.

dien prižiūrėjo mums mūsų 
mokyklą.

‘‘Dėkui visoms moterims, 
kurios taip gražiai papuošė 
vaikučius šiam vakarui.

‘‘Dėkui visoms draugi
joms, kurios kasmet, Kalė
dų metu, mus taip gražiai 
pavaišindavo.

“ Dėkui didžiai gerbiamam ’ namsDėkui visiems pa ra pi jo-
kad rėmė mus savoaaaAv* X V111V iii UVA V v

klebonui, tėveliui Cužnuekui skatiku taomet aplankyda.

EXTRA1 EXTRAI
Permainytos 

tardau. Ir 
adrvsaa.

I. lėtu vi Akas 
Z,cinkas — 
N. KANTEB

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

ir gerb. tėveliui Kiškūnui už 
visus patarnavimus ir gra
žius pamokinimus, ar tai baž 
nyčioje, ar mokykloje.

“Dėkui seselėms mokyto
jams už viską, ypatingai už 
visus pabarimus; tų tikrai 
niekad neužmiršime.

“Dėkui mūsų gerbiamam 
varg. žyliui už visas malo
nias choro praktikas.

voroe juos sū tikietais arba 
su laimės knygutėmis.

“Bet už vis daugiausiai 
labai dėkui mylimiems ir

nepagailėjote išlaidų, nei pa 
sišventimo siųsti mus į ka
talikišką lietuvišką mokyk
lą. Pilnai jums atlyginti už 
tai pajėgs tik vienas Die
vas; mes gi bandysime nors 
savo doru gyvenimu įtikrin 
ti jus, kad nuoširdiai įvei- 
tiname jūsų visas aukas pa-i 
darytas mūsų Labui.

“Kreipiamės į Mariją, Die 
vo Motiną, mūsų klasės Glo
bėją. Maldaujam Jos palai
mos visam gyvenimui.”

Ši 1944 m. klesa buvo se- 
(Nukelta į 3 pusi.)

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA- 

JUMS 
AS!

ui PF 
tf AS 
KAINi

Turime didelį 
ir gerų pasi

DABAR

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St. 

Phone YARDS #064
■MM

Sudriko Radlo Valandom’
VV.H.F.C 1420 KUocyclea —

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

Nedalioj, »:»0 vai. vakare.

W OLk S f LDIO
• 945 West 25* Street

< «IM. l.tlK

AIH ISftB PHOTO, IKAI'H Y 
trmnrr POSSIBI.E PRICfc'S 
piione i.apavette am

e«xe
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

jasų ganuūaviiaas 
Aklų

ekiu įtempimu kurie 
priežastimi galvos skaudėjimo, 

svaigimo,. akių aptemimo, aervuo- 
tuųao, įkandamą akių karštį, ati tai- 
m trumparegyatg ir toliregystų.

m atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at- 
kiutoiama 1 mokyklos vaikus. 
VALANDOS: aus 19 ryto Iki S v. 
vok. Seredomls nuo pietų, e Ns-

dčlioį pagal sutarų.
akys

4712 South^Ashland At.
IMI

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į ! 

karo aviacijos skyrius iž priežaa- j 
ties spalvų Deregėjimo — (color i 
bllndnees). kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu IžgydytL

■aEEOEBOaBGaBOOKMI i’

Didelė Lietuvio
KRAUTUVE•

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

Jevveiry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuve sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galenite tikrai

Sutaupysite 25%

per šj Pavasarinį 81 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.

Utarnikais, Ketvergais ir Suba- 
tomis iki 9:36 vai, vakare.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rfliles 
Namų Materijolų Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite 1 mflsų jardų lr apžHMldte ata
kų Ir aukštų r«iį LENTŲ—MILLWGRK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vtškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MORŲ EKSPERTAIS

atymasAPROKAVIMAS IR
TEIKIAMAS D 
STANLEY LITWINAS,

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

Jr
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefonas — PORTSMOUTH 9022

W. VIRG. LUMP — Sijoti.......... <£g on
STOKER COAL, Aukštos rflšies, $7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11.25
PETROLEUM COKE (Course) tlO£Q 
PETROLEUM COKE (Pilė Run)

RRF1 ■

J?

ITIARCDTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 lt

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais ano 7 Ud 8 v. v. La
UCIO ofiso adresas:

6755 S. Weslern Ave., Chicago, I1L
Telefonas — UKOvehilI 2242

■ n n - £

MOTUM FEDER

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

rinkimų Muzikališkų Instrumen
tų, Muztkattikų Knygų, Stygi 
kauJrdailS’ų.iV!*i*' “““

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

JOHN A. KASS
IEWELR Y — W ATCHMAKJHR 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Res. 6968 Be. Talman Ava. 
Bea. TeL GROvehUl 6617 
Offloe TeL HEtfleek 4848

DR. J. J. SIMOHAITIS
GYDYTO!AS O CHIRURGAS

Ofiso VALANDOS 
Nuo 2 Ori 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Margnette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 80. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspeet 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. VIRgiaia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 3^—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

IeL YABds S921 
Rea.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANaI 6123

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. BEPublic 7868 
—

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. > 
Rezidencija: 6600 S. Arteslaa ši ve
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YABds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Skaniausia duona yra toji 
kurią uždirbame saMo ranko- 

į mis.

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
TDc vien* pora aklų vtom gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami !•*<- 
samlnuoti Jaa modernUklnuata 
metodą., kurlg regėjimo mokalaa 
gali autelktl.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie" prašali

nę vlaų aklų itemplm*.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
- W OPTOMETIUSTAI 

1801 So. Ashland Avenue
* 4Mie> Kampaa ll-toa 
TaĮašanaai GAMAL įsu, Oktanų*
** * OnSO VALANDOS:
Kaadlan n. aa. Iki »:«4 p. aa.

TredUd. lr Seitad. I:M a. aa.“ flu T>e« >. ak

JDR. G. SERNER ”
URTUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

38 metų patyrimas
M.I Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
tf Akžsdų Dirbtai*
60. HALSTED BT. 

■apas 34th Street 
nuo 10 iki 4; nuo 6 fld I

su

LIETUVIAI

Tel. HEMIock 8706
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
6YDYT0JA8 IR CHIRUROAS

6155 So. Kedzie Avenne 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel...........VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRHMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 8. Halsted 8t., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ' 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

DAKTARAI .
į »

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0551 
Jei neatsiliepia šaukite—■
Res. Tel.: Mllhvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki s 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3D vai. vai. 
Sekmad. nuo 10 ^tei 12 MaJ». dieną.

DR. EMILY V( KRUKAS
GYDYTOJAS IR CIIIKI RGAS 

4146 Archer Avsnue 
Ofiso TeL LAFavette 8210 
Rez. Tel. . BEPubli * 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 i Ui 9 vak.;

Penktad. 8:3f) iki 9:30 vak. 
Šežtad. 6 vai. iki 9:3) vak. 

Sekmadieniais pagal s .ųitarhnų.

Tikėjimas yra bran|i Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad joj nebran
giu v.

Remkite ir platinkite dienraštį "
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADS

I “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTET> 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph MU-M81

i HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HEI.P WANTED — MOTERYS

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ’A
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help 1 

For Service 1
★ For Results 1 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

nthaanian Daily Newspapei 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

MEKANIKŲ 

MAUAVOTOIŲ . 

UPHOLSTERERS 

IR ELEKTRIŠINU

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON
DIDELE MOKESTIS! 

PICTURE FRAME 
JOINER

Užtenkamai viršlaikio.
Pastovus darbas. 

SUPERIOR 5842

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare Ud 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama; 

Valgia dykai.

BILLER
FOR

Moon-Hopkins

Billing Machine
★ ★

EXCELENT OPPORTUNITY
PERMANENT POSITION 
PLEASANT WORKING 

CONDITIONS

★ ★
(Located opposite Chicago 
and Northlrestern Depot)

Tel.: FRAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.

NACIU DEKRETAS:
'DIRBK ARBA MIRK'

MADRIDAS, birž. 30. —
Iš Vokietijos atvykę kelei
viai sakė asmenys, kurie at
sisako dirbti išbombuolose 
Vokietijos apylinkėse yra su 
šaudomi.

Planuoja byla sumoje 
$50,000 už areštą

TELL— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING UTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM* * ** * ** ¥ *
HELP WANTED — VYRAI

SANDERS
KARO DARBAI 

DARBAS DIENOMIS 

48 VAL. Į SAVAITĘ

Paliuosavimas Reikalingas

JUKtS & SHAFER
401 N. LEAVITT

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. VVASHINGTON ST. 

CHICAGO

tu
KARO ŽINIOS 

DŽIUGINANČIOS! 

PALAIKYKIT JAS TAIP

VYRŲ IR VAIKINŲ 

DIRBT. PAGELB.
100% KARO DARBAIr

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

EXCEL AUTO 
RADIATOR CO.

320 E. 21st ST.

HOU8EMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. Atsiftaukite 
Apply Employment Office 

EDGEVATER BEACH HOTEL 
6857 Sheridan Road

VYRŲ REIKIA
SVARBIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
Upholsterers — 
Spring Setters 

Flnlshers — Stainers 
Rubbers — Sprayers 
Welderių — Mašinistų 

Assemblers — Darbininkų

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

VTRTUVfiJE PAGELBENINKIŲ — 
pilnam ar daliniui laikui. Merginų 
rejddencllon kllube. 2155 PIERCE 
AVE., Hl’Mboldt 1007.

MERGINŲ REIKIA prie apta'nymo 
dviračių ratų. Patyrusių pageidauja
ma. Gera mokestis.

CHICAGO CYCLE SUPPLY CO., 
224 N. Desplaines.

BEVERAGE IŠVEŽIOTOJŲ, drafto 
paliuosuotų. Gali uždirbti nuo $75 
iki $100 } ua vaitę. Pastovus darbas. 

UNCLE RAM BEVERAGE OO., 
1307 S. Polanki Rd.

COOKS
IR COMBINATION COOK 
Reikia gelžgalių kempėse. Aukš

čiausia mokestis. Atsišaukit. 
GENARELLA COMMISSARY 

COMPANY 
561 W. Madison 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 Ave.

★ ★ ★ ★ 
Assemblers 

Inspektorių

Mašinoms Opers.

Dieną ir 
Naktį Šiftai

užmušime
DETROIT, Mich. — Pra

eitą penktadienį ‘ ‘Drauge” 
buvo rašyta, kad Richard 
Vincent, 23 metų, trečiadie
nį buvo teisme paliuosuotas 
žmogžudystės byloje, kur jis 
buvo įtartas, kad nužudė ke
turiolikos metų mergaitę. 
Vincent buvo paliuosuotas, 
kai Robert M. Tumer, 20 
metų amžiaus, prisipažino, 
kad jis nužudė mergaitę.

Teko patirti, kad birželio 
30 dieną Vincent advokatas 
David Kuli paruošė bylą 
prieš Wayne kauntės šerifą 
Andrew Baird sumoje $50,- 
000, kad Vincent areštu bu
vo pažemintas, ir kad šerifo 
deputies mušė Vincent ir 
vertė jį prisipažinti prie kal
tės, Vėliau jis prisipažini
mą atmetė.

WAUKEGAN
(Atkelta iš 2 pusi.) 

selės Konrados labai myli
ma. Mergaitės ir berniukai 
pasirodė Labai pavyzdingi. 
Ne tik kad paikiai mokino
si, bet ir dirbti netingi. Štai, 
James Rumšą jau kelinti 
metai, kaip kas vakaras laik 
raštį išnešioja po namus. 
Darbą atlieka labai sąžinin
gai. Richard Niemi, maty
damas, kad Petrui Shiauliui 
jo kepykloje reikalinga pa
galbos, nuėjęs pasiprašė dar 
bo ir dabar kupinas energi
jos ten darbuojas. Richard 
Nacius padeda Prano šeš
toko vaistinėj. Richard Ra 
cas gavo darbo vienoj ice 
cream ir grosernėj. Jis ža
da mokytis gražiai piauti 
mičUą, kad palinkus puikiu 
bučeriu. Kiti berniukai, bai- 
gę mokyklą, taipgi dirba į- 
vairiuose darbuose.

Mergaitės atlieka namų 
ruošos darbus. Jos labai pa
lengvina mamytėms, kurios 
dirba dirbtuvėse.

t *

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKU 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kur| 
norite ir pajėgsite dirbti.

BENCH LATHE 
OPERATORIŲ 

★
BURR BENCH 
OPERATORIŲ

★
TURRET LATHE 

OPERATORIŲ
★

Matykit Mr. Danicek 
Pasitarimai

EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS

PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:S0 PP.

DOUGLAS PK “L” KI DUBŲ

HURLEY MACHINE CO.

Nužudė
Iš Stockholmo praneša

ma, kad naciai nužudė 60 
olandų tarp gegužės 28 ir 
birželio 7 dienos už pasiprie
šinimą okupacijos pareigū
nams. Stockholmo laikraš
tis gavo šias žinias iš olan-

Lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiams prisidėti I PRECISION ^NSPEKTOR J ^TLh AVE. CICERO
prie didžiosios invazijos į1
Bergman’s daržą, liepos 9d., 
kur įvyks didysis “D Day” 
spektaklis — geriau sakant,
“Draugo Dienos” Piknikas!

★
MINNEAPOLIS
HONEYWELL 

4737 W. DIVISION
VYRAI IR MOTERYS

PIRKITE EKSTRA BONĄ 
PENKTO VAJAUS METU.
MELSKITĖS UZ TAIKĄ

VYRU
Prie

STOCK ROOM DARBŲ
PATYRIMO NEREIKIA

PARBAS DIENOMIS — GERA PRADINE MOKESTIS 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VALANDŲ

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 FULTON STREET

SEELEY 8200

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTET) — MOTERYS

-M

MOTERŲ * * MERGINŲ
18 iki 50 Metų Amžiaus 

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų
PATYRIMO NEREIKIA 

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

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

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių. $87.60 Į mčnesĮ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
6$57 Sheridan Road

TARNAITft
Reikalinga Oak Park namuose. Du 
šeimoje, valkų nėra. Sekmad. lr 
Pirrhad. nereikia dirbti. Nereikia 
akalbtl ar proaytl. Turi pagelbsti 
prie valgio gaminimo Ir namų dar
bo. Gali eiti namo naktlmki. Pa
šaukit paaltarlmul STATE 0885.
» S. CLINTON ROOM 412

RENDUOJASI

RENDUOJASI Frirnlftiuotaa Kamba
ry* pavieniam ar porai be valkų. 
Visi patogumai. Brighton parko ko
lonijoje. Renda nebrangi. Del pla
tesnių Informacllų atelftaukit j —* 
4404 8. MAPIPWOOD AVE., tel. 
LAF. 5t«e.

PATARNAVIMAI

TAISOME

Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus lr Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th SL
Tel. TABDS 1366.

PARDAVIMUI
PRIE MICHTGAN CITY MAftA UKf
mi moderntžka.1 Įrengtu 6 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basementas 
ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo I kl. pradlnfta mokyklos, 
4 blokai nuo South ftbora geležin
kelio stoties. IU mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puošnių razortų.
J. P. VARKALA aav., Chicagoje, 
4145 Archer Are. Ph. Vlrglnia 11(4

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

NOUS THE TIME, FOLKS,
DON’T DELAV-

Buy THAT EKTRA BONb
TObAY' Jte-

namą ir mokyklą. Ten pat 
ir puikus ežeras, ant kurio 
švelnių bangų pasiirstė. Par- ' 
važiavęs sako turėję labai'4 -
smagią dieną.

Dėmesio. — Šv. Onos dr- 
gystės mėnesinis susirinki
mas įvyks liepos 1 dieną. 
Visos narės kviečiamos atsi
lankyti ir atsivesti po naują 
narę. Dabar eina draugijos 
naujų narių vajus. Ši drau
gija gražiai darbuojas lie-' 
tuvių tarpe ir yra pavyzdys 

' patriotiškumo. Iš savo iždo

Ruošia surpryzą. — Kaip 
kas met, taip ir šįmet, Mar
celė Norkienė su savo drau
gais ir pažįstamais ruošia; yra pirkus karo bonų už du7 
surpryzą savo vyrui Petrui1 tūkstančius dol. Tikrai pat- 
Norkui, savininkui Barber riotiška draugystė.
Shop, kad pasveikinus jį var 
dadienio proga. Varduvių 
pramoga nukelta į liepos 1 d.

Išvyko. — šv. Kazimiero 
seselės-mokytojos, atsisvei- 
,su vaukeganiečiate 

nūs žmogių. rnylįmas^
Yra ne tik puikus barberys, 
bet ir geras muzikantas.. v

Uršulė Shiaulienė su savo 
šeima sveikina sūnų Petrą 
ir savo anūką (Petro sūnų) 
vardadienio progia. Prašo 
Dievo jiems sveikatos ir vi-

dų šaltinių. Amerikoje šis &okios Iaimės jų gyvenime.
įvykis sužinota praeitą 
penktadienį.

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI IR MOTERYS

★ AtUMINUM ★ ★

Ta pačia proga ir “Drau
go” korespondentė Wauke- 
ganė sveikina visus čia Pet
rus ir Paulius. Linkiu ge
ros sveikatos, darbuotis lie
tuviškoje dirvoje ir laimės •
bei pasisekimo visose gyve
nimo srityse.

padėkojusios visiems už vi
sokeriopą pagalbą per moks
lo metus, išvyko poilsio į 
motiniškąjį namą. Sakė, vau 
keganiečių gerumo neužmir- 
šią savo maldose.

Viešėjo. — Antanas ir E- 
lena Zekoniai iš Aurora, III., 
birželio 25 d. viešėjo pas sa
vo dukterį Moniką žekienę 
ir ta pačia proga savo mie
lam žentui dr. Jonui žekui 
sudėjo glėbius linkėjimų jo 
vardadienio proga. Svečių 
atsilankymas Žekams buvo 
malonus įvykis.

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 -

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistu
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, Iii.

Imkite Douglas Park “L” lld Durų

VYRŲ-MOTERŲ 
VAIKINŲ —MERGINŲ

VAIKINŲ IR MERGINŲ—1« METŲ AR RUVIRA—DIRBTI LAIKE 
VASAROS PRIE LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ. 

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ. PAOELBftKIT LAIMĖTI 
KARĄ DIBANT PBIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes ISDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COn. FINISHERS

★ ★

ASSEMBLERS
SPRAYERS
PAKUOTOJŲ

ELECTRICAL TESTERS
★

Gera mokettta. Pastovūs darbai dabar lr po karo. Atsliauklt.

SOLA ELECTRIC COMPANY
2825 CLYBOURN AVK. ar 1886 S. KOSTNER AVE.

Lankėsi pas sūnų. — Ant. 
Sutkus su žmona, sūnum, 
sūnaus šeima ir V. Andru- 
lienė birželio 25 dięną buvo 
nuvykęs į Wisconsino val
stybę aplankyti savo sūnų 
vienuolį, brolį Harold, kuris 
mokinasi būti misionierium. 
Brolis Harold jiems aprodęs 
vienuolijos ūkį, misijonierių

Susituokė. Raymond Bu- 
jan, sūnus Prano ir Marce
lės Bujan, parvykęs iš ka
riuomenės poilsio keturioli
kai dienų, susituokė su Ad- 
line Girardi. šliūbas birže
lio 24 d. buvo Šv. Anasta
zijos bažnyčioj. Po šliūbo 
jaunieji išvyko trumpon po- 
vestuvinėn kelionėn. M.Z.
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■*<•41



I

DIENRAftTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, liepos 1 d., 1944

DRAUGAS
♦7" TH15 LITHUANIAN DAILY FRIEND

2884 South Oakley Avė. Chicago, UHuois
Published Daily, except Sundays,

___ by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Cathfolic Press Association

^6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per'copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

I* DRAUGAS
ISeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

e
Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams *..............................................................................  $7.00
Pusei metų ................................................... -................. 4.00
Trims mėnesiams ............................................................... 2.00

į Dviem mėnesiams . ............................................................. 1.50t Vienam mėnesiui ........................................................................ 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

.Metams ............................................................................... $6.00
Pusei metų ........................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui .........................................  75

Užsieniuose:
Metams ................................................................................... $8.00
Pusei metų ......................................................•..................,. 4.50
Trims mėnesiams ...............................................................*. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo- 
ta Ut padaryti ir neprisiunčiama tam tikslai pašto ženklų. Redakcija 

ilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
Korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 

|trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
“ irpus paUisymui, ir vengiant polemikos ar asBienlškumų. Pasenusios

arespondencljos laikraštin nededamos.

TUŠČIOS LENKŲ PASTANGOS
Bet lenkai, pradėję slaptą akciją prieš lietuvių tau

tą, turėtų žinoti, kad jokios jų pastangos nepakeis lie
tuvių nusistatymo siekti laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos ats*teigimo. Lietuviai ir Vilniaus niekuomet neiš
sižadėjo ir neišsižadės. Toks yra. Lietuvos žmonių nu
sistatymas, toks yra ir mūsų, Amerikos lietuvių, nusi
statymas.

Keista, kad lenkai savo tikslo užsimanė siekti piktu 
ir melagingu būdu. Jie primeta lietuviams anti-sezni- 
tizmą ir ta melagyste kursto žydus prieš lietuvius ir

RIMTIES
VALANDĖLEI

Šią savaitę respublikonai 
rinko kandidatus į Jungti
nių Valstybių prezidentus. 
Dauguma kalbėtojų neuž
miršo pakartoti vieno skau
daus patarimo priešingai 
partijai — joks žmogus nėr 
nepamainomas, juo labiau

')>*("
PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

ją naudoja, kad, Lietuvas laisvės* sąjūdžiui pakenkti, tai teisinga valdžios parei

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
ĮUnder the Act of March 3, 1879.

% ' -

| Lenkų planas Lietuvai paglemžti
[©SŲ TAUTOS PRIEŠAI

Kovojantiems dėl atstelgimo. laisvos, nepriklausomos 
lir demokratinės Lie.uvos respublikos šiais laikais rei
kia būti labai akyliems. Lietuvos priešai, tiesa, tebėra 

[tie patys, tačiau kitokios yra jų politinės kombinaci
jos, kitokios jų veikimo sąlygos.

Kas gi tie Lietuvos priešai?
Ii* klausti, berods, nereikia.
Kiekvienas lietuvis žino, kad šiandien Lietuva yra 

Vokietijos nacių okupuota ir skaudžiai persekiojama. 
?odė! visiems yra aišku, kad pirmųjų mūsų tautos prie

itų eilėje yra naciai.
Nuo seniausių laikų Lietuvos priešais buvo rusai. Jie 

:ngė mūsų tėvų kraštą per su virš 120 metų. Tiesa, kai 
ietuva gyveno nepriklausomu gyvenimu (1918 — 1940 
i.) jie respektavo jos suverenes teises, net jas ginti 

žadėjo, tačiau jie patys, sulaužę visas iškilmingas su
tartis ir pažadus, 1940 m. birželio 15 d. militarinę jėgą 
panaudojo, kad pasmaugti nepriklausomą Lietuvos res- 
ubliką. Ir dabar, kuomet Amerika, Anglija ir kitos 

jungtinės tautos skelbia kariaujančios dėl visų tautų 
išlaisvinimo, Maskva vis dar tebegrąsina Lietuvos pa- 

ergimu. Tuo būdu ir dabartinė Rusija tebėra Lietu
vos priešų pirmose eilėse.

KAIP SU LENKAIS?
Su Lenkija mūsų tauta per daug amžių turėjo ne- 
dpratimų, ginčų ir net kruvinų susirėmimų. Tai bu- 

f o dėl to, kad lenkai pavydėjo Lietuvai ne tik garbės 
gerovės, bet ir laisvės. Jie nuolat siekė ją sulenkinti, 

įvo kultūrą jai piršo, ją savinosi. Lenkų politikai ir 
)o pirmojo pasaulio karo trukdė lietuvių tautai žengti 
Jaisvą ir nepriklausomą gyvenimą, 1920 m. pasigrobė 
kilnių, manydami ir visą Lietuvą paklupdyti. Bet jų 
jastangos buvo tuščios. ' .

Kai 1939 m. pati Lenkija buvo žiauriai nacių ir bol
ševikų pavergta ir suskaldyta, buvo lyg manyta, kad 
jai būt lenkai bent dabar išsižadės agresinės politikos, 
palinkės savo mažesniems kaimynams laisvės ir gero- 
ps. Bet lenkų vadai savo nusistatymo Lietuvos atžvil
giu nekeičia.

Kuomet vokiečiai ir rusai atvirai dirba, kad ilgiems 
ūkams pasiglemžti Lietuvą ir ją išnaudoti,
lenkų, vadai dirba pasalomis ir nepriklausomai Lietu
vai duobę kasą.

SLAPTOS INSTRUKCIJOS

Prieš kiek laiko sužinota, kad Lenkijos valdžios (Lon- 
lonei viršūnės savo veikėjams išleido slaptas instruk- 
Į jas darbuotis prieš Lietuvos laisvę ir nepriklauoomybę.
Įpasakojus priemones, kokias reikią naudoti Lietu- 

nenaudai, slaptose instrukcijose veikėjams nuro
doma, kad

1. Lietuva po karo neprivalo prisikelti kaipo ne
priklausoma valstybė.

2. Vilnius turi įeiti į Lenkijos sudėtį.
3. Nedera vesti jokių derybų su Lietuvos pareigū

nais užsieniuose kbl nepasikeis lietuvių pažiūros į 
lenkus.

Visiems aišku, ką tos instrukcijos reiškia. Jomis 
jnkų valdžia pasisako prieš Lietuvos nepriklausomybę; 
>mia savinasi Vilnių; jomis nori versti lietuvius keisti 
ivo nusistatymą lenkij imperializmo atžvilgiu.

Taip pat ragina nebijoti prarajos, kokia galinti pasi
daryti tarp Lietuvos ir Lenkijos, nes “Lietuva supran
ta tik stiprius gestus, pripažįsta tik jėgos iškalbingu
mą”. Užtat Lietuva tiek daug nuolaidų esanti pada
riusi. Esą ir ateities santykiuose su lenkais Lietuva 
‘‘pripažins tik sprendimą iš viršaus jai primestą”.

Matote, kokie yra lenkų vadų planai. Jie yra šlykš
tūs ir tuo pačiu kartu pavojingi, nes jie vykdomi slapta.

Bet lietuviai perdaug gerai pažįsta lenkų vadų ir 
vadukų “gudrybes”, kad joms pasiduoti. Lietuviai su 
lenkais kalbės ne kaipo vergai su ponais, bet kaipo 
lygūs su lygiais. Lietuva bus laisva ir nepriklausoma 
ir Lenkijos pareigūnai turės kalbėtis su nepriklauso
mos Lietuvos pareigūnais. Lenkijos valdžios žmonės 
teišmeta iš savo galvų svajones, kad jiems pavyks sa
vo globą arba protektoriatą Lietuvai užrioglinti.

★
Savaitės laimėjimai karo frontuose

gūnų tarpe.

Ši mintis primena kitą, 
labai įsidėmėtiną mintį, bū
tent, visas pasaulis, kiekvie
nas sutvėrimas nėr taip rei
kalingas, kad jiems nesant, 
žūtų tvarka. Vien Dievas es
ti reikalinga būtybė, kiti 
laikinieji sutvėrimai nuolat 
mainosi; vieną dieną veikia, 
kitą jau mirę bei palaidoti.

Beskaitydami šventųjų gy 
venimus negalime nepaste
bėti, kaip dažnai kartojasi 
žodžiai “menkas ir nevertas 
tarnas esmi, o Viešpatie, ki
ti galėjo gal geriau padary
ti tokių nepaprastų malonių 
pagalba”. Nė vienas šven
tųjų nemanė, kad jom mi
rus, pranyks jo gražus dar
bas ar tvarka.

Savo elgesiu, vaikai labai 
vaizdžiai pakartoja virš mi
nėtas mintis. Užsispyręs ber 
nrukas skundžiasi tėvams 
negalįs daugiau mokytis nes 
pametęs nepamainomą kny
gą ar paišelį. Išmintingi tė- 
vai nepaisys tokių aimana
vimų, bet vaiką pagrąsins 
bausmėmis už tinginiavimą 
ir užsispyrimą. Dingsta ta
da nepamainomos knygos,

Ši savaitė sąjungininkams davė stambių laimėjimų 
veik visuose karo frontuose. Pasivaryta į priekį Itali
joj, okupuojant keletą miestų ir svarbių strateginių po
zicijų; Normandijoj, paėmus didįjį uostą Cherbourgą, 
einama gilyn Prancūzijon, apsupamas Caen miestas; 
rytų fronte rusai tikrai didelę pažangą padarė, pa
imant visą eilę miestų, sunaikinant daug vokiečių ka
riuomenės, žygiuojama Minsko* link. Be to, vokiečiams 
neduoda ramybės sąjungininkų aviatoriai. Veik kiek
vieną dieną tūkstančiai lėktuvų skrenda Vokietijon ir 
į jos užimtas teritorijas ir daužo karo pramonės ir su
sisiekimo centrus.

Nė viename iš aukščiau suminėtų frontų vokiečiai 
nebepajėgia atsilaikyti, nors ir labai stengiasi. Ir, aiš
ku, nebeatsilaikys, nes sąjungininkų jėgos nesilpnėja, paišelio ar ko kito mintis, 
bet žymiai stiprėja. Vokiečiai gi pavargsta’visais ivilgs- Karas, Benatvė, netikėta 
niais. Tad, reikia laukti, kad nuo dabar vokiečiai dar mirtis, retina nepamainomų 
stipriau bus stumiami Berlyno link ir, ar anksčiau ar reikalingų asmenų skaičių, 
vėliau, bus priversti iškelti savo rankas aukštyn. * Nežiūrint to fakto, jų vie-

Pacifiko fronte atkaklūs mūšiai su japonais eina tas užima ne tik lygūs as- 
Saipan saloje. Amerikiečiai gerokai į priekį pasivarė.
Japonai yra užsispyrę tos salos nepaduoti. Dažnai kon
tratakuoja, bet be pasekmių. Šioj saloj karas eina tru
putį kitaip, negu kitur, nes Saipan yra vulkaniška sa
la.

Šią savaitę U. S. karo departamentas paskelbė, kad 
nuo karo pradžios Amerikos lakūnai sunaikino dvylika 
tūkstančių japonų lėktuvų. Tai nuostoliai, kurių ja
ponai negali greitu laiku papildyti. Japonų karo lai- 

. vyno nuostoliai taip pat yra dideli.

(Tęsinys)
Jei jį sugaus, tai pasmerks, 
nes ji suprato, kad jo pabė
gimas dar labiau jį kaltina. 
Nusiminusi, ji atsiklaupė 
prieš mažytę švenč. Pane
lės porceleninę statulėlę, ku
rią ji saugojo iš Tracy lai
kų, ir ėmė melstis:

—O Švenčiausioji Panele 
Marija, pasigailėk mano Da
nieliaus! Aš nemoku Tav?3 
prašyti, bet aš maldauju, 
padėk jam, saugok jį. Atsi
mink, kad aš pavedžiau jį 
Tavo globai; argi gali jį ap
leisti ?

Ji jautė, kad ramybė po 
truputį sugrįžta į jos sielą. 
Kažkas švelnu, neapsakoma 
ją apsupo. Ji, apleistoji, 
staiga pasijuto tvirta. Jos 
Danielius... kad ir kas įvyk
tų..., Švenč. Panelė pasigai
lėtų jo!

Ji atsisėdo ir ėmė galvoti 
apie padėtį, kuri čia susida
rė po jos sužadėtinio išvy
kimo. Jai atrodė, kad ji ne
turėjo ilgiau pasilikti šituo
se prakeiktuose namuose. 
Juk jai teks gintis nuo šito

PENKIOLIKA

Pagreitinkime pergalę

mens, bet kaip dažnai net 
geresni žmonės. Taip kaip 
audra praūždama pro mišką 
sunaikina gražiausius me
džius, taip lygiai gyvenimo 
srovė kerta nepamainomus 
vyrus. Už poros metų sun
ku įsivaizduoti, kad kitaip 
kada nors būta.

Petro ir Povilo apaštalų 
mirtimi rodės kad Bažny
čios gyvenimas privalėjo su
stoti. Istorija, gyvenimas, 
aiškiausiai parodė, kad lai
kinieji sutvėrimai pasaulio 
tvarkai nėr reikalingi. Kaip 
be jų apseita pora šimtų

Beskaitydami geras žinias iš karo frontų, besidžiaug
dami savo karių šauniais laimėjimais, neužmirškime 
savo pareigų. Kad karių* laimėjimai mus dar labiau 
džiugintų, kad visi priešai greičiau būtų nugalėti, ne
sigailėkime investuoti savo dolerius į) penktosios U. S. metų atgal, taip be jų pa
karo paskolos bonus. Juo daugiau jų išpirksime, juo saulig nesugrius šiandien ar 
geriau bus* aprūpinti kariai frontuose ir tuo būdu grei- rytoj. Vienas tebėra reika- 
čiarj pergalės susilauksime. lingas, nepamainomas —
______________________ - - - - - - Dievas. A.BC.J.

Žydai pasisako už Vilnių Lietuvai
Neseniai ‘‘The Jewish Publication Society of America” 

išleido platoką veikalą anglų kalba apie žydus VilniUr 
je. Knygos pavadinimas — “VihK>”. Ją parašė Iarael 
Cohen. Joje kalbama apie žydus Lietuvos sostinėje nuo 
seniausių laikų ir dabar.

Vienoje knygos vietoje rašoma, kad žydai į Vilnių 
visados žiūrėjo, kaip įj Lietuvos miestą.

— Lenkų laikraštis “Gwiazda Polarna” įsidėjo Wash- 
ingtono įstaigų duotą pranešimų* apie jaunimo gaudy
mą Kaune, apie sunkų darbą išvežtųjų į Vokietiją, 
apie lietuvių priešinimąsi nacių užmačioms. Lenkų spau
da taipgi paskelbė apie gen. Plechavičiaus suareštavi
mą ir jo pabėgimą.

— Lenkų laikraštis “Ame ryk a-Echo” prisimena Da
riaus ir Girėno žygį* pabrėždamas, kad tai buvo did
vyriški lietuvi jį lakūnai. .(LKFSB),

$35,000 atlyginimo už 
nudegimą

Gary Superior teismo jury 
paskyrė Willard Hamond’ni, 
37 metų amžiaus, 803 Adams 
str., Gary, $35,000 atlygini
mo už nudegimus, kuriuos 
jis gavn 1942 m., balandžio 
3 dieną, kai jis paėmė 
Northern Indiana Public 
Service Co. elektrikinę vielą, 
kuri gulėjo tarp 21-mos av. 
ir Nevada str., Gary. Darbi
ninkas negali naudoti kairės 
rankos, ir gali naudoti tik 
du pirštus dešinės rankos 
iš priežasties nudegimo.

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

ŲBv, Augustinas;

/

nedorėlio Makso! Danielius, 
aišku, išsisuks nesuimtas; 
jis duos jai tikrai žinoti, 
kur jis bus. Ji eis pas jį, ir 
išbėgs į užsienį; į Belgiją, 
pavyzdžiui.

*****
Taip, Danielius išėjo į 

laisvę.
Tuo tarpu, kai viršinin

kas ir seklys jį vedė, jis nie
ko negalvojo apie bėgimą. 
Pamatys, jis* apsigins, ir jie 
turės pripažinti jį esant ne
kaltą. Jis pasakys tardyto
jui... ką jis pasakys tardy
tojui? Tiesa, kaip jis gin
sis? Ar tardytojas patikės 
apkaltintojo žodžiais, kuris 
tik neseniai buvo išėjęs iš 
kalėjimo?

Automobilis dar nebuvo 
pusiaukely je į policiją, kai 
jis pamatė savo padėties 
baisumą Juo nepatikės!...

Ir Teresė, jo vargšė ma
žoji Teresė, kas bus su ja? 
Jo išvykimas atidavė ją 
Maksui... jis dabar kėsinsis 
ją pasiekti... Danielius jautė 
atslenkant nusiminimą. Ne 
ne, jis nenori eiti kalėjiman

(Daugiau bus)

(15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Studlo Ooucb

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231# ĮVEST ROO8EVELT ROAD
J

SE
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION

r-

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACK3EWICH, Pres. and Mgr.
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Lietuviškojo pasaulio naujienos
APIE ROMOS 

L LIETUVIUS
Š, m. birželio 18 d. Ma- 

radio pranešė iš Vati- 
IHmo, kad Romoje gyvenan
tieji lietuviai, jų tiarpe vys
kupas Būčys, MIC., per karo 
veiksmus nenukentėjo. Ro
mos lietuviai, tikėdami, kad

tą argentiniečių spaudos da
lį], kuri kitų tautų teises gi
na iš idealizmo bei princi
pų. Tai ypatingai Lietuvai 
palankūs katalikų dienraš
čiai: “EI Pueblo”, “Los Prin 
cipios’’, ir kuklus, bet įta
kingas savaitraštis Criterio. 
Jų bendradarbis K. Verax

Romos išlaisvinimas alijan- kelinti.metai aia‘e”a‘i”-
tų ženklina eventualų Lie-

8
os išvadavimą iš sveti - 
o jungo, siunčia Ameri- 
broliams ir seserims sa

vo geriausius linkėjimus.
Lietuvos ministras Vati

kane St. Girdvainis pilnas 
džiaugsmo, kad izoliacija 
pasibaigė. S. Lozoraitis, bu
vęs Lietuvos Užsienio Reika- 

ministras, laimingai per- 
JBvenęs Romos apsupimo 
‘laikus, dėkingas alijontams 
už išlaisvinimą, vėl stoja į 
aktyvią talką Lietuvos Ne
priklausomybei apginti. *
IŠ LONDONO PASIUKE 
MUS LIŪDNA NAUJIENA

Aviacijos majoras Marcin 
bus, savo laiku pasižymėjęs 
drąsa . ir sumanumu Lietu- 

karys, Lietuvos okupa- 
ojos metu įstojo į britų ka
ro aviacijos tarnybą (RAF), 
dalyvavęs ekspedicijose 
prieš ašies jėgas kaipo bri
tų lakūnas ir dėl to patekęs

I

gai gina lietuvių tautos gy
vybines • teises ir demaskuo
ja okupantų daromas Lietu
vai skriaudas.

Į Lietuvos padėtį savo ra
šiniuose atkreipia dėmesį la
bai žymūs publicistai.) Iš jų 
pirmoje eilėje verta pami
nėti Criterio redaktorių, gar 
sų intelektualą, mons. Gus
tavo J. Franceschi, kuris 
viename iš paskutinių savo
straipsnių, tarp kita ko, pa-

»- irase:
“Galima labai aiškiai nu

manyti, kad jei bus leista 
pavergti 8 milijonus kata
likų lenkų (anapus Curzono 
linijos) ir tris milijonus lie
tuvių, bus pralaužtas tradi
cini? barjeras, saugojęs Eu
ropą nuo Azijos. Aziatiškos 
kilmės totalitarizmas nauja 
forma pasaulį užgrius ir 
baigs jį sunaikinti.”

Tokį pavojų numato ir 
prieš jį aiškiai pasisako ki
ta žymi Argentinos asme-

AMERIKOS TANKAI CHERBOURGE

Amerikos tankai ritasi Cherbourgo gatvėmis baigdami lik vidų o, i užsilikusius nacių 
lizdus. Išlaisvinti gyventojai visur amerikiečiams kelia didžiausias ovacijas. (Signal 
Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

Karo pramonės darbininkų reakcija i invaziją

vokiečiams į nelaisvę, — e- nyhe, ambasadorius dr. J.

t s dabar žuvęs nuo gesta- 
įinko šūvio neva bandant 

pabėgti iš koncentracijos 
stovyklos Vokietijoje. Did- 

/vyrJJ lakūną telydi garbė į 
amžiną atilsį. r *
LIETUVOS DRAUGAI 
ARGENTINOJE

Visoje Pietų Amerikoje 
Išklriauski kultūrinio ir in- 
rormacinio gyvenimo centru 
laikoma Argentinos sostinė 
Buenos Aires. Šiame did
miesty įvairiausiomis kalbo
mis yra daugybė laikraščių, 
žurnalų, knygų ir propagan
dinių biuletenių. Ambasados 

Az pasiuntinybės, ypatingai 
Wndžiųjų šalių, Buenos Ai
res turi gausius spaudos bei 
informacijos skyrius.

Smagu pastebėti, jog ta
me reikšmingame tarptau
tiniame centre ir Lietuva su 
jos rūpesčiais ir viltimis nė-

pamiršta.
Dėkingai tenka paminėti

Ruiz Moreno. Jis yra gar
sus tarptautinės teisės pro- 
fescrius Buenos Aires ir La 
Platos universi'etuose, ilgą 
laiką buvęs Užs. Reik. Mi
nisterijos teisės ir politikos 
patarėjas, šįmet išleistoje 
knygoje “Estructura inter- 
nacional de la post-guerra’’ 
keliais atvejais prisimena 
Lietuvos ir kitų Baltijos val
stybių likimą, teisingai bei 
palankiai jį aiškindamas.

Pradžioje autorius paste
bi šio karo keistenybes: de
mokratiškoji Suomija eina 
su ašimi, o arkitctalinė Ru
sija — su alij intais... Poka
riniam laikotarpiui susidaro 
daug painiavų.

Baltijos valstybių padėtis 
priklausysianti nuo anglo
saksų santykių su sovietais. 
Dr. Ruiz Moreno .Įsitikini
mu, sutikimas su Sovietų 
Rusijos pretenduojamu Bal
tijos valstybių pavergimu, 
dalies Lenkijos aneksija ir

War Production Board 
Headąuarters sudarė pirmą
ją viso krašto pramonės dar
bininkų, jų vadų ir samdy
tojų, reakciją į invaziją. Do
nald M. Nelson, WPB virši
ninkas pareiškė, kad rasta 
keliolika pagerėjusios gamy
bos reiškinių.

Tautos karo gamybos fron 
tas dėl šios invazijos tapo. 
artimai susietas su kovos 
frontu, nurodoma raporte.

Svarbiausieji faktais, kai
po charakteringi visai Ame
rikos didžiulei karo produk
cijos mašinerijai, buvo pa
duoti skenčiai:

1. Yra nauja wlnvazijč® 
nuotaika” namų fronte, ka
dangi įtemptas laukimo ir 
stebėjimo periodas praėjo, 
ko pasėkoje pakilo karo ga
myba.

2. Samdinių moralė ir pro
dukcija gavo padrąsinimo 
dėl pirmojo puslapio laik
raščių invazijos pranešimų, 
nurodant atskiras panaudo
tus įrengimus, kaip i*ai “landi 
ing craft”, “sky trains”, tau 
kus ir orlaivius. Visur, fa
brikų darbininkai žino, kad 
jų pagaminti įrengimai ar, 
dalys dabar yra “in on the| 
invasion” ir jie tuo labai 
didžiuojasi.

3. Smarkiai sumažėjo dar
bo apleidinėjimai. Pagal dar 
bo “management” komitetų 
pranešimus, kai kuriose vie
tose net 50-čia procentų. To
kie pranešimai ateina iš vi
sų krašto vietų.

4. Daugumas labor-man- 
agement komitetai ruošėsi 
Penk a j am Karo Paskolos 
vajui, kada D-Day ateis, ir 
darbininkai “jumped the 
gun ’ ’. Kiekviena apylinkė 
pranešė apie pakilusius bo
nų pardavimus, kai kuriose

vietose padvigubėjusius 
net patrigubėjusius.

5. Kuomet prasidėjo inva
zija dauguma labor-manage- 
ment komitetai organizavo 
Raudonojo Kryžiaus Kraujo 
davimo vajus, kur taip pat 

.buvo rodomas didžiulis įdo
mumo padidėjimas, greitai 
pasiekiant ir pralenkiant nu
statytus siekius.

6. Per invazijos savaitę 
reguliariai ruošiami labor- 
management komi.etų susi
rinkimai pasižadėjo atsiek-

(Nukelta i 5 pusi.)

ar

Pienas iš miltelių
Pienininkystės ekspertai 

p? reiškia, kad po šio karo 
pienas daugiausia bus per
kamas ir vartojamas milte
liais, bet ne skysčiu, kaip 
kad yra šiandien. Sako, pie
nas bus perkamas svarais 
miLelių pavydale. Jie tvir
tina, kad kvortai pieno pa
gaminti reikės keletos un
cijų baltų miltelių ir atitin
kamas kiekis šalto vandens. 
Tai sumaišius bus gauta kuo 
geriausias pienas.

Šis pienininkystėje per
versmas, anot ekspertų, į- 
vyks tik po karo. Jau šian
die daug pieno miltelių ga
minama. Tačiau kuone vis
kas naudojama karo. reika
lams — kariuomenei ir lai
vynui, taip pat “lend-lease“ 
tikslams. Daug pieno milte
lių siunčiama į visus karo 
fron.us.

Sako, šiemet U. S. bus pa
gaminta daugiau kaip 125 
milijonai svarų pieno milte
lių. Iš to civiliniams teks 
tik maža dalis. Susekta, kad 
pieno milteliai esą idealus 
maistas ne tik kareiviams, 
bet taip pat ir motinoms ir 
vaik ims okupuotuose kraš
tuose.

Pieno miltelių gamyba y- 
ra paprasta. Šiandie žymiau
siąją dalį miltelių gamina 
Consolidaled Badger koope
ratyvas, Shawano, Wis. Var
toja šmirškimo metodą, ku
ri, anot ekspertui, esanti ge
riausia.

Iš farmų šviežias pienas 
atvežamas į miltelių dirb
tuvę. Tenai patikrinamas ir 
eurušiuojamas. Did e 1 i a i s 
vamzdžiais pienas liejamas 
į vadinamus garavimo kati
lus (tankas). Tenai pienas 
susiduria su karštu oru ir 
seka jo smarkūs sproginėji
mai. Tuo būdu pienas neten
ka savy apie vienos pusės 
vandens. Vandens dalis iš
garuoja ir toks pienas šian
die vadinamas išgaravusiuo
ju pienu (evaporuotu).b

Taip išgaravęs pienas 
standarizuojamas, kad ga
vus riebumų ir kietumų ly
gį. Ir kai iš tokio pieno pa
gaminami milteliai, tai iš tų 
miltelių gaunamas toks pie
nas, koks šiandie skysčiais 
perkamas.

Išgaravęs (ienas pagaliau 
vamzdžiais eina į milžiniš
ką džiovyklą, padirbdintą iš 
nerūdijamo plieno. Tenai 
karštas oras iš jo ištraukia 
likusią vandens dalį ir pie
nas miltelių pavydale oru 
išpučiamas į kitus tankus. 
Tenai milteliai persijojami 
ir supilstomi į skardines, ku
rios aklai uždaromos, ištrau
kus orą. Paskiau į skardi
nių vidų įšmirškiama pas
kirtą kiekį vandendario du
jų. šiomis dujomis milteliai 
ilgam laikui apsaugoj ami 
nuo sugedimo. Sakoma, ir 
be šių dujų milteliai skardi
nėse negali sugesti apie vie
nerius metus.

RADIO ARTISTU
IN VA ZIJA

READ TUS RUIS5, UMPI - - By COLLIER
ZZZZZZEZ~ZZZZZZ~2ZZZEZ

you'RE umpire, rememoer, 
nct The whole team/

Dardanelų kontrole apgailė
tinai išduotų sąjungininkų 
politiką ir “reikštų stambią 
klaidą”. Baltijos ir Centra
linės Europos valstybių į- 
jungimas sovietų sistemon 
turėtų pasibaisėtinų pasėkų. 
“Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva ir Lenkija yra isto
rinės tautos su tiek pat tei
sių laisvai bei nepriklauso
mai gyventi, kaip ir pati Ru
sija. Būdamos labai pažan
gios mene, kultūroje ir ci
vilizacijoje visos jos sudaro 
vilstybes, nusipelniusias gy
vuoti” (12 p.)

Iš nacių išvaduotoje Eu
ropoje plebiscitais būtų ga
lima pasitikėti tik tada, jei 
jie bus vykdomi ne pries
paudos, bet sąžiningos tarp
tautinės kontrolės priežiū
roje. Sovietų gi kariuome. 
nėa ir jų administracijos po
veikyje bet kokie plebisci
tai bus vien farsas, kurio 
pasėkoje įvyktų neabejoti
nus komunizmo įsigalėjimas 

j— demokratijų savižudy)ė.

— kuris įvyksta —

šauniame BERGMAN'S Grove
RIVERSIDE, ILLINOIS

★ ★ ★

Dalyvaus Lietuvių Mėgiamiausi Radio Artistai

SOPHIE BARČUS ir VAKARUŠKININKAI
su visa Tačkflnų šeima, Dainininkais ir šokėjais

X Kas atydžiai neseka kas savaite Tačkūnų Barboros ii
Petrės gyvenimo vaizdelius? Tos dvi uiti tės Lietuvių vi
suomenės širdį paviliojo “DRAUGO” Piknikas, kur dar la
idau patrauks visų širdis savo asmeniško dalyvavimu. Beje, 
abi, anot savaitinių vainitlių, yra NAALIKfts. Barbora ypa
tingai ieško sau tinkamo vyro apsivesti, štai proga naš
liams ir senliemiams, pamatę jas asmeniškai, uŽMrcglstruo- 
tl savo kandidatūras vedyboms. VAKARUŠKININKAI at
vaizduoja va'zilus Iš tikro Lietuvoje gyvenimo. Atvykę pri
siminsite savo tėvynėje praleistas dienas Ir kartu su Tač- 
k Cinais linksni Insttės, juok.sltės ir gal verksite atsiminę 
tuos senus laikus.'

antrame Liepos Sekmadienį, t. y.

Sekmad., Liepos-July 9d., 19N
PRADŽIA MAŽDAUG 12 VAL.

★ ★ ★

Taipgi Dalyvaus Plačiai Žinomi Artistai —

BROLIAI VEŠOTAI iš LIETUVOS
ir jų Rinktiniai, Mėgiami Dramos Artistai

Broliai Vešotai su savo rinktinę Dmmos a: tįstų grupe 
yra žymiausieji Amerikoje lietuvių Dramos artistai. Jų 
perstatymai įvairiose Lietuvių kolonijose ir dar neseniai 
atgal pradėti valalai iš Lietuvos istorijos oro bangomis su
žavėjo tūkstanėlus klausytojų, š, grupė atsižymėjusi ne tik 
Dramos srityje, bet Ir komeilijų vaidinimuose. Vešotų Bro
lių grupėė sužavės tūkstanėlus ir “DRAUGO” Piknike.

Taigi, pasinaudokite šia gražia proga praleisti šj sek
madieni sn savo draugais Ir pažįstamai* vėsiame Bergman's 
Darže Ir kartu atliksite gerą darbą, nes paremsite mūsų 
dleurašėžui sunkiame visuomeniniame darbe.

REZERVUOKIT LIEPOS 9-tą ĮMENĄ MUSU PIKNIKUI 
Atsilankę — Džiaugsitės; Jei Nebūsit — Gailėsitės 

TAD. VISI Į ŠIŲ METU “DRAUGO” PIRMĄ PIKNIKĄ!

Kviečiame vi
sus mAm) dten- 
r&ftčio kores
pondentus at
vykti au aavA 
draugais.

LENGVAI PASIEKIAMAS DARŽAS
Rergman'a Grove yra lengvai pa

niekiamas ir vienas gražiau-lų dar
žų Chicagon apylinkėje. Yra viai 
patogumai ir galima lengvai pri
važiuoti.

GATVEKARIAIS: U pietinės da
lies miesto reikia važiuoti bet 

kokiu gatvėkarių iki Cermak Rd. 
(92nd St.). Persėdu* Cermak R<1. 
gatvėkarių reikia važiuoti iki Ci

cero Avė. čia vėl reikia persėsti 
| La Grange gatvekarį, kuris pri
veža prie daržo (Desplaines Avė.).

EzLEVEITF.RIAIS: Reikia imti
Douglas Park eleveiterl Ir važiuoti 
Iki Cicero Are. Čia persėdu* j 
La Grange gatvekarį (kl daržo.

AUTOMOBILIAIS: Važiuoti | 
vakarus Iki Harlem Avė., Har
lem Avė. iki Cermak Rd. Ir Cer
mak Rd. iki Dnsplalnns Avė., o 
Desplaines Are. iki 24th St.

Kviečiame I r Į
katalikiško sos) 

spaudo* darbi
ninkus bei rė-1 
mčjus ganai 
dalyvauti.



* ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau.......... ..

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRISKA

NAŠLES "BARBOROS" U2KVKTIMAS 
i "DRAUGO" PIKNIKĄ

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iškilminga varduvių

neapgyventus plotus gana 
toli į visas puses.

Sydney uoste visuomet ei
na didelis judėjimas. Vienus 
laivus prikrauna, kitus iš
krauna. Vieni atplaukia, ki
ti išplaukia. Ir tokis judė-

AUSTRALIJOS 
MIESTAI

Mūsų šalis beveik tokio 
pat dydžio, kaip ir Austra
lija, susideda iš 48 valstijų, 
o Australijos tokis pat že
mės plotas sudaro tik 6 val
stijas. Kaip mūsų valstijo- jimas yri nuolatinis, 
se, taip ir Australijos vai- Pietuose randasi valstybė 
stijose, kiekvienoje yra di- Victoria. Jos miestas Mel- 
desnis miestas, kur randasi bourne irgi guli ant jūrų
tos valstijos valdžia ir vi
sos valdiškos įstaigos. Be to, 
tuose miestuose randasi mo
kyklos, bankai, dirbtuvės, 
krautuvės ir visokis judėji
mas.

Valstijos New South Wa- 
les didžiausiu miestu yra 
Sydney. Tas miestas didžiau 
sis visoje salyje. Sydney 
miestas randasi ant jūrų 
krantų labai gražioje vietoj. 
Oras apskritą metą švelnus, 
jūrų krantuose daugybė ge
rai įrengtų maudynių. Mil
žiniškas uostas ir prieplau
ka. Čia atplaukia ir išplau
kia Laivai viso pasaulio, su 
įvairiomis vėliavomis. Uos
tas vienas geriausių pasau-

kranto. šiame mieste gyve
na virš milijonas žmonių, 
kurių kasdieninis gyvenimas 
tekis pat kaip ir Sydnsy.

Kitų valstijų didžiųjų 
miestų gyventojų skaičius 
mažesnis.

Valstybės Queensland šiau 
rinėje dalyje didžiausias 
miestas Brisbane. Gyvento
jų turi 325,000.

Tasmania sala pati valdo 
si, bet prijungta prie Aus
tralijos; randasi pietų rytų 
dalyje, čia randasi miestas 
Hobart su 60,000 gyvento
jų.

Pietų Australijos didžiau
sias miestas ant jūrų kran
to Adelaide, šiuo laiku ja-

Liepos devinta kada sulauksim,
Visi I) namų būriais ifttraukskn;
Tai bus mūs “DRAUGO** piknikas šaunus— 
Visus užpraSom, senus ir jaunus.

Visk kas k v vas, kas tik krutėslm.
| BERGMANU DARŽĄ tiesiai važiuosim; 
Po žaliais medžiais pasivaikAėiosim,
Per visą dieną linksmai ullosim.

Ten bus staleliai baltai nukloti, 
Skaniausiais valgiais visi nukrauti;
Vieni susėdę sau ftnekuėiuosim,
Kiti .alutį šaltą gurkšnosim.

Ten bus ar.'istų ir dainininku.
Juokdariu, dainų, ir šposininkų;
Bus muzikantai natvs smarkiausi,
Radio žvaigždės patys geriausi.

Petr3, Barbora, seniai Taėkūnai,
Ir Sonhie Barčus, Vešota broliai;
Visi jie ruošias, rengias važiuoti,
Ant tyro oro vakaruškuott

Jau Barbobrėlei našlaut nubodo,
Jieško sau vvro—gero, patogo;
Nors būt ne jaunas, ir neturtingas,
Bile malonus, doras, širdingas.

O Petrė pyksta-nepripažįsta
Kad ir jai laikas gauti sau vyrą;
Nors jai našlaujant ilgu, markatna,
Bet jiekot vyro sako, sarmata.

Matysbn-lauksim-kaip ten joms klosis,
Katra iš juių vyrai dabosis;
Gal išeis viskas abiem ant gero,
Ir tik išgirsim—veselią daro!

Tai-gi, vyreliai, našliai, berneliai,
,Jei norit vesti—-daryt veselią—
Tai gegužinėn “DRAUGO** važiuokit,
Petrei, Barborai ranką paduokit.

West Sidės žinios
Aušras Vartų parapija jau 

pradėjo rengtis prie savo 
metinio pikniko Vytauto par 
ke, rugpiūčio 13 d. Jau ne
užilgo parapijonams bus į- 
teiktos dovanų knygutės. 
Šio pikniko visas pelnas bus 
padėtas į Skolų Fondą, kad 
tokiu būdu galėtumėm ga
lutinai šįi rudenį atmokėti 
visą parapijos skolą.

Šį sekmadienį ‘ ‘Rūtos’ ’ 
darže įvyks Jonų ir Petrų 
piknikas. Sveikiname visus 
Jonus ir Petrus ir Povilus 
mūsų parapijos ir tikimės, 
kad visi dalyvaus šiame pik- 
nikėlyje. žinoma, tai daro
ma parapijos naudai. Todėl

puota
North Side. — Mes, north- 

saidiečiai, prisirengėme iš
kilmingai pagerbti mūsų my 
limą kleboną kun. Petrą Ga
šlūną jo varduvių proga. Ne
sulaikys mūsų nei karščiai, 
nei nuovargis. Visi, kaip vie
nas, vieningai ir gausiai ry
toj susirinksime į parapijos 
svetainę, kad parodyti dė
kingumą parapijos ir mūs 
dvasios vadui, kuris taip gra 
žiai tvarko parapijos reika
lus ir vadovauja visuose pa
rapijos darbuose, o dvasi
niuose reikaluose patarnau
ja tikrai tėviškai.

Pagerbtuvių puota prasi 
dės rytoj tuojau popiet, gikviečiame visus šį sekma

dienį į mūsų gražųjį “Rū- iškilmingas aktas su gražia 
tos’’ daržą, pasilinksminti ir programa apie 6 v. vakare.
praleisti keletą malonių va 
landų laiko. Parapi jonas

BARBORA-NAŠLIKE

lyje, gamtos apsaugotas lai- me gyvena 320,000 gyvento 
vų saugumui. Iš visų pusių jų. 
gana aukšti kalnai ir uolos 
sulaiko audras ir visokias 
kenksmingas laivams oro at
mainas. Nežiūrint, kokios 
pavojingos audros būtų, jū
rose, laivas spėjęs įplaukti 
į šią prieplauką jaučiasi r.au 
gloje vietoje, šis uostas yra 
toks didelis, kad jame gali 
tilpti didžiausias laivynas.

Australijos miestuose gy
venimas labai ma’onusu Val
gis skanus, sveikas ir ganė
tinai pigus, butų nuoma yra 
nebrangi. Liuosu laiku žmo
nės daugiausiai laiko pra
leidžia maudynėse, jūrų 
krantuose. Priemiesčiai drie 
kiasi gana toli už miesto ir 
čia prasideda įvairūs krū-

Vokiečiu arkivyskupas atakuoja nacizmu

Vakarų Australijos kran 
tus plauna Indijos okeano

(LKFSB) Per visą nacių 
viešpatavimo metą Vokieti
joje katalikai veda tylią, bet

vandenys, šios valstijos di- atkaklią kovą dėl Kristaus
džiausiąs miestas yra Perth 
su 220,000 gyventojų.

paskelbtų žmoniškumo dės
nių ir prieš nacių iškreiptą 
mokslą. Kaip iš Šveicarijos 
praneša žinių agentūra “Ki-

pranta žmogaus vertę ir gy
venimo prasmę, yra žymiai 
vertingesni ir valstybei, ne
gu ta klusni kaimenė, kuri leidimas.

Į Dariaus-Girėno 
Kareiviu Motinu 
klūbo nares

Su invazija Europon, plau
kia daug mūsų sūnų į bai
sią kovą. Daug jų bus su
žeistų. Jiems reikės aprai
šioti žaizdas. Daug jų kovos 
su mirtimi. Jų gyvastį ga
lės išgelbėti tik kraujo per-

Pavakarieniavę vėl galėsime 
laisvai kvėpuoti švelniu vė- 
jaliu parapijos darže.

Visus kviečiame rytoj, 2 
d. liepos, tuojau popiet, at
silankyti į parapijos daržą, 
ir svetainę, kad kartu pa
gerbus kun. Petrą Gasiūną.

V. R.

šeštadienis, liepos 1 d., 1944

Pavyko
Bridgeport. — Birželio 25 

d. įvyko Katalikų Federaci
jos 26 skyriaus išvažiavimas 
į. Ryans miškus. Svečių at
silankė prel. M. L. Krušas,, 
kun. J. Prunskis ir k. Gaila,W 
kad lietus truputį sutrukdė.
Jei ne lietus, pelno būt buvę 
daug daugiau.

Išvažiavime darbavosi O. 
Banienė, P. Jančauskaitė, P. 
Jomantaitė ir P. Balandienė.
• Programoj skaitytas laiš-/ 
kas iš Anglijęs nuo Ladis-4| 
lovo Banionio savo motinė- 
lei. Banionienė padeklamavo. 
Kun. J. Prunskis padainavo 
daug dainų. A. Budria pa
sakė kalbą. Fed. Chicago ap. 
raštininkė E. Samienė taip 
pat pasakė kalbą.

Svečių buvo iš visų para
pijų. Visiems dalyvavusiems 
nuoširdžiai ačiū. '

Korespondentas

nesilaikydama jokio dvasi
nio ,ar asmeniško nusistaty
mo, nedarydama savų spren
dimų ir nesiimdama jokios 
atsakomybėm, tik seka kitusNuo žaizdų• _ .

T fiMnnM th. f P9'” neserVai Freiburg im
• “ 0 esor^us j Breisgati (Vokietijoje) arki-, minios žmones ir pasiduoda

°. °Z °WS. l’ buvęs vyskupas Groeberis išleido1 kiekvienam naujam šūkiui 
ministeris pirminin as prie ganytojįgką Laišką, kuriame' kaip kad tyrumų smėlis pa- 

Pilsudskio, mirė 6 J \ *maršalo
Berlyne nuo žaizdų, ; ].aįmes karas atneša Vokie- vieno vėjo.
gavo bombarduojant iš oro. tūkstančių'
Ap.e tai praneša vokiečių i . , . . ...\ „ . vyrų niekada nebesugrjs jžinių agentūra. Profesorius i .. x . .„7,.,., i namus, lie žuvę karo fron-Kazlovvski, kuris buvo su-1 . _ .. . . ,„ : te. Toliau arkivyskupas paimtas rusų 1939 m., smar
kiai nukentėjo sveikatos at
žvilgiu laike įkalinimo, ne-

kurias prisimena kokias dideles ne-i siduoda ir yra nešamas kiek-

mokšniai, kurie driekiasi per teko v.'enos akies regėjimo.

ŽEMOS
Dirbtuvės
KAINOS!
PILNAI

16—DIENU IŠBANDYMUI 
vr.i.iAt Kiv MA»v su Pinigą Grąžinimo Garancija
KltKDITAS. ,IKHil' .Iri jum, iierrlkht ūkinių mfiMų patyrę 
RKIKIA STIKI.l’S OptomrtrIJ.-. IbtktHral tidp Jiimn ptvuaky. 

PATAISOM MATYKIT MI'S
RP.MI’S PATAISOM SIANDIKN!

GREITAI PATAIKOME L

AKINIAI

Mh EYE-GLASSES CO. ffiSSS
fl ūlaui Otfu* 1557 M ILWAUK£ 1 AVI LttM* AnTrĮjį

DYKAI!
SCKNTIFMKAS 
Matymo Tyrlmnu 
Fe» Kr<txtruot<i«

SErTYNIOK PA’ITMilOS VH-MTIK HptnmSH.tu.
ARČIAUSIA VIETA — 6447 SOUTH HALSTED ST.

smerkia bedieviškąjį naciz
mą: “....kai kurie tarp mū
sų laikosi nuomonių, skel
biančių, kad mes niekada

T*. nebesusitiksime amžinybėje. 
Šiame kraujo praliejimu lai
ke, kada reikia, kad mes 
daugiau kaip bet kada kita
dos pakeltume savo širdis 
ir rastume paguodos, padrą
sinimo tikėjime, kai kurie 
skelbia, kad tik vienas tėra 
nemirštinas dalykas, tai vo
kiečių tauta”. Arkivyskupas 
pabrėžia, kad visų pareiga 
nepasitikėti pažiūromis ir fi
losofijomis, kurios neigia 
sielos nemirtingumą.

DARBININKŲ REAKCIJA 
INVAZIJAI

(Atkelta iš 5 pusi.) 
ti gamybos kvotas ir suda
rė planus koncentruoti nau
jus gamybos vajus. Keliais 
atvejais darbininkai patys 
pareikalavo aukštesnių ga
mybos programų.

Jei kam rūpi kareivių‘li
kimas, tai pirmoje vietoje 
motinoms ir žmonoms. Tad 
ateikime jiems į pagalbą da
rydamos bandažus ir auko
damos kraiijo ‘Raudonajam 
Kryžiui, o tas išgelbės ne
vieno mūsų kareivio gyvas
tį.

Dariaus-Girėno salėj ket
virtadieniais yra dirbami 
bandažai. Nuoširdžiai pra
šomos moterys bei motinos 
pašvęsti pora valandų laiko, 
ateiti padėti šiame kilniame 
darbe. A. Raud. Kryžiaus 
vadovybė prašo, kad kurios 
gali paaukotų kraujo, nes 
dabartiniu laiku padidėjo Jo 
pareikalavimas. < Kurios ga
lėtumei kraujo aukoti, pra-

Cukrus
Stamp 30 ir 31 gera pen

kiems svarams cukrui gau
ti, nenustatytam periodui. 
Stamp 40 gera penkiems 
svarams cukrui gauti kena- 
vimui, neribotam metui. 
Spare stamp 37 gera dvide
šimčiai svarų cukrui gauti 
kenavimui (10 svarų dabar, 
10 svarų vėliau).

Budriko radio
programa

Šį sekmadienį, liepos 2 d., 
ir vėl išgirsite puikią dainų 
ir muzikos programą per di
džiulę radio stotį WCFL, 
1000 k., 9:30 vai. vakare.

Dalyvaus solistė soprano 
Ona Pieža, taipgi Mary Re
gis ir garsus Budriko radio 
orkestras. Bus gražių lietu
viškų dainų, solo, duetų ir 
smagių muzikalių numerų. 
Bus turtinga programa.

Šias programas leidžia lie
tuvio Juozo Budriko gerų 
rakandų, auksinių daiktų ir 
muzikos krautuvė, 3241 So. 
Halsted Street. Pranešėja

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite nieltlkrintl nno ugnies, namas, baldas, automobilius, 
ar Aiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad

e parūpintą Jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei ISti- 
s, neturėsite jokią nemalonumą.

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548*54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI AIA Kompaniją:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

Šioji apžvalga, kuri re
prezentuoja, krašto 4,650 la- šome kreiptis pas pirm. O. 
bor-zAnagement komitetus,1 Biežienę ji pasirūpins pas- 
kurių priežiūroje yra 7,300,- j kirti dieną. Koresp.
000 darbininkai, daugumoje
buvo atlikta per interviews 
apylinkės ir apskričių War 
Produetion Drive m e nad žė
riu;

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OP

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

../.z:/A 4

X ..

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PbKlTŲ
PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!

APSIRŪPINKITE
MALDAKNYGĖMIS

■DIDYSIS RAMYBfiS ŠALTINIS” ............ . ........ $3.50
Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

Tėvynės meilę negana 
reikšti vien jausmais. Rei- 

— Piliečiai, — rašo toliau kia ir darbų, pasišventimo, 
arkivyskupas, — kurie su 1 net gyvybę padėti.

▼ABTOJAMAS MAOJAS PLACT1O MA. 
HOLAS MATVBA1AS 

PALTUS SANTT

KLAUSYKITE-
VRM A FSII tINTŲ - PRANTA IMU * MUZIKOS - DAINŲ 

ner Mėgiamiausią Šeimininkių

RYTINĘ RADIO
PROGRAMASOPHIF BARČUS

Ii Radio Stoties
W. G. E. S. — 1390 Kllocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynas 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

A-

Velvalone,
$12.50

IKI Ut KIEKVIENĄ

RANM

NmMImU B. Maita, MataraM. a»al. 
nt TImJ taly tta.mM 4aat«
Ri.itM, Parmatona. .rymai ataar pltataa

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1114 S. Aatilaa.1 tad Fl lino. MSI

m I Ud $ MlaA aa. • IM A 
__ SA1.BAMB UUTUVUAA1

•tur. W 2BO, St 2nd Fl. Law ĮSOS 
•O N. Dearbora Rm. MM, S(a SS4S 
Tta.raitaMta raL »—t. Aatraaiml Ir 

.■frrtrf ilmt aaa 1 M t.

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

$3.00

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

“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodimais viršeliais ................................................... $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ..............................................50

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

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.
J,

i Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS 7ienis, liepos 1 d., 1944

X DKK narių vasarinis 
visuotinas susirinkimas, pa
sikalbėjimas ir pasivaišini- 
mas bus liepos 9 d. po me
džiu, “Draugo” piknike, 
Bergman’s Grove, Riverside, 
III. Šiam sąskridyje kores- 

^^bndentų dalyvaus iš visų 
jEeturių valstybių: Illinois, 

Indiana, Michigan ir Wis- 
consin. Malonu bus visiems 
užmegzti naujas pažintis.

X Atprašome. Praeito 
ketvirtadienio “Drauge”, r,a 
šant apie Mari jenos Dočkie- 

_nės, gyvenančios Roselande, 
ius kariuomenėj, jvyko 

ibi klaida. Parašyta, kad 
trečias jos sūnų Edvardas 
kariuomenėj mirė, o turėjo 
būti — trečias sūnus Edvar
das randasi Michigan val
stybėje.

X Ona Verčinskienė, se
sutė žinomo Chicago lietu
vių veikėjo Kasto Zaroms- 
kio, gyvenanti Brighton Par 
jpe, šiomis dienomis turėjo 
pasiduoti sunkiai operacijai 
Wesley Memorial ligoninėj.

TRIUŠKINAMI NACIAI NORMANDIJOJ SUSIRINKIMAI siriųkimas liepos 2 d. Iš, kambaryje, nes 4 liepos ne-LViscs narės kviečiamos at-
priežasties parapijos pikni- galima laikyti iš priežasties 

Lietuvių Keistučio Pažai- ko susirinkimas bus rugpiū-' nepriklausomybės šventės
jos klubo mėnesinis susirin 
kimas įvyks sekmadienį, lie
pos 2 d., 1 vai. popiet, Holly- 
wood svetainėj. Visi nariai 
dalyvaukite. Penkto vajaus 
karo bonai bus pardavinėja
mi per susirinkimą. Pasinau 
dokite proga.

Lucille S. Dagis, rašt.

silankyti, nes yna svarbių 
reikalų t Valdyba

čio 6 d., 2 vai. popiet, para
pijos mokyklos kambary.

Valdyba

Cicero. — ARD 9 skyr.1 
susirinkimas bus 5 d. liepos 
7:30 v. v., parap. mokyklos

8 Metų Mirties Sukaktis

nes, j 
Jh/hus 

ataml

A. t

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

GEO. B0RCHERTA5
Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apd raudą Savinin
kams ir Darbininkams.

10546 S. Artesian, CED

Marųuette Park. — Šy.
Kazimiero Akad Rėmėjų 8 
skyr. susirinkimas įvyks lie
pos 2 d., Gimimo Panelės šv. 
par. salėj, 2 vai. popiet. Ma-

Žemėlapis didžiausių kovų prie vokiečių laikomo Caen lunėkite visos narės susi- 
miesto, Prancūzijoj, kurį sąjungininkai supa iš trijų pu- nokti, nes reikės rengtis 
šių. Nuo šio miesto į Paryžių tiktai 120 mylių. (Acme-; Pne centro pikniko, kuris į- 
Draugas telephoto) vyks liepos 16 d., Ryans

Woods.
JSlz. Audreli ūmas, rašt.

X Kazimiera ir Kazimie
ras Sukurs, 5556 S. Homan 
Avė., ruošias atostogų į sa
vo 150 akerių kornų ūkį prie 

^pes Moines, Iowa. Kaz. Su- 
^xurs yra savininkas įmonės, 

kurioj dabar atliekami kari
niai užsakymai. Kazimiera,

' buvusi Bartkaitė, yra buvus 
žymi Town of LAke vėikėjž 
ir Moterų Sąjungos 21 kp. 
sekretorė per 10 metų.

linijos kariai varosi 
pirmyn Salween fronie
CHUNGKING, birž. 30. — 

Kiniečiai kariai Salween fro
nte užėmė Mienchin, tuo su
siaurindami iki 64 mylias 
spragą, kuri skiria juos nuo 

^Gen. Stibvell jėgų šiaurinėj
Burnoj.

Kiti kiniečių daliniai, ar
tindamiesi prie japonų Teng- i 
chung bazės, apie septynias 
mylias į pietryčius nuo Mi-1 
cnchin, perkirto visus ke 

Ji u s išskiriant vieną, vedan
tį j Lungling.

. r
Japonų lėktuvai, pirmą; 

kartą pasirody darni Salween 
fronte, numetė reikmenis ea- 
vo apsuptam garnizonui prie 
Sungahan, netoli Burma ke
lio tilto virš Salween upės.

Vargdienių Seserų
Gildos žinios

Pereitą savaitę šv. Jono 
dienoje, buvo pagerbtas Jo
nas Kulikauskas, vienas 
Vargdienių Seserų Gildos 
steigėjų. Gražioje Petkų re
zidencijoje buvo jauki vaka
rienė, kurioje dalyvavo daug 
gildos narių ir sudėjo Jonui 
Kulikauskui gražių sveikini
mų. Daug šiame parengime 
triūso įdėjo Petkų ir Balsių 
šeimos. Mes džiaugiamės, 
kad gildos nariai įvertina 
Jono Kulikausko pasišventi
mą organizacijos naudai.

Valio, Jonai! Dirbk ir gy
venk daug metų Vargdienių 
Seserų Gildos naudai.

Gildos nariai stropiai ren-

Kas, kada, kur
Cicero. — Draugystė Šv 

Motinos Dievo Sopulingos 
rengia metinį išvažiavimą 
nedėlioj, liepos 2 d., Labda
rių ūkyje.

Bus trokas prie mokyk
los ir išvažiuos 1 vai. po
piet.

Komisija: K. Zakarauskas, 
K. Nartonis, E. Bružienė ii 
F. Dvylaitienė kviečia visus 
atsilankyti, kad smagiai lai
ką praleidus.

Korespondentė

Draugijos Šv. Petronėlės 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, liepos 2 d., 1 vai. po
piet, parapijos mokyklos 
kambary. Narės malonėkite 
atsilankyti.

A. Laurinaviche, rašt.

Brighton Park. — Dr-stė 
Saldžiausios Širdies V. J. No.
1 turėjo įivykti mėnesinis su- ■

V ieny Metų Mirties Sukaktis

gias prie savo metinio pik
niko, kuris įvyks liepos 30 
d., “Rūtos” darže. Visas pel
nas yra skiriamas Nekalto 
Prasidėjimo. Šv. P. Marijos 
seselių vienuolynui. C. A.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
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Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

ANTANAS BALA1SIS
Jau sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tė
veli, Antaną Balulį

Netekome savo mylimo lie
pęs 4d.. J943m.

Nors laikas tęsiasi; mes j d 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingasis Dievas sutel
kia jam amžiną atilsi-

Mes, atmindami tą jo liūd
ną praalšailnimą iŠ mūsų tar
po. užprašėme geidulingas šv. 
Mišias (su egzekvljomie) už jo 
sielą, antradien), liepos 4d., 
1944m., Nekalto r-rasldėjimo 
Šv. Panelės Marijbs par. baž
nyčioje, 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines ir 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šloae pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Antano sielą. Po pa
maldų kviečiame i namus po 
adresu 4028 So. Rockwell St.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nus, Marti, Svogeriai, Pusbro
lis ir visi kiti Giminės.
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PBIU9ONALIZED MEMORJALfl AT NO AODITIONAL COSTI 
PARTIGULAR PEOPLE PREFER PAGHANUS FB0DOOTION8 

DMTKIBUTORS OP THB PAMOU8 MONTELLO ORAMITH 
Moet Beaatifui—M<wt S—SeuHgMl P—< la Hm WoaM. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THB SAVINGS 

KREIPKITBB PRIE —

— THE LITHUANIAN MONUMENT 
Member of the Lithuanian Cheiaber of

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSŽMII

TAI'PYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojami Ir ligi $5.000.00 ap
drausti per Federal Savlngs and loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UE.TUVIŲ 
FLNANSINC IŠTAIGA.

__— 47 Metai Sėkmingo PatarnavimoI —

INGS AND LOAN ASSOCIATION 
Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3226 SO. HALSTED ST.

JOHN W. PACHANKIS
MAN —

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4536 W. YVashington Blvd. 6919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3646 Tek REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9-6 vaL

ROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MAN ES IMU MMOKAUMŲ1

Panaudokite Progą Dabartinėms žemoms 
Nuošimčio Ilatoms.

VYTAUTAS PAULAUSKAS
Jau sukako aštuoni metai, 

kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą sū
nų ir brolj. Vyt. Paulauoką.

Netekome savo mylimo lie
pos 4d., 1936m.

Nors laikau tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingasis Dievą sutei
kia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną 
praslšalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėm 2 gedulingas Šv. Mi
siąs (su egzekvljomie) už jo 
sielą, liepos 4d., 8:00 vai. ry
to, Šv. Pranciškaus par. baž
nyčioje, Indiana Harbor, Ind.

Kviečiame visus glmincu ir 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Vytauto- sielą.

Nuliūdę: tėvai Kazimieras ir 
Magdalena Paulauskai, ir bro
liai Danielius (U. S. Army) ir 
Albertas.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

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

UIKBOLDTS-GOLDBI.ATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenu<l*žantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 

9000 1117 ROOSEVELT STRE1PHONE

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

KopiyėU* VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Štai vienas iš mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IK SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVERS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir DirbtuvS:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

521 N HF.STKKN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.) 
PHONE: REEIJFY

NULIŪDIMO ■ VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
LietuvlŲ
Laidotu vių
Direktorių
Asociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS '
3397 LITUANICA AVĖ.___________________________Phone YARDS 4998

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFOBNIA AVĖ. Phone LAF. 3571

P. J. RIDIKAS
8364 SO. HALSTED ST. 719 W. 18th STREET

______________________________________Telephone YABDS 1419_____________________________________

L J. ZOLP
1640 WEST 46tfa ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—83

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 

OOMMODORE 5763 

PULLMAN 1279



DTENRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS
i

L. VYČIU CHIC. 
APSKR. DIENA

VYTAUTO PARKE, prie 115-tos gatvės, tarp Cicero ir Crawford Avės.
Tradiciniai Chicago vyčių piknikai kas met pasižymi didumu, gausingais svečiais iš arti ir toli, smagumu, vaišėmis, patriotine progra

ma ir didelėmis dovanomis. Visa tai, ir dar daugiau* bus ir šįmet — . . . ...........................ANTRADIENĮ, LIEPOS (JULY) 4-tą, 1944
Piknikas prasidės 10 vai. Šokiai 2 vai. Patriotinė programa 4 vai. po piet. Laimės atsilankymas dovanoms išdalinti 8 valandą vakare. 

Visas pikniko pelnas skiriamas Liet. Vyčių Chicago Apskr. Namo Fondui ir užprenumern irimui lmln-nira.Į nnrinm. VorincmonžiB-

Šeimų tragedijos

Meilė išlekia pro langą, netvarkai 
Įžengus pro duris i šeimą

Vakar baigės Superior ir 
apylinkės teismų darbo me
tai, ir teismai turės vasaros 
atostogas iki po Labor Day. 
Ką gi rodo Chicagos teismų 
rekordai 1943—1944 metų? 
Baisius dalykus. Teismų re
kordai rodo, kad smarkiai 
padidėjo divorsai. Tai blo
gas ženklas. Kodėl įvyksta 
divorsai?

Vienas teisėjas nurodo 
šias divorsų priežastis: 1) 
divorsai įvyksta dėl nepa
prastai skubotų ir neapgal
votų vedybų; 2) kai kas di- 
vorsus ima dėl kokios tai 
naujos “emancipacijos” (pa- 
siliuosavimo), ypač žmonos, 
turinčios darbus karo fabri
kuose; 3) kitų divorsai esti 
paseka didelio girtuokliavi
mo, kuris pareikalauja dide
lių išlaidų; 4) kitų divorsai 
įvyksta dėl lengvapėdiškos 
pažiūros į gyvenimą.

Skaudi nelaimė
Joan Brinnehl, 6 metų, 

duktė Mrs. Eleanor Brin
nehl, 6817 Parnell avė., mi
rė praeito ketvirtadienio va
kare ligoninėje po kelių va
landų, kai ji buvo sutriuš
kinta prieš sieną automobi
lio, kuris neteko kontrolės 
po susidūrimo su kitu auto
mobiliu. Nelaimė įvyko 6220 
Sangamon str.

Mergaitė žaidė šaligatvy
je, bažnyčios priešakyje.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

Galima drąsiai sakyti, kad 
meilė išlekia pro langą, kai 
į moterystės duris pasibel
džia ir į šeimą įžengia ne
tvarka ir lengvapėdiškumas. 
Jei būtų rimčiau žiūrima į 
gyvenimą ir į moterystės 
šventumą, tada nebūtų tiek 
daug divorsų, kaip kad yra 
dabar.

Farmeris nubaustas
$400, kad jis pasta

tė daržinę
FORT DODGE, Ia. — 

Lloyd Bannister, 38 metų 
amžiaus, farmeris, buvo nu
baustas birželio 29 dieną fe- 
deraliniame teisme, kur jis 
buvo kaltinamas, kad pasta
tė daržinę be žemės ūkio de
partamento, karo boardo, 
leidimo. Jis buvo nubaustas 
$400 ir išlaidas.

Teismo pareigūnai pasa
kė, kad tai esanti pirmoji 
tos rūšies byla Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Val
džia kaltina Bannister’į, kad 
jis tęsė statybą daržinės, 
kai jam buvo pradžioje at
sakyta leidimas.

Pavogė meilę
Vagys įsilaužė į Decca 

Distributing Corporation, 
1509 So. Michigan av., anks
ti praeitą ketvirtadienį ir 
paėmė 300 rekordų Crosby 
įdainavimų “Amour. amour” 
(meilė, meilė, meilė).

Dingę kareiviai karo 
frontuose

Karo departamentas bir
želio 29 dieną pranešė 907 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Azijos, Europos, Vi
duržemio ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron
tuose.

Obuolių “Medus” Užlaiko
Old Golds šviežiais!

• Jūs norite puikaus tabako, supranta
ma. Taipgi jūs norite, kad jis būtų švie
žias! Obuolių “Midus” pagelbsti užlai
kyti natūralų šviežumą Old Gold’s pui
kių tabakų. "Kas nors naujo tapo da
dėta” J tuos tabakus. Tai Latakia, bran
gūs importuoti lapai, kurie padaro tur
tingesnį skonį. Pabandykite Old Golds.

101 metu amžiaus mo
teris tukisi matyti 

pergalę
Mrs. Louis Dean, 203 N. 

Hughes str., Plano, birželio 
30 dieną šventė šimtą pir
mąjį gimtadienį, vadinasi 
moteriškė sulaukė daugiau 
kaip šimtą metų amžiaus.

Mrs. Dean gimė 1843 me
tais. birželio 30 d., netoli

Blairsville, Pa. Ji atvyko į 
Big Rock, UI., kai buvo dar 
kūdikis. Ji Plane gyveno 
dvidešimt pastarųjų metų. 
Jos sveikata gera ir kasdien 
interesuojasi karo žiniomis. 
Ji tikisi dar pamatyti Ame
rikos karius grįžtančius iš 
užjūrio su pergale.

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

penktoji 
KARO 

paskola 
Atremkite 
ataką— 
pirkite

daugiau, negu 
pirmiau.

. Kad sutaupyti 
karo medžiaga

Dėdei Šamui, Old 
Golds per vasarą 

nebenaudos 
'‘cellophane” 
apvvalkalij.

Šeštadienis, liepos 1 d., 1944

Iš nelaisviu gyvenimo

Tarp kalėjimo sienų!
SLAPTA BUVO LAIKOMOS KASDIEN ŠV. MIŠIOS 
TAMSIAME KALĖJIME. PRIEŠ AUŠRĄ IŠDALIN
DAVO ŠV. KOMUNIJĄ.
LONDON. — Iš Vokieti

jos pabėgo lenkų lakūnas 
oficieris R. Klinga, kuris ap
rašo įdomų įvykį lenkų oro 
jėgų laikraštyje “Wings”.

Lenkų lakūnas rašo, kad 
lenkų kapelionas laikydavo 
kasdien šv. mišias tamsia
me kalėjime, kur buvo len
kų karo belaisviai. Lenkų 
kapelionas laikydavo šv. mi
šias tamsumoje, kalėjimo 
kertėje, tarp lovų, lova tar
naudavo kaipo altorius. Pa
skui kunigas išdalindavo ne- 
laisviams vyrams šv. komu
niją tamsumoje, prieš auš
rą.

Gavo kalėjimą!
Robert O. Komorons, 28 

metų, 648 Willow str., karo 
fabriko darbininkas, buvo 
nuteistas kriminaliniame 
teisme nuo vienų iki dviejų 
metų kalėjiman už bigamiją 
(daugpatystę). Jis buvo ap
kaltintas, kad vėl vedė po 
to, kai paliko savo pirmąją 
žmoną ir jų tris vaikus.

3 sužeisti fabrike
Vienas vyras sunkiai nu

degė ir du kiti buvo sužeisti, 
kai jie jam teikė pagalbą 
praeitą ketvirtadienį po eks
plozijos basemento kamba
ryje, 317 E. Ontario.

Melskitės, kad Lietuva vėl 
atgautų nepriklausomybę.

Tai yra faktas, kuris ro
do kaip nelaisviai vertina 
šv. mišių auką savo gyveni
me. O mes būdami laisvi, ar 
einame kas sekmadienį da
lyvauti šv. mišių aukoje?

Sužeisti kareiviai 
kovos laukuose

Karo departamentas bir
želio 29 dieną paskelbė 1,243 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Azijos, Eu
ropos ir Viduržemio apylin
kių karo frontuose.

Karo frontuose sužeistųjų 
skaičiuje 61 vyras yra iš 
Illinois valstijos, iš jų 28 
chicagiečiai.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
yra Sgt. Frank P. Levickas, 
kurio sesuo Mrs. Helen Lo- 
renzo gyvena šiuo adresu: 
2010 53rd str., Kenosha, 
Wis. f

Rado
Du skautai jaunuoliai ra

do Henry H. Keir, 39 metų, 
10901 Michigan avė., lavoną 
automobilyje, kuris buvo pa
statytas prie 103-čios ir 
Halsted str., praeitą ketvir
tadienį.

Pirkite tose krautuvėse 
kurios skelbiasi ‘Drauge”.

Nekalto Prasid. Svč. Paneles Parapijos, Brighton Park,

VASARINIS
VISOKIŲ LINKSMYBIŲ 

IR SMAGUMŲ
VALGIŲ IR GĖRIMŲ 
DAINŲ — ŽAISLŲ

(July) 1 dSekmadieni
PIKNIKAS

Vytauto Parke

• ------- * miliny.
Klebonas Kun. A. Briška ir Parap. Komitetas

šokiams gražiai gries 
DIDELE IR GERA 

JAUNIMO MĖGIAMA
ORKESTRĄ




