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RUSAI TIK 14
Atakavo salas 500 myliy nuo Japonijos

NEW YORKAS, liepos 5. 
—Tokyo radio sakė stiprus 
Amerikos laivyno dalinys 
tebeplaukioja vandenyse ap
link Chichi J ima, Bonin sa
lyne, nepilnai 500 mylių į 
pietryčius nuo pačios Japo
nijos, ir sakė “aršios kovos” 
tebevyksta toje apylinkėje.

Anot pranešimo, kreise
riai ir naikintuvai vakar 
bombardavo Chichi Jima, ir 
keli šimtai lėktuvų tuo pat 
kartu atakavo tą salą.

PEARL HARBOR, liepos 
5.—Adm. Nimitz štabas pra 
nešė, kad atakose ant japo

nų Iwo Jima ir Haha Jima 
salų nuskandinta penki prie 
šo laivai, jų tarpe trys nai
kintuvai, ir orinėse kovose 
numušta 25 priešo lėktuvai.

Haha Jima sala randasi 
tik 550 mylių nuo Japonijos.

Ketvirtas japonų naikin
tuvas buvo paliktas bede
gąs ir beskęstąs, keli mažes
ni reikmenų laivai buvo 
sužaloti, ir nepasakytas skai 
čius lėktuvų buvo sunaikin
ta ant žemės.

Amerikiečiai prarado še
šis lėktuvus, o laivai netu
rėjo jokių nuostolių.

NORMANDIJOJE SUKISTIEJI SIUNČIAMI NAMON

LIETUVOS
Išlipa užpakaly suomių linijų; 

naciai sakosi evakuavę Kovelį
STOKHOLMAS, liepos 5.— Vokiečių rateliai Švedijoje 

sako nacių kariuomenė gali paleisti Lietuvą, Latviją ir 
Estiją rusų kariuorifenei.

Vėliausi raportai sako rusai randasi nepilnai 14 mylių 
nno Lietuvos, ir 10 mylių nuo Latvijos.

Rusų lėktuvai bombuoja geležinkelius Vilniuje ir Bara- 
noviėe.

STOKHOLMAS, liepos 5.—Suomijos komunikatas sakė 
rusai kariai pradėjo didelius išlipdinimus šiauriniam Vii
puri įlankos krante, pietinėj Suomijoj, matoma norėdami 
įsteigti poziciją užpakaly suomių linijų*

Išlipantiems kariams padeda patrankos iš pietinio kran
to. A5V ■

Suomių pranešimas taipgi minėjo rusų išlipdinimus sa
lose Narva įlankoje, ir sakė du jų buvo atmušti.

U. S. kariai artinasi prie Livorno uosto
ROMA, liepos 5.—Britų 

aštuntos armijos kariai, va- 
rydamiesi iš pietvakarių ir 
pietų pusių, dasivarė iki 
penkių mylių nuo svarbiojo 
Arezzo susisiekimo centro 
pakeliui į Florenciją.

Vakariniam Italijos kran
te amerikiečiai kariai pasie

kė Rosignano priemiesčius,
nepilnai 13 mylių nuo Li-I• •■•,•••■•.* ■
vorno (Leghom) uosto. SUVARO JAPONUS Į

Sužeisti amerikiečiai kariai nukloja šio išlipdinimo laivo denį prie Normandijos pa- 
krančio. Jie bus perkelti į ligoninės laivą, kuris nuveš juos į ligonine Anglijoje. Jie 
jau yra gavę geriausią greitąją pagalbą iš Amerikos gydytojų ir slaugių.

(Acme-Draugas Telephoto.)

Submarinai nuskandino įspėjo SAUGOTIS
Abu pasivarymii buvo 

padaryti prieš kietą nacių 
opoziciją. Iš davinių atrodo, 
kad naciai mano laikyti svar 
bųjį Livorno uostą taip il
gai, kaip tik galės.

Bomberiai baigė 7,960 mylių kelionę
VYRIAUSIAS AEF ŠTA-Į kėje Prancūzijoje.

BAS, liepos 5. — Amerikos' Visi lėktuvai saugiai grį-
Flying Fortress lėktuvai, 
kurie birželio 21 skrido iš 
Anglijos į Rusiją ir vėliau į 
Italiją, šiandien grįžo į An
gliją, tuo baigdami 7,000 
mylių bombavimo kelionę.

Grįždami Anglijon lėktu
vai atakavo geležinkelių 
centrus Prancūzijoje.

LONDONAS, liepos 5.— 
.Amerikos Fortress ir Libe- 
rator lėktuvai šiandien ata
kavo aerodromus Olandijoje 
ir Belgijoje, ir robotinių

žo.
Mažesnieji lėktuvai ap

šaudė ir bombavo neišvar
dintus taikinius Europoje, 
ir taipgi saugiai grįžo.

Britų lėktuvai prieš auš
rą atakavo geležinkelius, 
kareivines, robotinių bombų 
platformą, ir sintetinio alie
jaus fabriką Ruhro klonyje.

Amerikos Marauder lėktų 
vai padėjo britams kariams.

SAIPAN SALOS GALĄ
ANT INVAZIJOS LAIVO 

prie Saipan, liepos 5.—Ma
rinams ir kariams besi ver- 
žiant į kalnuotą šiaurinį 
Saipan salos galą, japonai 
kasasi į paskutines apsigy
nimo pozicijas. Užėmę Gara- 
pan ir Tanapag laivų bazę, 
amerikiečiai greit pasistū
mėjo į šiaurę.

Japonai dabar suvaryti į 
devynių mylių plotą salos 
gale.

Vatikane sukrautos' 
meno brangenybės

ROMA, liepos 5. — Kad 
išsaugoti meno brangeny-

dar 17 japonų laivų
WASHINGTON, liepos 5. 

—Laivyno sekretorius For
restal pranešė, kad Ameri
kos submarinai nuskandino 
dar 17 japonų laivų, jų tar
pe vieną kreiserį), vieną nai
kintuvą ir 15 reikmenų veži
mo laivų.

Forrestal sakė iki šiol 
nuskandinta nuo trečdalio 
iki pusės visų Japonijos lai
vų.

Britai nuskandino ...
9 japonų laivus

LONDONAS, liepos 5. — 
Laivynas pranešė, kad An
glijos submarinai nuskan
dino devynis japonų laivus 
Pacifike ir tolimų rytų van-

PRIEŠŲ APGAULĖS
PHILADELPHIA, liepos 

5.—Kalbėdamas laivyno lai
vų s tatykloje, iždo sekreto
rius Morgenthau vakar sa
kė vokiečiai ir japonai gali 
gundyti šį kraštą su kokiu 
norint “falšyvu pasidavi
mu.” Morgenthau sakė rei
kia būti tikriems, pirm ne
gu priimsime jų pasidavi
mą, kad jis yra tikras, be
sąlyginis ir galutinas.

Anot sekretoriaus, priim
ti by ką mažiau negu visuo
tiną pergalę būtų išdavimas 
visų tų, kurie kovojo ir mi
rė.

LONDONAS, liepos 5.—Vokiečių komanda pranešė, kad 
naciai evakuavo Kovelį, 175 mylias į pietryčius nuo Var
šuvos ir į vakaras nuo Pripet pelkių. Naciai teigia, kad 
jie darę tai “fronto sutrumpinimui.”

Berlyno pranešimas sakė rusai Baltgudijoje pasivarė 
iki 25 mylias nuo Vilniaus, ir 122 mylias nuo Rytprūsijos.

Maskvos pranešimas sakė rusų kariuomenės užėmė Po
locką ir 900 kitų apgyventų vietų, jų tarpe Dubovą, aštuo
nias mylias nuo kampo, kur sueina Lenkijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Rusijos sienos.

Naciai sakė jie paleidę Kovelį “he kovos.” Kovelis yra 
70 mylių į pietryčius nuo Brest Lito vaka, į kurį rusų ka
riuomenės dabar žygiuoja.

Amerikiečiai kaujasi La Haye gatvėse

bes nuo karo ugnies, Itali
jos kultūriniai turtai, supa- denyae Sudėjus su J.A.V. 

puldami du til tus virš Orne,, kuoti į suvirš 700 ryšulių, aubmarinų nuskandi n t a i s
netoli nuo Caen.

Amerikos bomberiai iš Ita
bombų lizdus ir kitus taiki- J lijos penktą kartą atakavo 
nius Pas de Calais apyiin-Į nacių Toulon laivų bazę.

De Gaulle šiandien (Hitleris nusiminęs, 
atvyks Washmgtonan

buvo susiųsta Vatikanan, 
kur jie sudėti į naujojo mu
ziejaus skiepą.

17, pastaromis dienomis 
vien submarinai nuskandino 
26 japonų laivus.

WASHINGTON, liepos 5 
—Prancūzų tautinio komi
teto pirmininkas, Generolas 
Charles de Gaulle, atvyksta 
į Washingtoną ryt dieną. 
Jam ruošiama eilė priėjimų.

Pasikalbėjimai su Prez. 
Rooseveltu prasidės tuoj po 
jo atvykimo. Generolą su
tiks kabineto narių grupė, 
kuri jį nulydės pas Prezi
dentą.

KALENDORIUS
Liepos 6 d.: ftv. Ižai jas 

pranašas; senovės: Kutri- 
mas ir Ritonė.

Liepos 7 d.: ftv. Kirilas ir 
Sv. Metodijus; senovės: Sun 
gailis ir Skinutė.

bet sako nepasiduos
LONDONAS, liepos 5. — 

Sakydamas antrą kalbą per 
savaitę laiko, Hitleris pa
reiškė, kad “mes nepasiduo
sime by kokiam sunkumui.” 
Jis pripažino, tačiau, kad 
reikia milžiniškos drąsos ir 
nervų jėgos išsilaikymui.

Anot Berlyno radio, Hit
leris sakė ‘‘šis karas esąs 
‘echnikų karas. Karo me
tu mūsų priešai pasivijo

Amerikiečiai Suomijoj 
išvyko į Švedija

STOKHOLMAS, liepos 5. 
—Edmund A. Gullion, J.A.V. 
charge d’affaires Helsinky
je, ir 38 kiti amerikiečiai 
šiandien atvyko iš Suomijos 
švedų laivu, kuris taipgi 
vežė 35 Anglijos piliečius, 
keturis italus, keturis bel
gus, du lenkus, estą ir ketu
ris žydus pabėgėlius.

Keleiviai sakė vokiečių 
kariuomenė skuba per Hel
sinkį į Viipuri fronto pusę.

Eisenhower skraidė 
virš Prancūzijos

DEVINTOJO AAF DALI
NIO ŠTABAS, liepos 5. — 
šiandien pranešta, kad Gen. 
Eisenhower, invazijos jėgų 
viršininkas, skrido virš vo
kiečių linijų Normandijoje 
atakos metu vakar.

Gen. Eisenhower jau penk 
ta diena Normandijoje Lan
ko įvairias pozicijas.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ
KARO SEKR. STIMSON
ROMA, liepcs 5.—Popie

žius Pijus XII šįryt turėjo 
20 minučių audienciją su
J A Valstybių karo sekre- |(ARQ BIULETENIAI
tonum Henry Štimson. Ne-
pranešta apie k, buvo kai- -Swiai Mk° rusal kari,i 
. išlipa ant penkių salų Nar

va įlankoje.
Suėmė naciu generolą —Apsupti kiniečiai Hen

LONDONAS, liepos 5. — gya»g raiesto gynėjai »tmu-

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, liepos 5.—Užėmę ge
ležinkelio stotj 300 jardų 
nuo miesto centro, ameri
kiečiai' kariai durtuvais kau 
jasi su naciais La Haye du 
Puits mieste, vakarinėj Pran 
cūzijoj. Gen. Bradley kariai 
taipgi pasistūmėjo pirmyn 
dvi mylias visu frontu toje 
apylinkėje.

Vokiečiai kontratakuoja 
su pėstininkais ir tankais.

• (Berlyno radio sakė Ame 
rikos jėgos Normandijoje 
buvo sustiprintos 83-j a pės
tininkų divizija iš Anglijos. 
Nėra sąjungininkų patvirti
nimo tam pranešimui).

Rytiniam fronto gale, Ca
en rajone, nacių Maršalas 
Rommel smarkiai puola bri
tų poziciją į pietvakarius 
nuo Caen, bandydamas pra
laužti sąjungininkų liniją 
Kovose už Carpiąuet aero
dromą, tuoj į vakarus nuc 
Caen, kanadiečiai buvo prie 
šo kontratakos atstumti ke

lis šimtus jardų. Vokiečiai 
laiko visą aerodromą išski
riant hangarus šiauriniam 
gale.

Pačiam Carpiąuet mieste, 
tačiau, kanadiečiai konsoli
duoja savo pozicijas. Carpi
ąuet miestas randasi tris 
mylias nuo Caen.

Amerikiečiai veržiasi į La 
Haye iš trijų pusių. Naciai 
smarkiai priešinasi Cher
bourgo pusiausaly, ir mažai 
tepasivaryta per pelkes to
liau rytuose, tarp St. Jores
ir Carentan.

•
Carentan frontas ir vėl 

suliepsnojo, kuomet ameri
kiečiai pradėjo varytis Ca- 
rentan-Periers keliu. •

Į rytus nuo Gavrus, prie 
Odon upės pozicijos, vokie
čiai pradėjo smarkią nakti
nę kontrataką, bet Gen. 
Montgomery patrankos ją 
atmušė. Po trijų valandų 
britai atmušė kitą nacių 
bandytą kontrataką.

ORAS 
Giedra ir šilta.

PIRKITE KARO BONUS

Rusai sakėsi suėmė Lt. Gen. 
Von Leutzow, 35-to vokie
čių armijos korpuso koman- 
dierių. Tai bus 22-ras gene-

šė dar vieną japonų ataką.f
—Naciai siuntė daugiau 

robotinių bombų į pietinę 
Angliją. Daug žmonių nur

Marinai, kariai žygiuoja per Noemfoor
vokiečius kai kuriose srity- ■ ■ ■ v v* ■ |-----— —-----------°huviuv ma
se, o kitose net pralenkė, lava gręsia bažnyčiai rolas, kurio naciai neteko kentėjo lr padaryta nemažai 
bent laikinai. MEXICO CITY, liepos 5. Rusijoje ir Prancūzijoje per nuostolių.

“Vokiečių išradėjų geni- —Lava iš naujojo Paricutin Prafi*tas 8av&ites. (Bri- — Amerikiečiai Italijoje
jus tuoj atitaisys lygsva-
M >>rą.

Jo kalba nebuvo perduo
ta Vokietijos žmonėms. Tik 
tam tikros dalys buvo skel
biamos per radio. Nacių ra
dio sakė Hitleris kalbėjęs į
Reicho karo gamybos virši-1 3,000 gyventojų.

ugniakalnio dasiliejo iki 75 
pėdas nuo San Juan Paran- 
garieutiro parapijos bažny
čios. Meksikiečiai kartai šiuo 
taiku išneša relikvijas iš baž 
nyčios, ir stovi pasiruošę 
teikti pagalbą to miesto

tų radio sakė jis yra 23-ias).

Slavai užėmė Trovno
LONDONAS, liepos 5.— 

Laisvos Jugoslavijos radio 
sakė jugoslavai partizanai 
okupavo Trovno miestą, ry
tinėj Bosnijoj.

įsilaužia į Llvirno priemies

čius.

—Naciai evakuoja civi

lius gyventojus iš kitų Ryt
prūsijos ir Latvijos sričių.

— Sąjungininkai varosi 

pirmyn Normandijoje. Užė

mė 19 miestelių ir kaimų.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, liųpos 
5.—Lėktuvai, artilerija ir 
karo Laivai šaudo į japonų 
pozicijas Noemfoor . saloje. 
Amerikiečiai kariai, tankų 
lydimi, praplečia savo pozi
ciją aplink naujai užimtą 
Kamiri aerodromą.

Bombardavimas koncen
truojamas ant priešo pozi
cijų f rytus nuo aerodromo,

ir komunikatas sakė japonų 
lizdai vienas po kito išmu
šami. .

Štabo narys sakė parašu- 
tistai nusileido prie Kamiri 
aerodromo tik dvi valandas 
po išlipdinimo toje saloje, 
manydami, kad greit reikės 
jų pagalbos. Priešo opozici
ja, tačiau, buvo maža ir pa- 
rašutistams neprisėjo kau
tis.
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North Side risburg, Pa. Atrodo sveikas 

ir patenkintas.
Birželio 25 d. po ilgos li

gos pasimirė senas North 
Side gyventojas ir Dangun

Šveicarijoj mirė 
lietuvis karininkas

(LKFSB) Gauta žinių, kad 
Šveicarijoje, vienoj džiovi
ninkų sanatorijoj, mirė lie
tuvis majoras Pranas Ke- 
liuo.is. Prieš ligą jisai tar
navo husarų pulke, amžiaus 
turėjo apie 35 metus. Jo bro
lis Jonas Keliuotis, jau 30 
metų, kaip gyvena Ameriko
je. Jo dabartinė gyvenamo
ji vista yra 3505 W. Adams 
St., Chicago.

Išeis naujų knygų
(LKFSĘ) “Darbininko” 

spaustuvėje Bostone jau 
(LKFSB) Chicagoje gau-j baigta spausdinti vysk. P. 

tas laiškas iš Sibiro nuo Zi- Būto knyga apie Uurdo stė
nos ir Lidijos Antanauakų. buklus tr jau pradėtas rink-

Lietuviškoji bakūžė 
Sibiro taigose

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Liepos 2 d. moterystės ry

šiais tapo sujungti: John
žengimo parapijos narys ir Wronosky, greko-ka'alikas, apylinkėse, Sibiro taigose 
rėmėjas Ignacas Valkauskas, ukrainietis su Stella žičkiū- Maf.ytt kad joms pasisekė 
Buvo geras giliai tikįs žmo- te. Liūdytojais buvo: George į^įti į šiokiu tokią laisvę ir 
gus, daug metų išbuvo para- Wronosky ir Margaret Bed- jgįgytį mažą bakūžėlę prie 
pijos komitete. Palaidotas ford. Ilgiausių metų.
birž. 29 d. Šv. Kazimiero ka- ----------

Nuo liepos 3 d. iki liepos

Juodvi gyvena Novosibirsko

TAt

puošė. Jojo artimieji papuo
šė jo grabą dvasiniais vai
nikais, kurie vieni teturi ver
tės amžinybės atžvilgiu. Ki
tos gėlės tą pačią dieną nu
vysta.

upės kranto, kur tyrlaukių 
nuošalumas, bet kur laikraš
čiai vis dėlto pasiekia. Abi

ti lietuviškų dainų gerokas 
piuešUs — “Vai, lkite, dai
nos”. Pastarąją knygą lei
džią kun. P. Juras ir joje 
yra daugiau, kaip 200 dai
nų, kurios dažniausiai bū
davo dainuojamos Lietuvoje. 

Šis rinkinys Lietuvoje tu-

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

TeL CANal tW} B

8 d. mūsų klebonas turi re
kolekcijas Šv. Vincento se
minarijoj, Latrobe, Pa. Ge
riausia žinoma nei sirgti nei 
mirti, iki klebenąs sugrįš į 
namus.

dvi jos dirba kolchoze. Jos '•i0 keturis leidimus per j 
liūdi, kad tėvas nuo jų at- trumpą laiką. Jo leidėjas bu

Šiomis dienomis mūsų kle
boną atlankė kariuomenės 
kapelionas kun. Petreikis, 
čia pernakvojo, atlaikė šv.
Mišias, atlankė aavo tetą V., nį bažnyčioje, kad
Sadauskienę ir išvyko Cle-' Qna Zvlrblytė punylo kurį 
velandan pasimatyti su sa-; ,r už p0r03 8a.
viškiais. Kun. Petreikis yr«|vaičių falleis pavardę
perkeliamas iš kokios ten ' fjeįjė yra akla, meilė neįžiū- 
stovyklos North Carolina į rį kalbų ir tautinių polin- 
Indian town Gap Tale Har- i kių skirtumo. Šiais laikais

Bridgeville

skirtas ir kad negauna laiš
kų nuo savo artimųjų iš Si
biro. J03 prašo atsiliepti Jo
ną, Oną ir Rūtą Urbanus. 
kilusius nuo Zarasų ir pas
kutinių laikotarpiu gyvenu
sius Chicagoje. Prašome Ur-

Pas mus šią savaitę nie- banus kreiptis į “Draugo” 
ko naujo. Praeitą sekmadie- redakciją gauti smulkesnių

vo Vilkaviškio ateitininkai 1 
su kun. J. DabriU, kuri bol
ševikai nužudė.

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

informacijų.

mergaitėms — bile berniu 
kas, berneliams — bile mer
gužėlė. Tautiniai skirtumai 
nebe]ošia jokios rolės vedy
bų arenoje.

DB. VAITUSH, OPT.

ganutte

RBMKJTK
ssNą

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Ziniu-žinelės

Lietuvių svetainę yra nu
pirkę ispanai. Bet dar yra 
viena proga ją atpirkti. Nors 
stambesni šėrininkai turėtų 
susiorganizuoti ir galėtų at
pirkti vieną nuošimtį dau
giau mokant, kiek ispanai 
užmokėjo. Tą leidžia apdrau 
dos įstatymai.

Detroitiečiai, ypač biznie
riai, susitarkite, atpirkite 
Lietuvių svetainę, kuri lie-

retoriaus pareigas Šv. An
tano draugijoj.

Linkime tėvams laimingai 
išauginti Praną ir Oną.

Varg. Juozas Blažis įsigi
jo naują rezidenciją ir jau 
persikėlė šiuo adresu: 1959 
— 24th St.

Kareivių Motinų draugija, 
neseniai susiorganizavus, 
sėkmingai veikia. Draugija 
deda pastangų, kad pagre: 

tuviams priprasta. Už to-, tinus karo baigimą, kad jų
kių kainą nupirkus, galima 
bus lengvai išlaikyti.

Lt. August P. Marks-Mar
kevičius, sūnus Augusto ir 
Adelės, gyvenančių 15359 
Chapel Avė., prisiuntė krikš
to tėvui Antanui ir Petro
nėlei Ambrasams kvietimą. 
Birž. 27 d., jis baigė Pampa 
Army Air Field lakūno Ša
ką. Tėvai ir krikšto tėvai 
džiaugiasi ir Lt. Augustui 
P. Marks linki tarnyboj Die
vo palaimos.

eūnūs grįžtų namo sveiki. 
Liepos 2 d. draugija buvo

užprašius šv. Mišias karei 
vių intencija. Koresp.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Iš kariuomenės parvažia
vo Kazimieras Mazietis. Pa
sisvečiavęs kelias dienas pas 
savo tėvelius, grįš atgal į 
“kempę” prie savo kariškų 
pareigų. „

Palengvina akių įtempimA, kuxt>

(kaudama akių kartų, atMai- 
■aparagyMų * KltoųpMą 

ius. Visuom ataMUuuoae egzaminavimai da
li elektra parodančia ma- 
klaidaa. Speciali atyda at-

i mokvkfea vaikus.
VALANDOS: nuo lt ryto W I ». 
vak. Seredomis nūs P*et»L • Nesutari!

•ky
ke

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas jr įvairius
kitokius auk
sintos daiktus 
si PRIEINA

CERB4AK RD. ....•«•■ 
BEN J. KAZANAUSKAS,

[TRA!

Lietuviškas 
dūkas —

N. KANTER
■avi

MONARCH LIQUOR
8529 So. Halsted St. 

Pfaone TARDS ««44

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NAŠIAI

H l» IK SI L 1)1 O
1941 VVest 15* Sfre, t

DABAR

4712 South Ashland Av.
MAS JUMS 
KAIN/JAS!

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius U priežas
ties spalvų Beregčjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manos. 
Apsiimu išgydyti.

Budriko Radio Valandom 
W.H.P.C 1420 KJlocyclca —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.F.L., 1UU0 Kilocyclee —

Nedalioj, 9:90 vai vakar*.

Yra Geriančias Laikas Pirkti Pirmos BAŠIes 
Namų Materijolų Ui Dar temomis Kataomlal 

Atvykite | mfisų jardų Ir apMflrėktte ste
kų k aukštų rfiiĮ LENTŲ—MILLWOBK 

STOGŲ m NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčlų, vilkų, skiepų b 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS

APŠOKA VIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LmriNAA,

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

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

A KASS
Y — VVATCHMAKER

. — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Pbo«o: LAFAYETTE 8817

1

9817

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN ĄND 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. Y ARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Juozapas Stanevičius, ži
nomas šv. Jurgio parapijos 
komitetas ir veiklas darbuo
tojas katalikų veikime, sa
vo kūmui, Povilui Kaztaus- 
kai, užfundijo “Draugą” mi
nint jo vardadienį.

Girtinas spaudos platini
mo būdas. Garbė darbuoto
jui Stanevičiui.

Benediktas Ambrose, Tė
vų Marijonų kolegijos, Thom 
pson, Conn., studentas, par
vyko pas tėvelius! atostogų. 
Tėvai Antanas ir Petronėlė 
džiaugiasi sūnum ir laukia 
kito sūnaus Antano, kurs. 
gkl. iš U. S. Navy parvyks 
atostogų.

Petras ir Juozapotu Jac
kūnai susilaukė dukrelė?, ku 
riai prie krikšto duota var
das Ona. Motina ir dukrelė 
geroj sveikatoj. Tėvai džiau
giasi padidšjusia šeima.

Jackūnai yra savininkai 
valgomųjų daiktų krautuvės 
Lietuvių svetainės name. Be 
to, Petras eina finansų sek

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8939 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai, po pietų

OfflM M.

DR. J. J. SIMONAITIS

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Residencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

T«L YABda 0921
KENwood 0167.

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 

3241 West 66th Place
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Y ARds 3146

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

- 744 West S5th Street
VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30

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

GYDYTOJAS n OflBBUEOAB
OFISO VALANDOS 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Ud 9 vakare Ofiso vai 
Trečiad. Ir Nedaliomis susitarus
2428 Wwt Manpette ~ “

Javrelvy,' Deimontų tr Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per ftj Pavasariai SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

8241 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 vak vakare.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9622
W. VIRO. LUMP — Sijoti.........
STOKER COAL, Ankštos rflšies,
2 syk plautos. Chemiškai prirengtas
BLACK BAND LURF..........77. <11JB
PETROLEUM COKE (Course). .Ji OMl 

PETROLEUM COKE (PDe Run)

BE .... ...........

[BAPGIJT1T
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRARTC&, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1938 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — m 1 

Ild 2 vaL popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:80 vai. vakare.
ECTRA PROGRAMAS Peak- 

tadteaUla ano 7 iU 8 v. v.
UCIO oflao adroaaa;

6755 S. Westera Avė., Chicago, IU.
■i l s_____ ww .«-x. sali

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vieša pora «k ų syveolr
njųi. Saugokite Jąa leisdami iSeg- 
zaminuoti jas njoderolSklausJa 
metodą, kurią regljįtno mokslą, 
galt su i eik ti.

3S ŪKTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurio prašali

na visa *kl¥ JU-mptaią.

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

OPIOM KT MUITAI 
1801 So. AahUad Avenue

Kampaa 18-toy
Tdvfona.: GAMAI, 0.121, Cldcago 

OFISO VAT.ANDO8: 
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:99 s. m. 
iki 7:6o p. m.

—■
DR. G. SERNER

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

756 West 35th Street mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMloek 8709
Kės. tel. PROspect 6080
Jei seoteillepte, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: Y ARds 9354 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 3886 .

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

Ofise TeL .... VIBginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA: •
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartas.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. L AFayette 3210
Rez. Tel. '. REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:36 vak.
Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo sebr&n- 
gino.

Telefonas — OROvehlll 2242 
3ŠĖ

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
25 saetų patyrimas

'Tel,: Yards 1829
JJf Pritaiko Akiniua 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
94M SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street

JK”l<s .j

DANTISTAS
1446 8. 49th Conrt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, T-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais < 
Valandos: S—8 popiet

Valandos nuo 10 iU 4; nuo 6 iki 8 - - -
t sekmadienyje pagal sutartį. ± Remkite ir platinkite dienraštį Draugą r#
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" KARIO LAIŠKAS r ,
(i

“DRAUG O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELI* WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS Rašo A. Skirtos

«*R"**-.

“DRAŲC.AS" HELP WA\TEO 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. l)«*rbnm Street 
Tel. RANdolph 9I88-94S9

★ For Sale 1
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results 1 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Othaanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THF T.EADTNC LTTfH'ANIAN 

ADVKRTTSTNC MFDIUM
*.*.** * ** * *

MEKANIKŲ 

MALIAVOTOIŲ 
UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
33 W. JACKSON

ar ,

2829 W. MADISON
(’< H )KS

IR COMBINATION COOK
Reikia gelžkelių kempėse. Aukš

čiausia mokestis. Atsišaukit.
GENARELLA COMMISSARY 

COMPANY 

561 W. Madison St.

HET.P VVANTED — VYRAI

VYRŲ IR VAIKINŲ 
DIRBT. PAGELB.

100% KARO DARBAI
Patyrimo nereikia. Gera pradinė 
mokestis. Dykai ligoninės ir gy
vasties andrauds. Komnaniios ca
feterija valgis kašto kaina.

EXCEL AUTO 
RADIATOR CO.

320 E. 21»t ST.

HOTTSEMEN
Patyrimo nereikia 

Oera mokesti*. At’ISfl’iklto 
Apply Employment Office

EDGEWATER REACH HOTEL 
6367 Sheridan Road

REIKIA SENESNIO AMŽIAUS VY
RO, nlpiili Indus ir bendram valy
mo darbui. Valandos 1—10 vak. 6 
dienas i sav.. $21. MAE’S RES- 
TAERANT, .7144 W. Cermak Rd.

PAPRASTIEMS
DARBININKAMS

62‘/2c I VAL. 
KREIPKITĖS PRIE

F. H. LONG 
(Stokerkeeper)

63rd & INDIANA AVE.

New York Central 
Railroad

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 

vakare iki 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atslšanldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
MERGINŲ REIKIA prie aptaioymo 
dviračių ratų. Patyrusių pageidauja
ma. Gera mokestia.

CHICAGO CYCI.E RI’PPI.Y CO., 
224 N. Desplalncs.

HEI.P WANTED — MOTERYC

' CHECKERS 
CASHIERS

COUNTER MOTERŲ 
Valgis ir uniformos 

duodama
Dieną ar naktj valandoms. 
Kreipkitės prie Miss Studebaker

PULLMAN 
Standard Car. Co.

900 E. 103rd ST. 
COMmodore 3600 Ext. 262

NAUJOS DARBO 
VALANDOS PRIDĖTA:

4 PP. IKI 9 VAK.
4 PP. IKI 12:30 RYTO

5 DIENOS Į SAVAITĘ

MINNEAPOLIS
HONEYWELl

4737 W. DIVISION

PISTŲ P1.OVĖ.TAS — Kitcben Vy
ras — Linine: room »Vaikinas. Auk- 
SAIauoin mokestis Arti w>tvekarlu.
EDGETVATRR C.OLF CI.T’R, 204." 
Pratt Rhd.

Žemiškieji geidimai yra 
tenai as. kuris sulipina dva
siškuosius mūs sparnus.

(ftv. A mm sti na s i

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

Pilno ar Dalinio 
Laiko Darbai

MOTERIMS ŠLAVĖJOMS
GERA MOKESTIS 

GEROS DARBO SĄLYGOS

KREIPKITĖS PRIE 

MRS. STUDEBAKER

SEARS ROEBUCK & CO
79th & Kenwood

DISIŲ PLOVĖJA — Stiklų, Daržo
vių ir Saladu. Aukščiausia mokestis. 
Arti Katvekar. EI»GEWATER GOIJ-’ 
CI.IB, 21145 Pratt Rlv<l.

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”. 
DUOKITE JĮ KITIEMS Pirkite karo bonus.

VYRAI IR MOTERYS VYRAI Rt MOTERYS

★ ★ ALUMINUM
Dabar tai laika*‘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 Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba me* Mmoklnalm joa. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Ave. Cieero, Di.

Imkite Douglas Park “L” iki Durų

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.60 J menesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGE5VATTIR BEACH HOTEL 
6357 Sheridan Road

REIKIA VIRĖJOS, gv. Juozapo Val
kų Prieglaudoje. Kambarys vietoje. 
Kandidate gali turėti valkų nuo 2 
iki 16 metų. Jiems bus vieta, val
gis, drabužiai lr pamokos ant vletce. 

789 EAST S5th STREET

PATARNAVIMAI

Neverk - ir aš taip 
pat jaučiuosi

Traukinio garvežis sun
kiai dūsavo vis labiau ir la
biau įkaitinamas. Už kelių 
minučių prasidės jo ratai 
suktis ir įsibėgėję pasileis 
riedėti geležiniais bėgiais va 
Įtarų link. Žmonių būriai 
grūdosi prie vagonų durių: 
kiekvienas norėjo -pirma į- 
lipti ir užimti vietą, kad ne
reiktų stačiam keliauti ke
lis tūkstančius mylių. Mote
ris su mažu vaikučiu ant 
rankų spraudėsi pro karei
vių eiles. Mažutis, išgązdin- 
tas garvežio ūžesio ir mi
nios kareivių su maišais ant 
nugarų, ėmė smarkiai verk
ti. Kareivis, grūsdamasis pro 
šalį, jj) ramino: “Neverk — 
ir aš taip pat jaučiuosi.”

Taip, daugelis kareivių 
jautėsi susijaudinę, susigrau 
dinę, kaip tas verkiantis vai
kutis. Jie buvo susigraudinę, 
nes smagiai praleidę dešimt 
ar penkiolika dienų atosto
gų, turėjo vėl palikti myli
mus namiškius — tėvus, žmo 
nas ir vaikus. Gal stotyje 
paskutinį kartą pabučiavo 
savo mylimuosius. Daugelis 
daugiau nebesusitiks...

Jie jautėsi nejaukiai, nes 
nežinojo kur keliauja, kiek 
laiko teks keliauti. Tik jie 
žinojo, kad. po kelių dienų 
varginančios kelionės pri • 
grūstais traukiniais dar teks 
keliauti plačiaisiais vande
nynais. Jia,.žinojo, kad te 
nai jų laukia tikrai sunkus 
ir pavojingas darbas. Tą ka
reivių savijautą tegali su
prasti tik tie, kurie tai yra 
patys pergyvenę. Sunku ta 

{ savijautą aprašyti, bet ją

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
TeL YARDS 1866.

HELP WANTED — MOTERYS

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA CK f
■ii moderniškai {rengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basemcntas 
lr garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinės mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties, ltt mylių nuo Mlclh- 
gan ežero lr puoSnių rezortų.

J. P. VARKALA sav., Chicagoje, 
4I4M Archer Ave. Ph. Virginia 2114

PARSIDl’ODA — GROSF.RNP. IR 
BITCERNft au namu lr vlukuo. ir 
ekstra coltage prie Šono. Atsišaukit 
— 4480 W. BOth STREET.

DO YOUR BIT TO
GET THAT 3rd STRIKE 

ON
BE RLIN !

★ ★
THIS IS A GAME

WE CAN’T AND W0N’T 
L O S E.

★ ★
WHY DON’T YOU 

COME TO BAT 
FOR US?

WORK AS: 
ASSEMBLERS 
INSPECTORS

MACHINE OPETATORS 
Day and Night 

Shift Jobs Open.

DĖDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Aukštos maisto kainos ■/• ■■ ■Kinijoje
ST. COLUMBANS, Nebr.

— Kunigas Robert Degnan, 
gimęs Chicagoje, ir dabar 
St. Columban’s miaijonoriua 
Nancheng, neokupuotoje Ki
nijoje. rašo apie maisto kai
nas Kinijoje. Kunigas Deg-

Matyldt Mr. Danicek 
PaM tarimui

EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS

PTRMAD. ISTTSAI ŠEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:10 PP.

DOUGLAS PK "L” IKI DURŲ

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

nan pažymi kelias kainas 
Kinijoje — už statinę ryžių 
reikia mokėti $250, cukraus 
svaras $64 (jei gali gauti), 
taukų svaras $30 ir mėsos 
svaras $20. Pora batų kaš
tuoja $700.

galima išskaityti iš kareivių 
veidų, galima suprasti iš jų 
nervuoto elgesio ir kalbų. 
Traukinyje — beveik 
vien kareiviai

Daugelyje traukinių sto
tyse kareivius į vagonus su
leidžia pirmiau negu civili 
nius keleivius. Ir tas gal būt 
teisinga, nes kareiviai vyks 
ta tolimiausiai kelionei ir 
sunkiausiam darbui, o ne po
ilsiui į vasarvietes, ne pri- 
vatiškam vizitui ar bizniui. 
Biznieriai gali keliauti mie
gamuose vagonuose.

Traukiniuose apie tris ket 
virtadalius keleivių sudaro 
kareiviai ir tik vienas ket
virtadalis civiliniai gyvento
jai iš kurių daugiausiai mo
terys, kareivių giminės ir 
paž'Btami.

Civiliniai gyventojai ke 
leiviui labai užjaučia, štai 
matytas mažas nuotykis.

Jūreivis, sustojus trauki
niui mažoje stotelėje, iškišo 
galvą pro duris, ieškodamas 
ŪSO moterų. Jo paklausiau:

— Ar jau išalkai?
— Taip, jau dešimts va

landų, kai nevalgiau.
— Juk traukinyje yra val

gomasis kambarys, o be to, 
dar gali ir sandvičių nusi
pirkti.

— Taigi, sakai nusipirkti. 
Už ką pirksi, kad kelinta 
diena esu “broke”.

šalia mūsų stovėjusi mo
teris jūreivio paklausė:

“Ar tikrai neturi pini
gų?”

Tada jūreivis-ištraukė iš 
kišenės savo ploną piniginę 
ir išvertė ją — nė centas ne
iškrito.

Gana inteligentiška mote
riškė atidarė pilną prikimš
tą žaliųjų piniginę ir pada
vė jam dolerį. Šis nenorėjy 
imti, lyg sarmatinosi.

Tada moteris jam įsakė’ 
“Padaryk man malonumą. 
Nupirk keturis sandvičius.”

Kai pastarasis grįžo su 
sandvičiais, moteris pasakė 
ačiū už patarnavimą ir lie 
pė tuos sandvičius suvalgy
ti, o pusdolerį pasilaikyti, 
kaipo “tip”.

Kai kuriose statyse ŪSO 
moterys atneša kavos, pyra
gaičių ir sandvičių. Taip pat 
didžiausiose stotyse yra į- 
rengta kareivių “lounge 
rooms”, kur gauna užkąsti, 
pasaugo maišus ir randa 
laikraščių pasiskai tymui. 
Traukiniuose merginos lt 
moterys mėgsta su karei
viais pasikalbėti, paflirtuo
ti. Dauguma kareivių trau
kiniuose skaito, žaidžia kor
tomis ar čekeriais, kalbasi 
ir snaudžia. Retkarčiais pa
triukšmauja, pašposauja ir 
padainuoja. Kai kurie turi 
įsidėję valgių ir stiprių gė
rimų, kad lengviau galėtų 
užmigti. Girtuokliauti trau
kinyje neleidžiama, bet jei 
kas dar namuose rado už 
slėptą kvortą ir pasiėmė ją, 
tai net tarnautojai padeda, 
ją ištuštinti, nes nori nusi
kratyti “slogų”.

Traukiniai dažniausiai vė
luoja po kelias valandas ir 
stotyse tenka laukti Kito 
traukinio gana ilgai. Tas la-

3

Po svietą pasidairius
Visų čėsų ir visų tautų 

vyrai, matydami pavojų nu
plikti, labai esti susirūpinę. 
Visokiais šundaktarių toni- 
kais ir kitokiais būdais sten - 
giasi sulaikyti ant savo gal
vos plaukus. Kiek išleidžia
ma pinigo, kiek prisinervuo- 
jama. Ir vis veltui.

Bet štai, neseniai vienas 
Austrijos daktaras išradęs 
vaistus tai vyrų grožės tra
gedijai pašalinti. Vaistai la
bai pigūs ir paprasti. Tokie 
paprasti, kad nei vienam net 
į galvą neatėjo jais pasi
naudoti. Pasirodo, kad jei

Bandą skutant z-

Virš dvidešimts metų ne
buvau turėjęs vakacijų. Tai
gi, gavęs progą skubinaus, 
kaip greit galėjau, jog ko
kios nepermatomos kliūtys 
man nesugadintų. Ir taip 
besiskubindamas p imirštu 
namie visus aavo skutimo 
įrankius.

Vakacijas nusprendžiau 
.praleisti pas savo švogerj už 
kelių šimtų mylių, bet ka
dangi labai yra menkas ma
no tas švogerigi, Aigi ir visi 
jo skutimo įrankiai yra la
bai menki. Kartą pamėgi
nęs, jau daugiau nebenore-

nenori nuplikti, turi valgyti I. klnkinti8 & ,ai ir nu 
žalias morkas ir iškarto la- sprendHau eiti paa bar2da.
bai didelėmis porcijomis. 
Morkų valgymo pasekmės e- 
są stebėtinos. Kuriam slen
ka plaukai, valgant morkas, 
ne tiktai sustoja slinkę, bet 
dar net naujų priauga ir 
plikė visiškai pranykstanti.

Imtis atsakomybės už šių 
vaistų pasekmes mano del
nas nenori, bet kadangi vais 
tai yra paprasti, pigūs ir ne
kenksmingi, tai nieko ne
kenks, jei pradedą plikti ir 
pamėgins jais pasinaudoti 
taip, kaip čia ant delno pa
dėta.

Čikagos lietuviškų balša- 
vikų gazietoje neseniai bu
vo įdėta vyriškio pikčeris 
su parašu “Yuden”. Jis, gir
di, dalyvauja svarbioje vie
toje ir atėję daugiau sužino
site apie jį.

žydiškai, tavorščiai, “yu
den” bene tik nebus judo- 
šius. Kadangi jis afišuoja
mas balšavikiškoje gazieto
je, kuri nuolatos garsina 
Lietuvos pardavimą Rusijai, 
tai matomai jis . pavaizduos 
bent simbolinį balšavikų pa
sikorimą.

Susėjo du vaikučiai. Pir
mas pradėjo girtis:

— O iaš turiu naujus šiu
šus.

— Aš turiu naują kepurę. 
Pirmas, klek pagalvojęs,

išdidžiai:
— Mano mama mirė, o ta

vo ne.

skutį.
Man paklausus švogerio, 

ar nesiranda arti barzdasku
čio, atsakė:

— Taip, dar ir lietuvis. 
Palauk, aš tave nuvesiu, kad 
kartais “nepaklystum”.

— A, jau tas Baltulis, 
kaip pradės savo pasakas 
sakyti, tai ir pietai mums 
atauš, — pastebėjo švoger- 
ka.

— Tik jau nesirūpink. Aš 
pats nuvesiu ir paprašysiu, 
kad ilgai nelaikytų, — švo- 
geris užtikrina.

Taip ir padarė. Nuvedęs 
mane įkišo galvą per duris:

— Klausyk, Jonai, žiūrėk, 
kad gerai nuskustumei ma
no svogerį, bet tik susimil
damas ilgai nelaikyk, nes 
mes visi norime pietauti.

Man įėjus Jonas Baltulis 
mane peržvelgė akim nuo 
galvos iki kojų ir paklausė:

— Tamsta esi svečias?
Aš linktelėjau galvą ir ne

drąsiai atsakiau:
— Taip.
— O iš kur, tamsta?
— Iš Detroito.

Povilas Petrėnas
(Daugiau bus)
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Liūdna Hitlerio kalba
Adolfas Hitleris pasakė kalbą liepos 5 dieną, ši jo 

kalba buvo liūdniausia jo gyvenime. Hitleris įspėjo, 
kad Vokietija kovoja už tikrą buvimą ir pripažino, kad 
sąjungininkai pralenkė Vokietiją karo produkcijoje.

Hitleris kalbėjo savo* štabe Vokietijos ginklų ir kitų 
karo produkcijos vadams. Hitleris pripažino, k&d di
delė kova nulems ateitį daugelio ateinančių generacijų'.

Hitleris savo kalboje nutylėjo apie sąjungininkų in
vaziją Prancūzijoje, amerikiečių It anglų laimėjimus 
Italijoje ir apie Raudonosios Armijos pasisekimus Ry
tų fronte. Hitleris pripažino, kad Vokietija susidūrė 
su daugybe sunkenybių.

ši Hitlerio kalbą bus antras jo viešas pasirodymas 
nuo to laiko, kai sąjungininkai įvykdė invaziją Pran
cūzijoje. Praeitą savaitę Hitleris kalbėjo generolo E- 
duard Dietel laidotuvėse.

Iš Japonijos gyvenimo

KONVENCIJOS PIR
MININKAS PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Vokiečiai nustebinti amerikiečių spartumu
Pastarųjų dienų žinios rodo, kad sąjungininkams ge

rai sekasi visuose karo frontuose.
Vokiečiai pajuto didelę sąjungininkų jėgą ir stipru

mą. Pranešama, kad vokiečiai yra latrai nustebę ameri
kiečių spartumu. Nelaisvėn paimti vokiečių karininkai 
tvirtina, kad juos nustebino nepaprastas J. A. Valsty
bių karo jėgų spartumas, pareiškė gen. Omar Bradley.
f Vokiečiai nemanė, kad amerikiečiai pajėgs taip grei
tai perkirsti Cherbcurgo pusiausalį. Be to, jie manė, 
kad Amerikos karoi jėgos duos jiems kelias dienas per
siorganizuoti. Gen. Bradley patenkintas Jungtinių Ame
rikos Valstybių karo jėgų nuotaika ir atliktomis praty
bomis.

Iš Pacifiko gautos džiuginančios žinios. Nauji smū
giai japonams suduoti. Saipan salos miestas Garapan 
pateko į amerikiečių rankas. Garapan yra japonų mies
tas, kuris buvo užimtas amerikiečių. Garapan yra Sai
pan salos šeštinė. Amerikiečių jėgos puolė kitas japo- 
r 4 salas. Japonams sukelta nemaži nuostoliai.

žodžiu, sąjungininkų karo mašina visuose karo fron
tuose gerai veikia ir priešui kelia daug rūpesčių.

Japonija yra nacių vokiečių sąjungininkė. Pastaruo
ju laiku japonai yra nustebinti Vokietija. Japonai yra 
nustebinti vokiečių oro jėgų susilpnėjimu Europoje. Ja
ponų radijas paskelbė, kad tai tikrai yra paslaptingas 
dalykas.

Japonai girtasi per radiją, kad pas juos yra sumo
bilizuota “didelis korpusas” moterų, kurios dirba prie 
laivų iškrovimo ir pakrovimo darbų;, kad užėmus vie
tas tų vyrų, kurie yra fronte ar industrijos fabrikuose. 
Minimos moterys priskirtos prie armijos.

Tokyo radijas taip pat pranešė, kad valdžia pateikė 
programą dėl aukštesnių mokyklų (secondary) studen
tų, kurie gautų jūrininkystės lavinimą. Taigi japonai 
mobilizuoja visas jėgas karo mašinai.

Senatorius Samuel Jack
son iš Indiana išrinktas nuo
latiniu pirmininku demokra
tų partijos konvencijai, ku
ri prasidės Chicagoj liepos 
19 d. (Acme-Draugas tele
photo)

Gazolinas ir karas
Gazolinas turi didelės reikšmės karo vedime. Gene

rolas Arnold paskelbė, kad vokiečių pramonė dabar pa
jėgia pasigaminti tiktai 30 nuoš. normaliais laikais 
gaminamo gazolino.

Gazolino stoka smarkiai jaučiama ir fronte, vieto
ms naciai palieka pakelėse savo tankus.

Užfrontėje nacių karo vadovybė įsakė kariuomenei 
v rtoti arklius ir taupyti gazoliną. Amerikos lakūnams 
p įvyko sumažinti nacių ru'uliukų gamybą 67 nuoš.

Suprantama, kad naciams gazolino klausimas atei
tyje bus dar opesnis klausimas.

Informuos parlameni?
Ners sąjungininkų aviacija apdaužė vokiečių robotų 

(skrendančių bombų) lizdus, jie vis dėlto kenkia pa
kraščių gyventojams. Robotai kenkia britų nuotaikai, 
nes gyventojai nežino kada nuo jų slėptis, naciai šau
do dieną ir naktį

■ I t

Britų ministeris pirmininkas Churchill šiandien pil
nai informuos parlamentą apie vokiečių robotus.

Britai nori žinoti kodėl sąjungininkai nepajėgia vi
sai sustabdyti robotų veikimą.

Skrajojančios bombos

Atnaujino santykius
Teko patirti, kad Olandijos valdžia atnaujino san

tykius su Vatikanu, ir huvo Olandijos valdžios atsto
vas Jonkheer M. W. van Weeke paskirtas prie Šven
tojo Sosto. Apie tai praneša Osservatore Romano. Nuo 
1925 metų Olandija nebuvo atstovaujama prie Šven
tojo Sosto.

Olandijos valdžios atstovo paskyrimas prie šventojo« I
Sosto yra geras ženklas, ir rodo, kad popiežiaus reikš
mė vis labiau suprantama ir įvertinama.

Nenori nei bolševizmo nei nacizmo
“Herald Chicago American”, liepos 3 dieną, 1944 m., 

parašė editorialą (vedamąjį straipsnį) Suomijos klau
simu. Straipsnis užvaldytas “The Tragic Case of Fin- 
land”. Tame straipsnyje įrcfcoma, kad rusai bolševikai 
yra kalti dėl šiandieninės Suomijos padėties.

Rusai bolševikai užpuolė 1939 metais mažą tautą, ku
ri nori laisvės ir nepriklausomybės ir šiandien Suomija 
deda visas pastangas, kad galėtų apginti savo nepri
klausomybę.

Suomiai nenori nei stalinizmo, nei hitlerizmo. Kai 
Suomija buvo jėga priversta taikintis su Rusija 1940 
m., ir rusai pagrobė dalį Suomijos, tai iš tų Suomijos 
vietų, kur rusai bolševikai užėmė, išsikėlė 450,000 suo
mių kitur gyventi, palikdami savo žemes ir triobas. 
Tuo žygiu suomiai parodė opoziciją stalinizmui, suo
miai parodė, kad jie nenori bolševizmo ir Stalino “glo
bos.” fe

★
Mažos tautos

Ralph Gorman, C.P., žurnale “The Sign”, liepos mė
nesio numeryje, parašė editorialą, kuriame kalba apie 
mažas tautas ir jis aiškiai pabrėžia savo straipsnyje, 
kad mažos tautos turi būti laisvos ir nepriklausomos.

Autorius primena, kad Amerika irgi buvo maža tauta.
Ar maža ar didelė tauta turi teisę ir pareigą būti 

laisvomis ir nepriklausomomis.

59 m. nuo mirties 
rašytojo A. Bart
kevičiaus

(LKFSB) Vienu atgims
tančios lietuviškos sąmonės 
atstovų buvo kun. Ant. Bart 
keviči.U8. Gimęs 1835 m. Erž
vilko parapijoje. Būdamas 
Šakynos klebonu jisai Skai
tė ir platino Tilžėje leidžia* 
mus slaptuosius lietuviškus 
laikraščius. Su knygnešiu «J. 
Bieliniu jisai palaikė nuola
tinį ryšį gavęs iš jo gerų 
lietuviškų knygelių veltui iš
dalindavo savo apylinkės 
lietuviams. Taip atvažiuoda
mas į Joniškėlį jisai atsi
vežė 200 knygelių “šiaulė
niškio Senelio” ir čia pasklei 
dė tarp žmonių. Jisai su ra
šytojos Gabrielės Petkevi- 
čiūtės-Bitės tėvu buvo tikri 
globėjai vargšų ir nelaimėn 
įkritusių. Jie ne vieną varg
šų girtuoklių šeimą gelbėjo 
nuo elgetos likimo. Jisai 
taipgi rašė lietuviškai pa
mokslus ir eilėraščius. Vie
nas jo' pamokslų rinkinys 
1901 m. buvo išleistas She- 
nandoah, -Pa. Yra išlikę jo 
eilėraščiai vysk. Valančiaus 
ir vysk. Baranausko garbei, 
su kuriais jisai palaikė ry
šius, susirašinėjo. Taipgi y- 
ra išsilikusi jo giesmė į Šv. 
Kazimierą. Mirė jisai Joniš
kėlyje 1894 m. liepos mėn. 
11 d.

Iš Madrido, Ispanijos, gauta žinia, kad vokiečių skra
jojančios bombos turėjo tokią paseką, kad išgelbėjo 
nacių rėžimą, — mažiausiai laikinai, — nuo vidaus 
[rizės ir sunkenybių. Toks įspūdis susidarė Madride 

pagal pranešimą iš Vokietijos.
Apie skrajojančių bombų ofensyvos reikšmę rašo 

“Das Schwarze Korps”. Laikraštis pastebi, kad Vo
kietijoje vidaus krizė praėjusi. Iš tų pranešimų galima 
gauti įspūdį, kad Vokietijos viduje ūpas ir nuotaika 
B© kokia.

įdomi programa
Ateinantį sekmadienį, liepos 9 dieną, šauniame Berg- 

man's Grove, įvyksta “Draugo” piknikas — išvažiavi
mas, kuriame taip pat bus įdomių programos dalykų. 
Jūs savo atsilankymu paremsite “Draugą”, kuris tar
nauja Amerikos ir Lietuvos reikalams.

★ -
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Pirkite penktosios paskolos karo bonus. Tuo savo 
žygiu paremsite karo pastangas ir sutaupysite pinigus 
ateičiai.

Vatikane išleista 
lietuviška knygelė

(LKFSB) Kaip bolševikų, 
taip if nacių okupuotoje Lie
tuvoje beveik jokių galimy
bių nėra išleisti net ir tiky
bines lietuviškas knygas. Tą 
giliai atjausdamas J. E. vys
kupas Pr. Būčys lietuviškai 
paruošė nedidelį) katekizmą, 
kuris buvo išspausdintas 
1942 meta is Vatikane. Kny
gelėje yra lietuviškieji po
teriai ir svarbiausiųjų tiky
bos tiesų santrauka. Yra ži
nių, kad tos knygelės keli 
tūkatartčl&i egzempliorių bu
vo pasiųsti į Lietuvą. Vie
nas egzempliorius pasiekė 
net Argentiną.

(Tęsinys)
Šitų dviejų žodžių sujungi
mas iškelia žmonių širdyse 
paveikslą, nupieštą vargo 
spalvomis, bet tokio vargo, 
kuris nekelia pasigailėjimo. 
Ir tik per apverktiną netei- 
siogumą lieka nebaudžiami 
tie, kurie pagimdė šitos ne
šlovės naštą. Pajuokų pa
juoka, kad šis, paaukota sai 
daugelio žmonių akyse, ne
turi teisės į jokią pagarbą. 
Labai dažnai jis tampa be
vardžiu grobiu...

Ir antrą kartą pasklido 
Danieliaus balsas:

—Ne, ne, nėra Dievo!
Pykčio banga jį užliejo. 

Jis išgirdo savo juoką, tokį 
juoką kuriuo gailimasi, kad 
per ilgai laikytasi kvaily
bės; pasigailėjimo juoką, 
kad jis leido save apgaudi
nėti, uždaryti save siaurame 
ir niekšingame rate. Eu- 
guerrando buvo tiesa, kad 
tikėjimas į tą abejotiną Die
vą varžė jo gyvenimą leido 
apsigyventi jo dvasioje tuš
čiam nuolankumui, kuri3 
trukdė jį pakelti galvą prieš 
šitą veidmainišką ir ištvir
kusią visuomenę!

Drąsiai peršokdamas tvo
rą, kurią ką tik sulaužė, jis 
nuslinko į pagiežos pašlaitę. 
Jis ieškojo keršto apgau
lingai idėjai, kuri iš jo pa
darė vergą, ir, pakrypus jo 
akims į, tabernakulį, jis drį
so Jam rodyti kumštį. Žmo
nės norėjo jį apšaukti va
giu, ir šis gerasis Dievas, 
kurį jis pirma tikėjo, nesi
priešino! Gerai, tegu, jis bus 
vagis kaip reikiant! Ar nėra 
šitame tabernakulyje bran
gių taurių? Jo kerštas prieš 
Dievą raa maisto ten! '

Kalėjime jis buvo susiti
kęs su bažnyčių vagimis. Su 
jais jis nepaprastai ginči
josi, vadindamas tą darbą 
baisia šventvagyste. Vis 
dėlto pavogtų daiktų siėpė- 
jų vafdas liko įrašytas jo 
atmintin. Juk reikėjo jam 
pasirūpinti pinigų ir pabėgti 
au Terese į užsienius...

Mušė 2 valandas. Maloni 
valanda nusikaltėliams Pa
ryžiaus kampe, kur vienai 
valandai po vidurnakčio įsi
viešpatauja ramybė. Ir apie

U Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

bažnyčią jokio triukšmo nei 
pravažiuojančių ratų barš
kėjimo.

Drąsiai jis ėjo ■prie alto
riaus. Kaip jis išlauš taber
nakulio duris ? Tikrai jis ras 
bažnyčioje, kas hus jam rei
kalinga. Ar jis negalėtų pa
daryti laimingą smūgį su 
šitomis sunkiomis žvakidė- , 
mis, kurias pastebėjo? Bet 
pirmiau reikia gerai nužiū
rėti vietą. Šviesa, kurią 
sklaidė amžinoji lemputė, 
pakabinta gana toli nuo al
toriaus, vargiai apšvietė pa
vienius bruožus. Tegu, jis 
uždegs žvakę. Pasiieškojo: 
nėra degtukų! Valandėlę jis 
sustojo ir pasijuto lyg su
laikytas. Jis jautė, lyg keis
tas nusilpimas slėgė jį; jo 
širdis sugniužo, įslinko į ją 
paslaptinga baimė...

—Dievas?...
Ne, dar kartą, jo nėra! 

Nuo tos minutės, kada jis, 
Danielius, sutiko su vagys
tės mintimi, jo nuodėmė jau 
buvo įvykdyta.

Argi Dievas ar jo angelai 
neprivalė užmušti jį vieto
je? Ar neprivalė duoti kokį 
perspėjimą? Ar tik perspė
jimą? Viena tyla atsakė į jo 
šitą paskutinį ir baimingą 
klausimą... Parimdamas sa
vo pečiuse, lyg išsivaduoda
mas iš po įžūlios naštos, jis 
prisiartino prie vieno pilio
riaus, manydamas ten rasiąs 
elektros mygtuką. Nieko! 
Prie sekančio' pilioriaus jo 
ranka užtiko, ko ieškojo. Jis 
pradėjo protingai svarstyti, 
ką turi daryti. Iš gatvės ga
lėjo matyti šviesų. Bet ne, 
nebebuvo laiko; užteko Vie
nos minutės apsigalvoti. Jis 
padarė staigų mostą žmo
gaus, kuris nori padaryti 
nepakenčiamą žygį, kol dva
sia dar svarsto ir skaičiuo
ja; žygį, apie kurį šaltai 
galvoti yra labai sunku, 
ypač paskutinį momentą, 
kada, rodos, laisvės nebėra, 
kaičia kažkokia ,tartum iš
viršinė jėga verčia žmogų 
veikti.

Staiga iŠ visų altoriaus 
pusių nušvito šviesa.

(Daugiau bus)

Kalba yra žmogaua gyvy
bės atspindys. (Jablonskis)

A LANDING PARTY YOU CAN JOIN
L#

i

V
I

k
(LKFSB) 1924 m. liepos 

16 d. Amerikos (USA) lai
vai pirmą kartą vizitavo 
Lietuvos uostą — Klaipėdą.

v
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Nauji Žemaičių kankiniai
Baisiai nužudytieji 76 vyrai Rainių 

miškelyje
(Tęsinys) , tarnavo eiguliu Plungės miš-

W^Kalėjimo prižiūrėtojas A. 1^4 urėdijoje, vėliau • pa- 
Pilypaitis papasakojo, kaip si«nio policininku, Kybartuo- 
bolševikų paliepti, jie de- i se. Aktyvus šaulys. Saulių 
šimts žmonių, iš vakaro Rai- ginklus išdalino patikėti-
nių miškelyje iškasė duo
bes. Virėjas J. Adomaitis

niams. Suimtas 1940 m. spa
lių 31 d. Bolševikai nirfnuo-

mktė bolševikų paskirtąjį se darė žiaurią kratą. Radę 
kalėjimo viršininko pa rei- kabantį ant sienos šaulių Įc

Tbl
s Vaitkų, kurio kelnės kūrėjo Putvio paveikslą, pa-

batai buvo krauju laptaš-1 reikdavo tuoj nukabinti. Iš
kyti. Kalinė J. Tiškienė pa
sakojo mačiusi, kaip iš Tel
šių kalėjimo vedė bolševikai 
politinius kalinius ir girdė-/

kalėjimo neišėjo, nukankin 
tas kartu su abiem jaunes
niais broliais.

Antanavičių ūkis yra Did- 
jo jų dūsavimus: Jėzus-Ma-Į Vygjų kaime, Plungės valsč. 
rija! Kur jūs mane veda- rpgvaį į§vežti į Rusiją, taipgi

DIENRASITS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuviai kariaujančioje Britanijoje
(LKFSB) Škotijos Lietu- wo, poilsiui. Auchinlecke y- 

v/ų Moterų draugija nese- ra dvylika lietuvių šeimų.
niai šventė 15 m. savo gy- Jos savo gausesne auka yra
vavimo sukakt į. Pažymėda-į prisidėjusios prie Lietuvos 
ma tą įvykį) S. Prapuolenytė' reikalų. Salia Aušmlecko
Britanijos lietuvių laikraš
tyje pabrėžė didelius tos 
draugijos nuopelnus šel-

trys šeimos gyvena SkAres.
— Lcndono Lietuvių Fe

deracijų, kiek aplinkybės
piant draugijos nares nelai- leidžia, plečia savo veikimą, 
mėje, rūpinantis geru vaikų daro posėdžius, planuoja 
auklėjimu ir energingai dar- darbus ir juos vykdo.
buojantis išeivių lietuvių kul Bellshill moterų drtu-
tūriniame gyvenime: ruo-, gijos skyrius savo 15 m. gy- 
šiant vakarėlius, paskaitė- Į vavimo sukakčiai paminėti,
les, kitokias pramogas.

— Be didžiųjų centrų —
Londone ir Glisgcwe — lie
tuvių yra išsisklaidžiusių po 
{įvairius britų miestus: Ed-

suruošė šaunią šeimynišką 
vakarienę su kalbomis h* šo
kiais.

— Londono lietuvaičių 
“Lituanicos” choras buvo

te?” Kalinė M. Radzevičie- 
įjfc/*tiaipgi girdėjo, kaip bir- 
^telio 24 d. apie ll vai. nak
ties vedė politinius kalinius. 
Kalinys J. Bertašius, kurs 
buvo pasodintas į Telšių ka
lėjimą už padėjimą pabėgti 
per sieną lietuviams, ku
riems gręsė pavojus, irgi bu
vo šaukiamas iš kameros 
drauge su ki’.lais politiniais

ir sesuo Genovaitė išvežta 
Lietuvoje liko nužudytųjų 
broliai Alfonsas ir Kazys, o 
taipgi ir sesuo Anastazija.

4. Liudvikas Bachmanas 
— Plungės gimnazijos mo
kinys, gimęs 1922 m. Labai 
troškęs Lietuvos laisvės. Su
imtas 1941 m. vasario 24 d. 
Kalėjime laikėsi labai at
kakliai, vyriškai. Neįurtin-

Amerikos karo lakūnai, sugedus lėktuvui, kuriuo jie skrido virš Grand Canyon, pa 
rašutais buvo nusileidę į tokią vietą, kur per keletą dienų jų nebuvo galima rasti bei j vieningumo astuonios šei 
pasiekti. Nuotrauka padaryta juos išgelbėjus iš baisaus likimo. (Acme-Draugas tele- moa, yra dar kelios šeimos,
photo)

kaliniais, kurie buvo vėliau tėvų vaikas, su tėvais

«
sti baisiai nužudyti Rai- 
ų miškelyje, bet jisai, nu
jausdamas, kas jų laukia, 
pmįi slėpė po lova ir taip iš

likto gyvras. Kitus gi tą nak
tį, birželio 24-25 d., baisiai 
nužudė.

JLAS GI BUVO TIE 
™ t LAIMINGIEJI ?

Daugelį nužudytųjų gimi
nės atpažino, bet kai kurie 
buvo taip baisiai sužaloti, 
kad nebuvo galima atskir
ti. Vėliau Telšių kalėjime 
rastas .politinių kalinių są
rašas. Iš atpažintų kanki-

«
’ų visi buvo tame sąraše į- 
šyti. Sąraše buvo 76 žmo
nės, tiek pat, kiek rasta la
vonų. Tarp nukankintųjų bu 

vo ir du rusai. Štai tų nu-J 
kankintųjų liūdnas sąrašas:

1. Juozas Antanavičius, gi 
męs 1921 m. Mokėsi Plun
gės gimnazijoje ir eu kitais 

gimnazijos mokiniais dirbo 
dėl Lietuvos. Su jais kartu 
ir areštuotas.

2. Antanas Antanavičius, 
gimęs 1918 m., Lietuvos ka
riuomenės savanoris, tarna
vo aviacijoje. Bolševikų iš 

^^•mijos atleistas grįžo į* na
mus. Prisidėjo prie patrijo- 
tinių atsišaukimų platinimo.

3.. Jonas Antanavičius, vy
riausias iš visų trijų nužu- 
dytuju brolių. Gimęs 1912 

• m. Atlikęs karinę prievolę

gyveno Plungės miestely. 
Tėvas dabar yra miręs, li
kusi tik viena beturtė moti
na. Jai buvo didelis liūde
sys, kai atpažino sūnaus La
voną, kuriame buvo žaizda 
apie pusantro colio pločio. 
Pakaušis sumuštas. Krūti
nės kairė pusė sumušta su 
kraujo išsiliejimu. Keturis 
kartus šautas iš arti prie 
stuburkaulio.

krūtinės pusėje puvimo žy
mės. Visa kaukuolė Sudau
žyta, dešinėje kiaušo pusėje 
skylė apie 6 colių, apimanti 
dešinės pusės kaktikaulį, 
smilkinių ir viršukaulio sri
tis, smegenys išbėgę.

7. Stasys Balsevičius — 
gimęs 1913 m., Kumžaičių 
km., Kulių valsč. Suimtas 
namuose savo ūkyje 1941 m. 
vasario 25 d. Jo lavonas bu
vo atpažintas. Rasta sumuš
ti abu klubai ir krūtinė, taip
gi veidas ir kitos kūno da
lys. Durta žaizda per kairę 
ausį į smegenis. Rankos su
rištos užpakaly. Likusi gy
va jo žmona gyvena Kuliuo
se.

5. Kazys Baltrimaitis -— 
Telšių amatų mokyklos mo
kinys. Gimęs 1922 m. šniu
raičių kaime, Radviliškio 
valsč. Tėvai gelžkeliečiai. Ka 
zys keletą metų dirbo tėvų 
ūkyje, vėliau mokėsi dar 
Klaipėdoje. Skautų organi
zacijos narys,- draugų myli
mas. Nors žinojo, kad yra 
['tariamas, nesiliovė dirbęs 
slaptą lietuvišką darbą. 1941 
m. vasario 16 d. Te'šių ka
pinėse išbarstė atsišaukimų. 
Kitą dieną suimtas ir iš ka
lėjimo jau nebeišėjo.

6. Povilas Balsevičius — 
Plungės gimn. mokinys. Gi
męs 1920 m. vidut. ūkin. šei
moj. Kumžaičių kaime, Ku
lių valsč. Skautas. Karta su 
draugais leido laikraštėlį: 
“Laisvės Varpas”. Suimtas 
1941 įto. vasario 10 d. Jo la 
voną atpažino brolis. Rasti 
įvairaus dydžio sumušimai 
ant liemens ir apatinių ga-

8. Albinas Baltramiejūnas, 
kilęs iš Aukštaitijos, 1928 
m. baigęs gimnaziją, studi
javo Kauno universitete. Ra 
šė eilėraščius ir yra išleidęs 
kelis rinkinius Gilbonio sla
pyvardžiu. Suimtas Kretin
goje.

bot jos nesideda prie lietu
viško darbo. Edinburghe net 

m. vasario 15 d. Jo lavoną, nariu. Buvo įtartas, kad su gį veikė lietuvių jaunimo
atpažino St. Avelis. Rankos 
buvo surištos užpakalyje, 
sumuštos blauzdos ir kitos 
kūno dalys, galvoje pradur
ta žaizda, daugiau kaip dvie
jų colių. Kaktos kaulas su
triuškintas, apie kairę akį 
kraujo išsiliejimas.

11. Juozas Bumblys — ū- 
kininkas iš Lygių km., Pla
telių valsč., jokiame veiki
me nedalyvavo. Suimtas 
1941 m. sausio 10 d., matyt, 
kokio šnipelio įskųstas.

12. Steponą# Bu bei ė — ū- 
kininkas, gimęs 1920 m. Al
sėdžiuose, anksčiau yra bu
vęs pavasarininkų sąjungos

kitais 1941 m. vasario 16 d. 
iškėlė lietuvių trispalvę vė- 
liavą. Suimtas vasario 19 d.

9. Juozas Beimavičius — 

telšiškis mūrininkas, kilęs iš 
Naumiesčio. Jokiame visuo- į 
meniniame veikime nedaly
vavo, kalėjiman pateko iš 
keršto {įskųstas. Suimtas 
1941 m. vasario 12 d., liko 
beturčiai tėvai ir mažame
čiai 3 broliai bei 4 sesutės.

10. Kosta# Bučkis — Tel
šių amalų mok. mokinys, 
gimęs 1922 m. Kairiškių k., 
Tryškių valsč. Dėl neturto 
negalėjęs eiti į mokslus, sto
jo nors amatų mokytis, bet 
daugiau mėgo poeziją. Su 
draugais buvo padaręs prie
saiką kovoti prieš okupan 
tus dėl Lietuvos išlaisvini-

inburghe laikosi lietuviško nuvykęs į karių stovyklą, 
savo daina palinksminti vi
sokių tautybių karius. Try
lika lietuvaičių, apsirengu
sių (tautiniais drabužiais, su
darė gražų įspūdį ir jos bu
vo sutiktos gausiu plojimu. 
Kai kurias dainas net teko 
kartoti. Tas pats choras ir 
antrą kartą pasirodė tarp 
svetimtaučių — Internatio
nal Friendship League. Pa
siklausę lietuviškų dainelių, 
žmonės su įdomuihu klau
sinėjo apie Lietuvą ir lietu
vius. šioje vietoje lietuvai
čių chorui teko pasirodyti 
ir diu kartų, su dideliu pa
sisekimu.

ratelis, bet dėl karo turėjo 
veikimą apriboti. Čia atvyk
sta lietuvis kun. Gutauskas

Jo lavonas atpažintas. Ras- įr pO pamaldų, paprastai, 
tas smakras pažabotas raiš-, aptariami lietuviškieji rei- 
čiu ir priveržtas prie kaklo, kalai.
apatinis žandikaulis nuvers
tas žemyn, liežuvis iškištas, 
kairioji akis atdara. Tarp 
viršugalvio, pakaušio ir smil 
kinio yra, aštriais nelygiais 
kraštais žaizda apie 3 colių, 
smegenys iš jos bėgo.

(Daugiau bus)

Dalkeithe yra astuonios 
lietuvių šeimos, o Newton- 
grange apie penkiolika. Čia 
lietuviai ne tik dalyvauja 
specialiai lietuviims ruošia
mose pamaldose, beit netgi 
sumeta aukų Lietuvos vada
vimo reikalams.

Vakarinėje dalyje, Girva-
— Daug gyvumo Britanl- 

jos lietuvių veikime įneša
Kalba yra visų didysis į ne, yra šešetas lietuvių šei- Londono lietuvių parliprjbs 

tautos pasistatytas pamin-1 mų. Vasarą čionai atvyksta į klebonas kun. dr. K. M*itu- 
klas. (Jablonskis) [daugiau lietuvių iš Glasgo- (Nukelta į 6 pusi1.)

RADIO ARTISTU
IN VA ZIJA

lūnių pilvo srityje, kairėje mo. Suimtas Telšiuose 1941

SUNAIKfNTA ?AE06 SOSTINE

Dideli mūšiai mūs marinų su japonkis Saipan saloje sunaikino tos salos sostinę — 
fiestą Garapan. Nuotraukoj miestas paskendęs gaisre. Kitoj vietoj matomas skęstin- 

japonų laivas. Juo toliau, tuo didesnius smūgius ir nuostolius sutinka japonai Pa-
tifike. (U. S. Coast Guard photo; Acme-Draugas telephdto)

— kuris įvyksta —

Šiauriame BERGMAN'S Grove
RIVERSIDE, ILLINOIS

★ ★ ★

Dalyvaus Lietuvių Mėgiamiausi Radio Artistai

SOPHIE BARČUS ir VAKARUŠKININKAI
so visa Tačkūnų Šeima, Dainininkais ir šokėjais

Kas atydžial neseka kas savaite Tačkūnų Barboros ii 
Petrės gyvenimo vaizdelius? Tos dvi aitt.-tčs lietuvių vi
suomenės širdį paviliojo “DRACGO” Piknikas, kur dar la
bilu patrauks vIMų širdis savo asmeniško dalyvavimu. Beje, 
abi, aitot savaitinių valzdtllų, yra NAALIKfri. Bar Išira ypa
tingai Ieško sau tinMntUb vyro apsivesti, štai proga nafi- 
llanrs Ir senlierrtlanis, pamatų Jns asmeniškai. u»wregistnio- 
ti savo kandidatūras vedyboms. VAKARtšKIM.VKAI at
vaizduoja vaizdus Iš tikro Lietuvoje gyvenimo. Atvykę prl- 
siinlitsite savo tėvynėje praleistas dienas Ir kartu su Tač- 
kūoais llnksmlnsltės, Juoksttės ir gal verksite atsiminę 
tuos senus laikus.

antrame Liepos Sekmadienį, t. y.

Sekmad., Liepos-July 9d., 1944
PRADŽIA MAŽDAUG 12 VAL.

★ ★ ★K

Taipgi Dalyvaus Plačiai Žinomi Artistai —

BROLIAI VESOTAI iš LIETUVOS
ir jų Rinktiniai, Mėgiami Dramos Artistai

Broliai Vešolal su savo rinktinę Drartio* artistų grupe 
yru žymiausieji Amerikoje Lietuvių Driubos artistai. ,IU 
perstatymai įvairiose Lietuvių kolonijose lr dar neseniai 
atgal priulėti valalal Iš LirtUVos Istorijos oro bangomis su
žavėjo tūkstančiu* klausytojų. ft| grupė atslžyntėjusl ne tik 
Dramos srityje, bet Ir kntnedIJtj valtVnlmuOse. Vešotų Bro
lių grupėS sužavės tūkstančius lr “DRAUGO" Piknike.

Taigi, pasinaudokite šia gražia proga praleisti šf sek
madieni su savo draugais Ir pai,Staniais vėsiame Bergman's 
Darže Ir kartu atliksite gerą darbų, nes paremsiu* mūsų 
dienraščiui sunktame visuomeniniame dariu*.

LENGVAI PASIEKIAMAS DARŽAS

Bergman’s Grove yra lengvai pa
siek i am na Ir vienas gražiausių dar
žų Chicagon apylinkėje. Yra visi 
patogumai
važiuoti.

GATVEKARIAIS* Iš pietinės da
liem miesto reikia važiuoti bet 

kokiu gntvekarin Iki Centiak Rd. 
(22nd St.). Persėdu* Cermak Rd 
gatvekarlu reikia važiuoti Iki OI- I

REZERVUOKIT LIEPOS 9-tą DIENĄ MCSŲ PIKNIKUI 
Atsilankę — Džiaugsitės; Jei Nebūsit — Gailėsitės 

TAD, VISI Į ŠIŲ METŲ “DRAUGO” PIRMĄ PIKNIKĄ!

Ir galima lengvai prl-

cero Ave. čia vėl reikia persėsti 
| Iji Grange gatvekari, kuris pri
veža prie daržo (Oeaplalne, Ave.).

ELEVEITERIAI8: Reikia Imti
Donglas I*ark clevelterj lr važiuoti 
Iki Cicero Ave. čia persėdu* | 
Is Grange gatvekarj Iki daržo.
” AUTOMOBILIAIS: Važiuoti J 
vakaru* Iki Harlem Ave., įtar
iem Ave. Iki Cermak Ibi. Ir Cer
mak Ibi. iki Dosplalne* Ave., o 
Desplalnea Ave. Iki 21ib SL

Kviečiame 1 r1 
katallklftkoaos 

spaudos darbi
ninkus bei r*-| 
mftjus gausiai 
dalyvauti.
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Rašo KUN. A. BRIŠKA

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

PIRMOJI NUOTRAUKA

l,. ■
«

AUSTRALIJOS ORAS
Susipažinus šiek-tiek 

Australijos paviršium, 
jos miestais, gyventojais, ne 
pro šalį pažymėti ir apie 
Australijos orą, kuris yra 
svarbus dalykas kaip žmo* 
nių, taip ir kitų gyvų sutvė
rimų gyvenime.

Australija yra šiltas kraš
tas. Tiesa, sniegas pasirodo 
Tasmanijoje, bet tiktai aukš 
tumoje ir tai retai. Apskri
tą metą jokie šilti drabužiai 
nereikalingi. Namuose kros
nys nereikalingos. Jokio rū
pesčio su namų apšildymu 
nėra. Saulės spinduliai duo
da tiek šilumos, kad apskri
tą me‘ą yra vasara.

Australijos oras yra pa
našus į Pietų Kalifornijos, Į jų tikybinės apeigos ir pa- 
kur ąpskritą metą žmonės i pročiai irgi turi 8U gy_
liuosu laiku ilsisi ant jūros I venamąja vieta ir ou visu 
kranto ir maudosi maudynė- tuo kaa randaai toje vieto- 
se‘ 1 je. Prašalintas pradinis žmo
Pradiniai žmonės gus iš sivo gyvenamos vie-

n . » x. . , itos jaučiasi viską praradęs.Pnes šimtmečius, kada , . , , .Jam niekas daugiau nebe-

9U
SU

vali. šį supratimą ir moks
lą jie gavo ne iš mokyklos 
ir knygų, bet tėmydarai 
žvaigždes ir dangiškų kūnų 
judėjimą.

Taip jau gana gabus skap
tavimas. Jų skaptuoti rank
darbiai yra gražūs.

Spėjama, kad pradiniai 
žmonės šioje žemėje gyve
na prieš tūkstančius metų. 
Jie yra labui prisirišę prie 
savo gyvenamos vietos. Jų 
gyvenimas visais atžvilgiais 
labai vargingas. Jokių be
veik namelių, lūšnų neturi. 
Kur nors akmenyse įsiren
gia sau buveinę ir ten gy
vena. Kiekvienas medelis, 
kiekvienas akmuo jų gyve
namoje vietoje yra surišti 
su jų gyvenimu.
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Pirmoji nuotrauka iš birželio 20 d. dideli j kovų mūs laivyno su užkluptu Japonijos 

laivynu netoli Philippines salų. Kaip jau žinome, mūsų lėktuvai, padedami karo lai
vų, numušė keletą šimtų japonų lėktuvų ir nuskandino keletą karo laivų. Nuotraukoj 
japonų karo laivai, visaip vingiuodami, bando pabėgti iš amerikiečių ugnies. (Acme 
Draugas telephoto)

pirmieji baltieji žmonės at
rado Australiją, rado, kad 
ten gyveno žmonės, tik ne
buvo žinomi pasauliui.

Iš kur pradiniai žmonės 
atsirado ant tos žemės ir 
kaip atsirado nieks iki šiol 
negalėjo šio klausimo išriš
ti; turbūt, pasiliks amžinai 
paslaptyje. Kai kurių many
mu, Australijos pradiniai

malonu ir iš susipažinimo 
liūdi visą savo gyvenimą. 
Išvaryti iš savo gyvenamų
jų vietų, daugelis neilgai gy
vena. Iš skausmo ir liūdė-

Amerikos indėnai (indijonai) kare
Praeitame. pasauliniame 

kare net 8,000 Amerikos in
dėnų (indijonų) tarnavo mū
sų pulkuose, daugumas jų 
buvo liuoancriai įstoję. Draf 
tas jų nelietė, nes jie nebu
vo piliečiai.

Šiandie daugiau negu 53,- 
000 indėnų aktyviai dalyvau 
ja kare: 23,000 ginkluotose

Indėnai narsūs kovose. 
Vienas indėnų yra Miajor 
General. Kada indėnas stoja 
į tarnybą liuosnoriu arba 
draftuotas, jo visa šeima 
surengia išleistuves. Šios, iš
kilmės panašios į ameriko
niškas išleistuves, kada sū
nus, tėvas arba brolis iš
vyksta, bet indėnai vadina 
iškilmes gražiais vardais: 
Navajos vadina “signs”, Si-

sio jie miršta nesulaukdami j jėgose, o 30,000 karo gamy- 
senatvės. Apskaitoma, kad j boj. Jie kovoja ir dirha, kaip
po atradimo Australijos to- piliečiai, nes kongresas cux vadina “give-awtiys” ir 
je žemėje galėjo būti nuo suteikė pilietybę visiems in- 
trijų iki keturių šimtų tūks
tančių pradinių gyventojų.

Kariaujančio j Eu
ropoj gavo 
daktaro laipsni

(LKFSB) Lietuvis kuni
gas Gaidamavičius, kuris 
karo buvo nublokštas į) Vo
kietiją, savo ištrėmimo lai
ką pasistengė panaudoti stu
dijoms ir Freihurgo univer
sitete gavo mokslo daktaro 
laipsnį. Pereitais metais ji
sai dar tebegyveno tame 
mieste, kur yra dabar — ži
nių neturime.

VarncJa iintiiviai Moterys, dirbančios įvai-vdigsid neiuvidi riua fabrikų darbU3 raote.
Sibire rys dirbančios vyrų darbus

(LKFSB) Gavome pakar- fa™o8e' dirbtuvėse, įstaigo- 
totiną pranešimą, kad vie-l krautuvėse, mokyklose ir
nam tremtiniui lietuviui pa
vyko ištrūkti iš ištrėmimo 
vietos. Pasiekęs saugų kraš
tą, jisai praneša, kad buvęs 
Lietuvos prezidentas A. Stul 
ginskis, buvęs min. St. Ši
lingas abu yra nusilpusios 
sveikatos ir jie gyvenę drau
ge su prof. Tonkūnu, inž. I 
Stanišausku, gen. Čapliku,
Tamošaičiu ir keletą kitų —
Kaask mieste, Krosnoj ars- 
kaja oblast, Zeleznodorožna- 
ja stancija Rešioty, 7 lag. 
punkt, II brigada. Jie gau
na po pusantro svaro duo
nos ir dilgėlių sriubos per 
dieną, o jei neatlieka užduo
to darbo, tai duonos porci
ja sumažinama trečdaliu.
Šiame lageryje buvo patal
pintas ir kun. J. Prunskio 
tėvas, Juozas Prunskis, virš 
70 m. amžiaus, apie jį jau 
anksčiau buvo gauta žinių, 
kad miręs.

namuose visos pasižadėjo 
sau padvigubinti pastangas, 
taip kad jos padėtų vyrams^^ 
“over there”.

KLINIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS UŽ

FIZIAKA« IR Fl FOROHCOPIC
X—RAY—

KRAUJO IR URINAI.O
TIRI N fiJ IMAS— Viską* už 0O
P.prant.l apkulnavlmna tokio Ižllrlnt-
Jlmo ym $10. Ir man Rvarnntuojania
Juru, patonklnimą arba Jūra lininis nieko
nemokat..

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KRONIkKOH I.IIKII 
PAHRKMI.MiAI GYDOMOS 

VARTUOSE OY8I.O8. kojų ronoa. Ir 
panašiai kojų Ištinimai. Rhnuinatlama. 
SKILVIO SKAUSMAI. nevirškinimas, 
degančios pilvinės žaizdos ar užklett- 
liniaa.
KRAUJO LI008. silpno, nuvargusio, 
anemla Ir krau'o ušnuodljlmus Iš prie
žasties kroniškų Ilgų. Aukšto kraujo 
spaudimas.
ODOS LIOO8, niežėjimas. degančios 
ezsema. psorlaals ar spuogų. 
URINAI.INIAI SKAUSMAI, prostatt-P latlko neprorailima-

MM SOUTH STATE STREET
Kampas Adams Šeštam Aukšte
VAU t • ryto Iki S v ak. Sekimui. 10-1. 
tla skaudžios Ir nesmagumo RUONIŠ
KOS LIGO8. Ar atsikelti reikia nak
timis?

NUOI-ATINKS PASEKMES
• Tuojau palengvintoms

tema kaina, lengvomis Sąlygomis
MES KALBAME LENKIŠKAI 

CHICAŽiO M KOKA L INSTITUTU

dėnams, kurie yra gimę Suv 
Valstijose 1924 m.

Kai kurie indėnai dvigu
bai pasiryžę kovoti fašizmą. 
Pav. Iroąuois Confederacy 
of Six Nations 6,000 marių 
New Yorko valstijoje pas
kelbė karą ašiai birželio m., 
1942 m.

Nariai įvairių genčių, pa
gal National Geographic So- 
ciety, kovoja svetimose ša
lyse. Jie kovoja savo prie
šus — lygiai kaip jų tėvai 
kovojo miškuose ir junglė- 
se. Persiuntimas žinių indė
nų dialekte neapsakomai 
svarbus šiame kare.

Namų fronte, senesni vy
rai daboja savo rezervaci
jos žemę, dirha laivų vieto
se ir lėktuvų fabrikuose, 
prie gelžkelių ir kasyklose. 
Vadai pirmiau apsikaišę — 
visokiomis gražiomis plunks 
nomis, dabar dėvi plieno 
šalmus. Indėnų moterys irgi 

žino;o, jog žemė sukasi, bet, reikšti vien jausmais. Rei- pasikeitė. Nepa+enkintos au- 
jokių mokyklų nėję, turėjo kia ir darbų, pasišventimo, Į dimu ir kitu rankų darbu,

žmones paeina iš tos ze-,„ A ,, . _. . Bet pradėjus apsigyventi balmes, kuri senoveje junge
Pietų Ameriką, Australiją ir 
Pietų Afriką. Dėl įvykusiu 
gamtoje perversmų, jungian
ti tuos sausžemius žemė nu
grimzdo, viršų užliejo van
duo ir ta jungianti juosta 
paliko jūrų dugnas. Kai ku
rių mokslininkų nuomone, 
pradiniai žmonės turėtų bū
ti nuo tos senovėje paskan
dintos žemės. Aus i rali jos 
žmonės ir yra įsitikinę, kad 
jų, gentis atvyko iš kitur, 
tik nežino, kada ir kokiomis 
aplinkybėmis.

Australijos pradiniai žmo
nės yra gana protingi. Ypa
tingai astronomijos atžvil-

tiems žmonėms, jų skaičius, 
vietoj padidėti, žymiai su
mažėjo.

ieji Lietuvos 
laikraščiai apie 
USA ateitininkus

(LKFSB) Lietuvoje slap
tai leidžiamas priešnaciškas 
laikraštis “Apžvalga” Nr. 
38 pereitų metų lapkričio 
mėn. pasidžiaugė, kad lietu
vių šokėjų grupė tautinių 
šokių fes ivalyje Chicago j c 
laimėjo pirmą vietą. Kaip 
žinome, tais laimėtojais bu-
v-S “Ateitininkai”, tai dau

giu. Iki šiol ne visi baltieji gįausia iš Lietuvos atvykęs 
žmonės dar turi tokįi supra- Į jaunimas, susibūręs į šią ka- 
timą apie dangaus kūnų su;i tilikišką organizaciją.
tvarkymą, kaip Australijos į ,_____________________________________

pradiniai žmonės. Ne tik jie Tėvynės meilę negana

supratimo, kad žemė yra ap- net gyvybę padėti.

BR1DGE TO A VICTORIOUS PEACE

Yakimas “long-house”.

Kada civilių Apsaugos Lietuviai Anglijoje

jos dabar dirba karo dar 
bus. Indėnų, moterys šian 
dien vairuoja sunkvežimius, 
traktorius, gano gyvulius, 
taiso. motorinius karus ir 
ūkio mašineriją. Kitos ta
po armijos slaugės ir įstojo 
j. Wacs.

Indėnams karas ne nau
jenybė. Jie pripratę gyven
ti laukuose, moka pasitikė
ti savo jausmams, supranta 
gamtos ženklus ir jais nau
dojasi. Nepalyginami kaipo 
skautai, pėstininkai ir grei
tai suseka priešą. Je natū
ralūs kariai, medėjai ir pri
tyrę komandai.

Indėnų dialektas ypatin
gai naudingas perduoti pra- 

I nešimus. Japonai supranta 
anglų ir kitas kalbas-, bet 
jokiu būdu negali sekti in
dėnų.

viršninkai nuvyko į Santo 
Domingo Pueblo, netoli Al- 
buęjuerąue, New Mexico, pa
rodyti indėnams naujausius 
nuo oro puolimo persergė
jimus, rado, kad jie per 
šimtmečius susipažinę viso
kiais apsaugos* būdais. Jie 
žino, kaip kovoti. Jie moka 
puikiai save apsisaugoti 
Viršininkai rado, kad indė
nai strateginėse vietose vi
sur saugojo savo kraštą.

Ne tik Amerikos indėnai 
prisidėjo prie karo pastan
gų, bet ir pinigais remia 
karą. Iki praeitų metų pa
baigos jie įdėjo daugiau ne
gu $2,600,000 į karo bonus 
per Office of Indian Affairs. 
Dvidešimt kitų jurisdikcijų 
norėjo aukoti šeimų pinigus 
bet negalėjo, nes valdžia, 
kaipo globėjas, jau vartojo 
jų pinigus. Jie aukojo daug, 
maisto ir kaurų Raudonajam 
Kryžiui, rinko visokią atlie
kamą metalą, gumą ir kitą 
reikalingą* medžiagą, pagal 
1942 m. statistikos. FLIS

(Atkelta iš 5 pusi.) 
laitis ir kun. J. Gutauskas, 
kuro ne tik klebonauja Ško
tijoje, bet ir leidžia — re
daguoja patrijotinį lietuvių 
laikraštį) — “Išeivių Drau
gą”. Šis Laikraštis yra Lie
tuvių R. Katalikų Sąjungos 
organas. Nemaža garbe tai 
sąjungai, kad ji įstengia re
guliariai leisti lietuvišką 
laikraštį.

• < f ' •'fė A t.'. .
“Jeigu žmonės, skaityda

mi apie invaziją dabar dar 
nepirks bonų, tai ką mes 
besakytume vistiek nepa
dės.” Tai pasakė vaikinas, 
gulįs oxygeno dėžėje.

10 metu nuo mirties 
M. Curie

(LKFSB) Vienas iš di
džiausių žmonijos išradimų 
buvo padarytas ponios Cu
rie su savo vyru, tai sura
dimas radiumo, savotiškos, 
spinduliuojančios medžiagos, 
kuri turi nepaprasto* reikš
mės moksle ir gydyme: Po
nia Curie gryną radiumą ga-' 
vo tik po vyro mirties 1910, 
m. Ji buvo dukart apdova
nota Nobelio premija. Dirbo 
mokslinį darbą iki pat savo 
mirties, profesoriaudama' 
Sorbonos universitete Pary
žiuje. Mirė 1934 m. liepos 4 
d: Savojoje.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLK1TV

HmUHmža B. abMl< Matarai*. wal- 
ra» Naklaaha. YU.J tai, Mafaa «aat« 
MMžm. Pannat.aMS .Tratai alaar

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO. 

ATM S. AahUEd am n.
• M t. MtM. MtlMt 

KALBAME UTUYMKAI

»M» W. S«Ui M tad Fl. baw. MM 
M N. Dearborn Rm. MM, Sta M4» 
YltarMtMtž. t—t, AatraJJMt Ir

•a • M t.

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS”
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
U Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYT4:-Nik> 8:45 iki 9:15, *£££
Taipgi P&siklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis iri 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGAI
APSIRbPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” ...................... $3.50

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

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

‘MALDŲ RINKINfiLIS*
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

$1.50

"MALDAKNYG®” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodiniais viršeliais ................................................... $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ..............................................50

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

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Roselando žinios Dėkoju

Liepos 1 d. 9 vai. Sv. Mi- už surenjgim4 vard»dienio
šiose ėjo bendrai prie šv. proga įspūdingo bankieto ir
Komunijos ir turėjo bendras u- nuo4irdų įver;inilM man0 
pusryčius salėje. Gražus pa-į nuveiktų muzikoje darbų, 
vyzdys jaunų mergaičių. Būt įiuomi gilio8 pJdė.
gerai, kad ir kitos mergai- kQ8 žodžiu5 brangiema ma. 
tės pasektų jų pavyzdžiu ir ro prieteliam8i „ ypatingai 
rąžytus prie Sodalicijos, nes uo,j&i rengjm0 komigijai; 
kas gyvena po Šv. Marijos, Agnietei Guienei, Barborai 
Dangaus ir Žemes Karalie- petraįtįeneį įr kun. J. Pruns

rnės globa, tas yra visuomet 
imingas

kiui.
Pritariant gerb. prelatui 

M. L. Krušui, komisija taip 
sumaniai dalykus pravedė, 
kad ir didelėje vasaros kait-

DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLLINOTS

Radio Artistų 
Vedėja

Pagrobė vaiką r Visi, visi
Chicagos policija deda

pastangų sugauti pagrobi- “Draugo” piknikas įvyks- 
ką dviejų mėnesių amžiaus ta liepos 9 dieną. Bergman’s 
negriuko, kuris gulėjo veži- į darže, Riverside, III. Bus 
mėlyje prie namų 6150 įdomus ir šaunus piknikas.
Rhędes Ave. Manoma, kad 
vaiką bus pagrobusios dvi 
merginos, kurios, sakoma, 
eukinėjosi toje apylinkėje.

Liepos 9 d. 9 vai. per šv.
Mišias Šv. Vardo draugijos 
vyrai eis bendrai prie šv.
Komunijos ir turės bendrus
pusryčius salėje ir susirin ko pilna Šv. Jurgio salė. i ziją į Bergman’s Grove Sek- vietų, 
kimą. Visi nariai turi daly-' Nuoširdžiai dėkoju Šv. uiadienį, Liepos 9d., 1944m., 
vauti, nes bus daug svarbių jurgį0 moterų chorui ųž ver kur ivyksta “Draugo” pir-1

role garbės svečiu susirin-1 Barcus’ vedg> ra’roje, garbes svečių su irm dįo arti(|tų kurie dftro inva.

Pagal R. G. Engelsman, 
Payroll Deductions Section 
viršininką, šis aktyvumas, 
kurį tarnautojai parodė tarp 
krašto bonų pardavėjų, dau
giau ir daugiau priklauso 
nuo parūpinimo tų pinigų 
iš algų išskaitymų, bankų, 
matracų ir kitų slapstymo

Visi dalyvaukite. ANTANAS MALIŠAUSKAS
Mirė Liepos 5 d., 1944 m., 9:00 vai. ryto, sulaukęs pu

ses amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo SS Panevėžio apskr., Kupriliškių 

parap., šlęigiviikpų kaimo. Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Eleną (po tėvais 

Markūnaitė); sūnų Antaną (Petty Officer 2nd Class, U. S. 
Navy); dukterį Eleną; 3 pusseseres; 3 pusbrolius; švogerj ir 
jų šeimas; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietu
voje paliko 2 brolius.

Velionis priklausė prie G.D.L.K. Vytauto draugijos (Tovvn 
of Lake).

Kūnas randasi pašarvotas namuose: 5541 So. Paulina 
St., telefonas Republic 3411.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, Liepos 8 d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vū&s gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Pusseserės, Pusbroliai, 
Švogeris ir visos kiltos Giminės.

Laidotuvių direktorius: John F. Eudeikls, tel. YAR. 1741.

Sučiupo vagilį
First Methodist’ų maldna- 

mio rūsyje, Evanstone. bu
vo sučiuptas kariuomenės 
dezertyras Pvt. K. Alten- 
burg, taip pat evanstonietis. 
Rūsis buvo jo slėptuvė vog
tiems daiktams. Tarp kitų 
dalykų policija rado Konfe
deracijos karo peilį, pavog
tą iš Chicago Historical So
ciety muziejaus.

Kareivis vagilis buvo pa
bėgęs iš DeRidder, La., sto
vyklos birželio 17 d.Treasury War Finance Di

vision pareigūnai apskai
čiuoja, kad $2,000,000,000 iš 
“E” bonų $3,000,000,000 
tikslo Penktoje Karo Pasko
loje bus surinkta fabrikuo
se.

lykų svarstoma. Patarti- tingą dovanėlę ir gyvų gė- Bai^s^atehre^visuš
na visiems vyrams prisira
šyti prie Šv. Vardo draugi- ruį įr darbščiai komisijai taipgi populiarūs su savo į-
jos. Julijai Riška, Lucilei Over-1 vairiomis štukomis, ir dai-

----------  ling ir Onai Budrięk už puoš- nuoJa per radio stotį WGES
Emilija Ručinskienė gavo nų rankinį laikrodėlį, linkė- kiekvieną pirmadienį. „ Tie,

liūdną žinią iš New Guinea, jimus ir gražų rinktinių dai-’^ gX juos vbTmaty- 
kad jos sūnus armijoje yra nų pildymą; Antifonaliui cho jr pasidžiaugti jų pro- 
sunkiai sužeistas. E. Kučins ruį už artistišką parinktų grama
kienė yra pavyzdinga kata- dainų pildymą; stygų en- 
likė ir išaugino šeimyną ka- Bambliui už švelnų naujų 
talikiškai. Jos duktė priklau: kūrinių grojimą; sesutėms 
so prie Sodalicijos. mokytojoms už įspūdingą

---------- vaikučių paruošimą; Geno-
Parapijos pikniko, kuris Į vaitei Giedraitis už gąbų

n o lių puokštę; parapijos cho-

bus 16 liepos, dovanų kny- choro vadovavimą įr solo 
gutės jau siuntinėjamos. Būt d3inas; Rožei Maziliauskie-
gerai, kad visi parapijonai 
jas platintų, pardavinėtų, 

i nes tik tokiu būdu galima 
bus tikėtis sėkmingo pikni
ko. Parapijos piknikas yra 
visų parapijonų piknikas.

Turėtumėm daugiau dė
mesio kreipti į maldą, nes 
malda dabar yra labai rei
kalinga. Aukokime Raud. 
Kryžiui, pirkime karo bonus, 

'vaduokime Lietuvą.

Nepamirškime “Draugo” 
pikniko. Paremkime jį, nes 
“Draugas” yra labai mums 
palankus ir nuoširdus vi
siems mūsų veikimams. Pik
nikas į/vyks Bergman’s dar-' 

'že, Riverside, III., sekmadie
nį, liepos 9 d. Koresp.

savo vakaruškininkus, kurie

nei, Klevinskienei ir M. Li- 
džienei ir sveikinimus ir do>- 
vanas; Šv. Petronėlės dr., 
Moterų Są-gos 49 kp., Šv. 
Pranciškaus Rėm. ir Lietu
vai Gelbėti Fondui už in cor
pore dalyvavimą; kalbėtor 
jams; prelatui M. L. Kru
šui, “Draugo” red. L. šimu
čiui, Nora Gugis, muziku^ 
A. Mondeikai už gražius žo
džius ir linkėjimus, “Drau

go” adm. kun. P. Cinikui už 
kalbą ir brangią dovanėlę; 
kun. J. Prunskiui už suma
ningą vakaro vedimą ir gar
bės svečiams už gausų atsi
lankymą.

Ta diena pasiliks visuo
met mano širdyje “Džiaugs
mo Diena’ •

Antanas S. Pocius

Ieško
Joliet . ir jos apylinkės 

fabrikantai ieško 3,000 dar
bininkų savo įmonėms.

Pirkite Karo Bonus

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A A 

ANTANAS TEBELSKIS J

JURGIS RADAVICIUS
Gyveno 9 West 3 lst Plące

Mirė liepos 4, 1944, 2:30 vai. 
ryte, sulaukęs 63 metų amž.

Kilo iš Raseinių apskričio, 
Šimkaičių parap., Medininkų 
kaimo.

Amerikoje išgyvtno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Oną, po tčvpis Grlga- 
ravičiūtė, 2 brolius? Kazimie
rą. ir brolienę Antaniną ir jų 
Seimą (Racine, W‘.6.), ir Pran
ciškų, švogerltą Anelę ir švo- 
grerj Petrą Yurevičiua ir Jų 
šeimą, pusbrolį Mykolą ir bro
lienę Veroniką Keparatčius; 
giminaičius: Oną ir Juozapą 
Bačkiųu ir jų šelmį ir kitas 
gimines • Amerikoje, o IJetu- 
voje bro:) Antaną, .9 seseris: 
Oną lr Marijoną, Jų šeimas ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvota^) Antano 
M. Phillips koplyčioje, SSOf 
S. Lituanica Ave.

Laidotuvšs Jvyks penktadie
nį, liepos 7 d. iš kcplyčtos 8 
vai. ryto bus atlydytas J šv 
Jurgio parap bažnyčią, kurio
je Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv, Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame viraus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Giminūs.

žmona, Broliai lr

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. YARds 
4908.

Lietuvių visuomenė nuo- i 
širdžiai kviečiama prisidėti’ 
prie didžiosios invazijos į į 
Bergman’s daržą, liepos 9d.,1 
kur įvyks didysis “D Day” 
spektaklis — geriau sakant, 
“Draugo Dienos” Piknikas!

Kiekvienas padorus žmo
gus myli savo tėvų kraštą.

PIRKITE EKSTRA BONA 
PENKTO VAJAUS METU.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

, NIEŽLANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS• • . .
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1482.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B, PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mflsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jflsų finansiškam stovini prieinamas.

Svarbus susirkinimas
TT. Marijonų Bendradar

bių Draugijos 21-mo skyr., 
^Cicero, III., svarbus susirin
kimas bus šiandien, ketvir
tadienį, liepos 6 d. Susirin-! 
kimas bus Šv. Antano para
pijos salėje ir tikrai bus 
bus svarbus, nes reik būtinai 
aptarti ateinančio cen) ro iš
važiavimą. Visi nariai nuo
širdžiai kviečiami atsilanky
ti j reikšmingą susirinkimą, 

k Valdyba

Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 8 d., 1942 m., sulau
kęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskr., Paaemunėlio pa
rapijos, Užsienio kaimo.

Jau sukako du metai, kai negailestinga mirtis išplėšė 
iŠ mūsų tarpo mylimą ir brangų vyrą ir tėvelį ir paliko mū
sų žūrdyse neužgydomas žaizdas.

Mylimas /yre ir tėveli, mes lankom tamstos kapelį kiek
vieną sekmadienį ir apleistom kapo gėleles gailiom ašarėlėm.

Mcu, atmindami tą jo liūdną prasišalinimų iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo sielą, šeštadienį, 
Liepos 8 d., 1944 m.. Nekalto Prasidėjimo Sv. Panelės par. 
bažnyčioj?, Brighton Parke, Pirmos iv. Mišios 7:00 vai. ryte, 
o antros, su egzekvijomis, 8:30 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilai
kyti į žr'.as pamaldas ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Antano Tetelskio sielą. Po pamaldų kviečiame visus į namus 
po numeriu 4018 So. Rockwell Street.

Nuliūdę lieka: moteris Anastazija, sūnus Antanas h* jo 
šeimyna ir duktė Akvallna.

3ABT, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
GerinoMne pats irimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Naktj

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
Statybai, Remontavimul, Refinansavimui—
ANT I.KNGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ!

PaiiAinloklIn Progą hnliartlRčn.
Nuošimčio Ratomn.

KEISTUTO SAVINGS 
TEL.: CALUMET 4118

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mfimj įstaigoje. Jūnų Indeliai 
rūpestingai globojami Ir ligi $6.000.00 ap
drausti per Federal Havlagn and loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai hu« greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE (STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

AND LOAN 
Jos. M. Mozerbt, Sec’y.

ASSOCIATION 
3236 SO. HALSTED ST.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visoss 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

t-4\
/'•iįa\\v1• A'' Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto

Dalyne

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3673

P. J. RIDIKAS
8864 Sa HALSTED ST. 710 W. 18th STREE1

Telephone YARDS 1419

L I. ZOLP
1648 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—89

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

19759 8. MICHIGAN AVE.
CANAL 2515 

COMMODORE 5766 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfHCAGO, TTTTNOTS Ketvirtadienis, liepos 6, 1944

Laiškas iš Pietų Pacifiko

Žymi lietuvaitė dainininkė daug 
lietuvių sutiko Pietų Pacifike

Chicagoje, Orchestra Hali. Miss Paulina Stoska rašo, 
šių metų lapkričio 26 dieną kad ji niekada nepamirš ke-
jvyks “Draugo” koncertas, 
kuriame dainuos Paulina 
Stoškiutė (Stoska), žymi so
listė ir dainininkė. Jos bal
sas ir dainos menas visus 
sužavi.

lionės į Naująją Kaledoni
ją. Ji taip pat rašo laiške, 
kad Pietų Pacifike sutiko 
daug lietuvių amerikiečių 
kareivių, jų tarpe kunigo 
Morkūno brolį.

Iš Pacifiko Miss Stoska 
grįš į Ameriką šį mėnesį ir 
rašo, kad dainuos “Draugo” 
koncerte.

Paulina Stoska (Stoškiu- 
te) yra žymi solistė, turinti 
gražų soprano balsą, yra gi
musi Worcester. Ji yra bu
vusi Lietuvoje. Į Jungtines 
Amerikos Valstybes sugrįžo 
1941 metais, rugsėjo 22 d.

MEDIKALIO KORPUSO VIENETAS

Baliūnų priedangoje, kad priešoi lėktuvai neužpultų, Amerikos kariuomenės mediką- 
lio korpuso dalinys išlaipinamas Normandijoj. Su medikaliu korpusu vyksta ir būriai 
slaugių. (Acme-Draugas telephoto)

Paulina Stoškiutė, žymi so
listė, kuri dainuos “Draugo”

koncerte 
* * *

Pastaruoju laiku žymi so
listė Paulina Stoska buvo 
nuvykusi į Pietų Pacifiką, 
kur amerikiečiams kariams 
dainavo, šiomis dienomis ji 
parašė laišką iš Pacifiko 
“Draugo” administratoriui 
kun. P. Cinikui. Dainininkė 
rašo, kad ji labai patenkin
ta savo kelione Pietų Paci
fike ir reiškia džiaugsmą, 
kad kariai mėgsta rinktinę 
muziką ir dainą.

Chicagos kinai minės 
sukaktį

Chicagoj vadinamas Chi- 
natown (kinų miestas) atei
nantį penktadienį minės sep
tynių metų sukaktį karo Ki
nijos su Japonija. Ruošiama 
tam tikros iškilmės. Asmuo, 
pirkęs už tūksantį ar dau
giau karo bonų, bus iškil
mių garbės svečias.

Šis paminėjimas ruošia
mas ryšium su karo bonų 
vajumi.

Pamaldos už religijos 
laisvę Rusijoj

Praeitą sekmadienį šv. 
Prokopijaus bažnyčioje, prie 
18 ir Allport avė. gatvių, 
buvo laikomos Rytų apeigo
mis iškilmingos Šv. Mišios 
už religijos laisvę Sov. Ru
sijoj. Mišias laikė Rytų ap
eigų vyskupas Bazilius Ta- 
kach iš Pittsburgh, Pa. Jam 
asistavo trys Chicago Rytų 
apeigų kunigai. Presbiteri
joj Šv. Mišių klausė Du- 
buque, Ia., arkivyskupas 
Francis Beckman, viršinin
kai trijų Tėvų Benediktinų 
vienuolynų (Liste, Illinois, 
Peru, Illinois, ir Col- 
legville, Minn.), taipgi Chi
cago arkivyskupas Samuel 
A. Stritch, kuris pasakė ir 
tos dienos iškilmėms pritai
kintą pamokslą.

Per Mišias šv. giedojo 
Šv. Prokopijaus seminarijos 
klierikų capella choras.

Tai buvo Romos katalikų 
bažnyčių sąjungos diena 
maldai už religinę laisvę 
Sov. Rusijoj. Buvo meldžia
masi, kad Rusijoje būtų grą-' 
žinta religinė (tikybinė) 
laisvė.

Garbė tėvams

Giria Amerikos karius
ANGLIJOS ARKIVYSKUPAS SUŽAVĖTAS AMERIKOS 

KAREIVIŲ RELIGINGUMU
Daug keleivių

Per pastaruosius šešis 
mėnesius Chicagos miesto 
aerodromas perleido 364,231 
lėktuvų keleivių. O praei
tais metais tą patį laikotar
pį minimas aerodromas per
leido keleivių 298,328.

♦ ♦ »

Iškrito
Steven Johnson, 4 metų 

amžiaus, iškrito iš antrojo 
aukšto lango, 261? Potomac 
avė., praeitą antradienį, ir 
tik koją nusibraižė.

Jo Ekselencija Bernardas 
Griffin, naujasis Westmins- 
ter arkivysžupas, kalbėda
mas per radiją į Amerikos 
klausytojus, pagyrė ameri
kiečius karius, kurie tarnau
ja kariuomenėje, Anglijoje. 
Jis sužavėtas Amerikos ka
reivių religingumu, draugiš
kumu, atvirumu ir gailestin-

Anglijoje, kur amerikiečiai 
neaplanko ir nesušelpia 
vargšų.

Garbė Amerikos motinoms 
ir tėvams, kurie taip gražiai 
išauklėjo savo vaikus Kris
taus dvasioje. ,

Mes visuomet turime rū-I
pintis, kad mūsų gyvenimas

gurnu. Nėra tos prieglaudos būtų krikščioniškas.

Gražiai minėta liepos 4-toji

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘Drauge’*.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

gprlncfrinial 
MAIrlMl

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

Ateikite šiandie!

Stodlo Ooocb

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Keturi
Alex Chmura, 3254

Liepos 4-j i Chicagoj pa
minėta gražiai, patriotiškai. 
Iškilmės American Legion, 
Cook County Council, inicia
tyva buvo suruoštos Soldier 

N. Field. Buvo paradai, meni-
Ridgeway, buvo apiplėštas programa ir ant galo fa- 

jerverkų šaudymas. Be to, 
buvo pavaizduota Berlyno 
bombardavimas ir kiti žy
miausi šiame kare įvykiai.

certo klausėsi virš 35,000. 
Vėsus nuo ežero oras teikė 
visiems malonumo žiūrėti 
programos ir gėrėtis koncer
tu. . ' .

savo taverne keturių jaunų 
vyrų. Iš jo buvo pagrobta 
$40.

Šūviai gatvėje
Daniel Rooney, 40 metų 

amžiaus, kuris buvo paleis
tas prieš šešis mėnesius iš 
Joliet kalėjimo, kur išbuvo 
15 metų ,už žmogžudystę, 
buvo užmuštas praeitą ant- į 
radienį, kai jis ėjo fronte 
3116 5th avė. Buvusį kalinį 
nušovė ginkluotas vyras. Šo
vė keturis kartus iš revolve
rio.

Paskendo prūde
Geraldine Augard, 11 me

tų, duktė Mrs. Leoną Au
gard, 319 Euclid avė., High- 
wood, paskendo praeitą ant
radienį Park Ridge plaukio
jimo prūde.

Festivalis
Ateinantį sekmadienį Chi

cagoj gyveną meksikiečiai 
ruošia festivalį adresu 4515 
S. Ashland Avė. Programa: 
dainos, šokiai ir k. bus gry
nai meksikoniški.

Visas festivalio pelnas 
skiriamas naujos meksikie
čių bažnyčios ir socialio 
centro fondui.

Vakare viešųjų koncertų 
aikštėje, šiaurėje nuo Field 
muziejaus, Grant parke, bu
vo suruoštas koncertas, ku
rio programą išpildė milita- 
riniai benai iš Ft. Sheridan 
ir Skokie stovyklos.

žmonių Soldier Field’e 
dalyvavo virš 72,000, o kon-

TOBULINKITĖS •
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
“""•I*..............si.00

(Pridėkite 10c persiuntimui)
šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 

Amerikiečiams Ir Dr. Starkus 

kaip tik supranta Amerikiečius, 

nes jam teko per keletą metų 

dėstyti Lietuvių kalbą kolegin- 
tams Marianapolis College, ku- 
randast Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

99

Pažvelgus i 
gyvenimą

Keturi vaikai verkia 
motinos

Robert ir Donna West, 6 
ir keturių metų vaikai, pa
talpinti Jaunųjų Priežiūros 
Name, o Edawrd ir Sharon, 
aštuoniolikos ir dviejų mė
nesių amžiaus perduoti Šv. 
Vincento našlaitynui. Jų 
motina pasišalino ir polici
ja dabar ieško.

Vaikų tėvas, Pvt. John 
West. yra kariuomenėj nuo 
praėjusio gruodžio mėnesio 
ir šiuo metu randasi Angli
joj. :

Policijos vežime gimė 
kūdikis

Chicago Avenue policijos 
stoty policininkas James 
O’Malley laiko savotišką re
kordą. Visu tarnybos metu 
jis turėjo septynis atsitiki
mus, kad skubiai vežant į li
goninę nėščią moterį polici
jos vežime pagimdė kūdikį.

Šis septintasis sykis įvy
ko liepos 4 dieną. Mrs. La- 
verne Feak. gyv. New Ho- 
ward viešbutyje, vežama į 
Wesley Memorial ligoninę 
policijos vežime pagimdė 
kūdikį dviejų svarų ir 14 
uncijų. Kūdikis padėtas į 
inkubatorių. Motina irgi 
jaučiasi gerai.

Pavogta 2,355 svarai 
sviesto

/ mus

Įvairios — Įdomios

....ŽINIOS
Ispanijos vyriausybė pa

skyrė 50 milijonų pesetų at
statyti pilietinio karo metu 
sugriautoms bažnyčioms, 
vienuolynams, mokykloms. 
400 miesteliuose atstatytose 
bažnyčiose tikintieji vėl ga
li klausyti šv. mišių. Visuo
se universitetuose yra įves
tas tikybos dėstymas. Visi 
įstatymai prieš tikėjimą iš
leisti respublikos metu, 
1931—1936 m., panaikinti.
Panaikintas ir divorsų įsta
tymas. Kryžiai grąžinti į 
mokyklas. Jėzuitai vėl su
grįžo į Ispaniją ir jiems grą
žinta nuosavybė.

Iš Westem Unity Dairy, 
835 S. Hennitage Avė., va
gys pavogė 2.355 svarus 
sviesto, kuris įvertintas 
$1.036 sumai, ši vagystė, 
spėjama, yra surišta su juo
dąją birža (black market), 
nes tokiam kiekiui sviesto 
reikia turėti didelį šaldytu
vą.

Gera višta

Jungt. Amerikos Valsty
bių ūkininkas laiko gera viš
ta, kuri per metus padeda 
150 kiaušinių. Bet pagerin
tos vištos per metus sudeda 
net iki 300 kiaušinių.

Investmentai

Sakoma, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės turi ki
tose valstybėse net 13 bilijo
nų doelrių investmentų. 
Vien tiktai Vokietijoje in
vestuota $1,290,000,000.

Vatikano autoritetas yra 
Romos dienraščio 

redaktoriumi
VATIKANAS. — Prof.

Guido Gonella, žymus auto
rius ir pasižymėjęs žurnalis
tas, ir Vatikano autoritetas 
tarptautinėje teisėje, paliko 
“L’Osservatore Romano” 
laikraščio štabą ir tapo II 
Popolo dienraščio, kuris lei
džiamas Romoje, redakto
riumi. Šis dienraštis yra 
krikščionių demokratų par
tijos laikraštis. Prof. Go
nella yra autorius knygos 
World to Reconstruct, kuri 
paruošta NCWC pagal vys
kupų komiteto popiežiaus 
taikos punktų (Bishopm’ 
Committe on the Popes’ 
Peace Points), kur arkivys
kupas Samuel Stritch yra 
vedėju.

Žaibas
žaibas ir griaustinis yra 

dideli® geradaris žemės rei
kaluose. Mokslininkai yra 
apskaičiavę, kad žaibas ir 
griaustinis duoda mūsų dir
voms daug azotinių rakščių.

X Agota Valaitienė, žino- 
ma No. Side veikėja ir mo
tina L. V. Chicago apskri
ties, buvo laimingiausia vy
čių (piknike, liepos 4-tą. Ji 
laimėjo $100 sidabru (pir
mą dovaną). Kitas dovanas 
laimėjo: karo boną už $50
— B. Mikalauskas iš Brigh- .a 
ton Park, karo boną už $50 W
— maža mergytė D. Bičiū
nas taip pat iš Brighton Pk., 
o karo boną už $25 — M. 
Matkavičius iš Town of 
Lake.

X Liet. Vyčių Chicago aps 
krfties tradicinis piknikas . 
pavyko. Išpildyta graži pro- ^0) 
grama. Kalbėjo Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis, o 
meninę programos dalį at
liko Keistučio klubo choras 
ir Cicero Dainos Mylėtojos. 
Piknike dalyvavo daug žy
mių svečių ir organizacijos 
narių net iš Philadelphia,
Pa., Rochester, N. Y., Kear- 
ney, N. J., ir kitur. Progra
mą vedė 36 kp. pirm. James g| 
Cherry.

X Aleksas Mickeliūn&s, 
Rockdale, UI., biznierius (sa
vininkas bučernės) yra, gal 
būt, uoliausias mūs draugi
jų ir organizacijų piknikų 
lankytojas. Veik nėra to pik- 
niko — labdarių ūky ar Vy- ™ 
tauto parke — kuriam jis su 
savo žmona nedalyvautų ir 
neparemtų. Beje, Mickeliū- 
nai yra nuolatiniai “Drau
go’’ ir “Laivo” skaitytojai 
ir rėmėjai.

X Mary Brazauskaitė, ži
noma jaunimo darbuotoja, 
vakar išvyko atostogų ™ 
“Golden State” (Califomia). 
Žada aplankyti buv. vestsai- 
diečius adv. J. Pefers, San 
Diego, Calif., ir lietuvių pa
rapiją, Los Angeles, Calif. 
Marijonos motina yra. pasi- 
žymėfjusi gėlių augintoja _ 
Još darželyje puikiai kero* ™ 
ja įvairių rūšių jurginai, ku
rių žiedai esti kepurės didu
mo, ir kiekviena rūšis pava
dinta šių laikų žymiųjų žmo
nių vardais. Brazauskai gy
vena savo bungalow adresu 
3914 West 65 St. f

X Kazimieras Deškevi- 
čhas su žmona iš Keamy, N.
J., vieši Chicagoj pas Vyš
niauskus (Brighton Parke). 
Liepos 4 svečiai dalyvavo 
vyčių piknike ir gėrėjosi Vy
tauto parku, gausia minia 
žmonių ir visa tvarka. Chi
cago lietuvių įstaigos sve
čiams daro didelio įspūdžio. £

X Adolfas Aleliūnas, sū
nus Bridgeporto veikėjų A- 
leliūnų, tarnaująs kariuome
nėj inžinierių korpuse, A- 
laskoj, lėktuvu parskrido na
mo aplankyti tėvus, gimi
nes, draugus, kurių daug su
ėjo L. Vyčių piknike Vytau
to parke.

X Dariui-Girėnui pamink
lo statymo komitetas šau
kia narių susirinkimą šį va- 
karą, liepos 6, Darius-Girė- 
no posto salėj, 4416 S. West- 
era Avė. Bus kalbama apie 
metinį paminėjimą tragiško 
žuvimo mūs lakūnų. 4




