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NACIAI SAKO VILNIAUS MIESTAS D
U.S. lėktuvai puola

japonus
CHUNGKING, liepos 11. 

—Gen. Stilwell pranešė, kad 
Amerikos lėktuvai atakavo 
japonų Sinyang ir Yochow 
bazes, kur sunaikino penkis 
priešo lėktuvus, o kelis ki
tus sužalojo.

Į pietryčius nuo Hengy- 
ang, Warhawk lėktuvai su
naikino 50 reikmenų laivų 
ir du laikinus tiltus, ir su
žalojo Hengyang aerodromą.

Amerikiečiai taipgi ataka
vo japonų kanalų Laivus 
šiaurrytinėj prancūzų Indo- 
Kinijoj, ir numetė reikmenų 
kiniečių jėgoms Salween 
upės fronte, Yunnan provin
cijoje.

Atakuodami japonų ratą 
aplink Hengyang, kiniečiai 
atsiėmė Yungfeng, 45 my
lias ji šiaurvakarius.

Japonai pasitraukia 
ant dviejų frontu

KANDY, Ceylon, liepos 
11.—Šios dienos komunika
tas sakė jiaponai pasitraukė 
atgal pagal devynių mylių 
liniją j pietryčius nuo Ong- 
shim, 16 mylių nuo Burmos 
sienos.

Kiti japonai, į šiaurę ir 
vakarus nuo Ukhrul, pasi
duoda be opozicijos, bet 
Chepu apylinkėje tebevyks
ta smarkūs mūšiai.

DE GAULLE KANADOJE
OTTAWA, liepos 11. — 

Gen. De Gaulle lėktuvu at
vyko į Ottawa šįi rytą. Ae
rodrome jį sutiko Ministrų 
Pirmininkas Mackenzie King, 
Apsaugos Ministeris J. L. 
Ralston, ir aukšti armijos 
laivyno ir aviacijos karinin
kai bei valdininkai.

Susikūlė elevatoriai,
4 asmenys sužeisti

CHICAGO, liepos 11.—Du 
Jackson Park elevated trau
kiniai šiandien susikūlė 58th 
st. stoty. Vienas traukinys 
buvo bepradedąs važiuoti, 
kuomet antras atsimušė j 
(paskutinį jo vagoną.

Antrojo traukinio vairuo
tojas, William Neuson, bu
vo smarkiausiai sužeistas. 
Jo koja taip sulaužyta, kad 
veikiausiai prisels daryti 
amputaciją. Trys kiti asme
nys buvo sužeisti, o kiti ke
leiviai tik sukratyti.

KALENDORIUS
Liepos 12 d.: Šv. Jonas 

Gvalbertas; senovės: Mar
gis ir Skaidra.

Liepos 13 d.: šv. Anakle-

ORAS
tas; senovės: Austina.

Šilta. Protarpiai* lietus.
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Britų antrai armijai uždarant duris ant vokiečių, kurie tebestoji anapus Orne upės. užimto Caen pietiniuose 
priemiesčiuose, užimta eilė Normandijos miestelių įr tvirtovių. Čia maįtfoma kaip britai ant motociklų važiuoja iš
aižytu keliu į Caen’ą. Caen’o Orne kanalo susijungimas su jura rastas beveik nepaliestas.

(Britų aviacijos nuotrauka per S. C. Radiotelephoto. Acme-Draugas.)

RUSAMS TIK U MYLIU IKI KAUNO; 
PRADĖJO VERŽTIS Į LATVIJA

. .LONDONAS, liepos 11.—Laisvos Prancūzijos informa
cijos biuras sakė vokiečių: armijos vyriausias štabas per
keltas iš Rusijos į Prancūziją.

WASHINGTON, liepos 11. 
—Prez. Rooseveltas šiandien 
pasisakė, kad jis priims de
mokratų (partijos nominaci
ją ir ištarnaus ketvirtą ter
miną jeigu bus išrinktas.

Rooseveltas pranešė laik
raštininkams, kad po ilgos 
tarnybos jis asmeniai lau-
kęs dienos, kurioje jis gale-i sės pasitraukti.

Atakos ant Guam salos nurodo invaziją
U.S. LAIVYNO ŠTABAS, 

Pearl Harbor, liepos 11. — 
Amerikos karo laivai ir lėk
tuvai praeitos savaitės gale 
iš naujo atakavo Guam ir 
Rota salas, tuo baigdami 
neutralizuoti Marianas salas 
arba paruošdami kelią nau
jiems invazijos žygiams.

(Japonų radio šiandien 
sakė “labai stiprus priešo 
laivynas, susidedąs iš dvie
jų lėktuvnešių ir suvirš 30 
kreiserių ir naikintuvų, plau 
kloja vandenyse įi šiaurva
karius nuo Tinian salas.”)

Guam ir Rota salos yra 
nepilnai 150 mylių į pietus 
nuo Saipan, kurią amerikie
čiai okupavo.

KARO BIULETENIAI
—Penktos armijos kariai 

Italijoje dasivarė iki 20 my
lių nuo Florencijos miesto.

—Raportai sako keli Ame 
rikos lėktinai nusileido Svei 
carijoje. Jų J guios internuo
tos.

—Žinios iš Švedijos sako 
naciai pradėjo evakuoti dvi 
liūs gyventojus iš Rytprūsi
jos.

* —Naciai vis dar sako ru-

tų grįžti į civilį gyvenimą, 
ir tuo išvengti didelės atsa
komybės, bet jeigu demokra 
tų konvencija jį nominuos, 
ir žmonės išrinks, jis ir vėl 
tarnaus.

Prezidentas sakė jis, kaip 
ir karys fronte, neturįs tei

Lengvieji kreiseriai irnal 
kintuvai bombardavo Guam 
šeštadieny. Anot pranešimo, 
šoviniai sužalojo japonų 
apsigynimo pozicijas, pasta
tus ir mažus laivus stovin
čius prie kranto. z

Lėktuvai sekmadieny eta 
kavo Guam ir Rota salas su 
bombom, rakietom ir kulko
svaidžiais. Vienas lėktuvas 
buvo prarastas, bet jo įgu
la buvo išgelbėta.

Amerikiečiai marinai ir 
kariai baigia išmušti pasku
tinius japonus Saipan salo
je. Civiliai japonai vis dar 
grįžta iš kalnų ir pasiduoda 
amerikiečiams.

sai pradėjo ofensyvą prie 
laši, Rumunijoje. Maskva 
nieko to reikalu nesako.

— Amerikiečiai Norman
dijoje pasivarė iki 3 my
lių nuo Esąuay.

— Laivynas pranešė, kad 
senas Amerikos submarinas 
S.-28 nuskendo.

— Italijos vyriausybė sa 
kė |ji nesipriešins pasidavi-( C>J4-
mo sąlygų paskelbimui. Tas pats padaryta ir prie 
__________________ Į Pomaja, aštuonias mylias

Pirkite karo bonus 1 nuo pakrantės ir pusiaukely

Rooseveltas užgina 
prancūzų komitetą

WASHINGTON, liepos 11. 
—Prez. Rooseveltas prane
šė, kad jis pripažįsta pran
cūzų tautinį ^komitetą, ku
riam vadovauja Gen. Char
les de Gaulle, kaipo autori
tetą civilinei adminisl naci
jai išlaisvintoj Prancūzijoj, 
bet pareiškė, kad J.A. Val
stybių vyriausybė vis dar 
nepripažįsta tą komitetą 
kaipo laikiną Prancūzijos 
vyriausybę.

Sumažėjo robotinių 
bombų atakų skaičius
LONDONAS, liepos 11.— 

Londono gyventojams gavus 
pirmą naktį per mėnesį lais
vą nuo robotinių bombų ata 
kų, tie šoviniai dienos metu 
vėl pradėjo atskristi Angli- 
jon, tik šį kartą mažiau ne
gu paprastai.

Palyginamai mažas skai
čius bombų pasiekė pakran
tę ir Londoną.

U. S. kariai Italijoje apsupa Livorno
ROMA, liepos 11.—Ka

dangi vokiečiai stipriai gi
nasi Livorno uoste, ameri
kiečiai varosi į Šiaurę ir vis 
labiau apeina tą centrą, ku
rį nori apsupti ir tuomet iš
mušti jo nacius gynėjus.

Pranešimas sakė penktos 
armijos daliniai praėjo pro 
Lajatico, 21 mylią į pietry
čius nuo Livorno, ir varosi 
pirmyn prieš stiprią opozi-

Amerikos lėktuvai

LONDONAS, liepos 11.— 
Du tūkstančiai Amerikos 
lėktuvų, 1,100 jų bomberiai, 
atakavo taikinius Miunčeno 
apylinkėje, pietinėje Vokie
tijoje.

Vokiečių pranešimai kal
bėjo apie lėktuvų kovas virš 
Miunčeno, o grįžę lakūnai 
sakė priešlėktuvinių patran
kų, ugnis buvusi didelė.

Nakties metu britų Mos- 
quito bomberiai puolė Ber
lyną ir Mannheimą, netoli 
vakarinės Reicho sienos.' 
Kiti britų lėktuvai atakavo1 
nacių pozicijas ir transpor
tus šiaurinėj Prancūzijoj.

ROMA, liepos 11.—Ame
rikos Liberator bomberiai 
iš Italijos šiandien šeštą 
dieną atakavo Toulon laivų 
bazę, pietinėj Prancūzijoj. 
Grįžę lakūnai sakė bombos 
kritusios ant uosto įrengi
mų ir nacių submarinų liz
dų.

\arp Lajatico ir Castiglion- 
?ello. čia užimta Casale kai
mas.

Britų aštuntoji armija pa
sivarė pirmyn iki Castel die 
Broglio ir San Regelo, de
vynis s mylias į šiaurryčius 
nuo Siena. Kiti britų dali
niai pasivarė penkias my
lias už Caprini, viršutiniam 
Tiber klony.

Vėliausias pranešimas sa
kė amerikiečiai iš užimto 
VoLterra pasistūmėjo šešias 
mylias į šiaurę.

LONDONAS, liepos 11.—Rusui kariuomenė pasistūmėjo 
pirmyn ir dabar randasi tik 50 mylių nuo Rytprūsijos 
sienos. Tas reiškia, kad rusai pasivarė 10 mylių iš užim
tos Lydos.

Ankstyvesnis pranešimas iš Maskvos sakė rusų armija 
perėjus per Latvijos sieną ir plačiu ruožtu veržiasi gilyn 
į tą kraštą. Naciams tad belieka tik 100 mylių koridorius 
tarp fronto ir jūros, kuriuo jie dar gali pabėgti iš Pabal- 
čio valstybių.

Vokiečių radio pripažino, kad rusai pasiekė Dvina upę, 
Utenos apylinkėje. London Sltar interpretavo tą praneši
mą kaip reiškiantį, jog rusų kariuomenė pasivariusi 11 
mylių gilyn į Latviją.

Vėliausi raportai sako rusų kariuomenė randasi 40 my
lių nuo Kauno, kuris randasi daugiau negu pusę kelio tar
pe Vilniaus ir Rytprūsijos.

Sovietai atakuoja plačiu frontu tarp apsupto Vilniaus, 
Lietuvos sostinės, ir Daugavpilio, svarbaus susisiekimų 
centro Latvijoje.

Vienas pranešimas sakė vokiečiai nukirta telefoninį su
sisiekimą tarpe Vokietijos ir Rytprūsijos. Anot patikimų 
šaltinių, civilinė moralė Rytprūsijoje labai nuslopusi.

Vokiečių radio sakė Vilniaus miestas yra paskendęs 
liepsnose.

Maskvos pranešimas sakė rusų kariuomenė užėmė 300 
apgyventų vietų, 100 jų į pietus ir pietvakarius nuo Dau
gavpilio, ir 200 jų į šiaurę, vakarus ir pietus nuo Vilniaus.

Rusai yra visiškai apsupę Vilnių, ir dabar vyksta aš
trios kautynės tarpe rusų ir nacių Lietuvos sostinės gat
vėse.

Viena grupė vokiečių bandė išsilaužti iš Vilniaus, bet 
buvo suvaryta atgal į apsuptą miestą. Rusai sakosi jie 
dabar valdo rytines ir pietines dalis Vilniaus miesto.

Žemiau Piabalčio fronto, kiti rusų daliniai pasivarė už 
Minsko, o į pietus nuo Lydos užėmė 80 apgyventų vietų.

Amerikiečiai veržiasi į St. Lo pusę
VYRIAUSIAS AEF ŠTA-j 

BAS, liepas 11.—Amerikos 
tankai ir pėstininkai anksti 
šį rytą pradėjo didelę ataką 
pietuosna St. Lo link. Gen. 
Bradley kariai pasistūmėjo 
iki trijų mylių nuo St. Lo. 
Mūšiai vyksta 40 mylių 
frontu iki pat jūros.

(Britų radio pranešimas 
sąkė amerikiečiai vienoj 
vietoj dasivarė iki dviejų 
mylių nuo St. Lo).

Toliau į rytus, britai- 
kanadiečiai išmušė nacių 
opozicijos lizdus į pietvaka
rius nuo Caen. Prastas oras 
ir padidėjusi vokiečių opo
zicija sulaiko britų žygiavi
mą Caen apylinkėje. Vokie
čiai privertė britus pasi
traukti į šiaurę nuo Maitot.

Aršios kovos vyksta ji pie
tus nuo Odon ir Orne upių. 
Nacių padėtis į vakarus nuo 
Orne atrodė beviltiška, bet 
jie visvien fanatiškai kauja- 
si su britais ir kanadiečiais

Kanadiečiai pavarė vokie 
čius nuo šiauriųįo Odon upė? 
kranto iki jo suėjimo su 
Orne. Britai smarkiai laiko
si ant kalno “112,” tik į 
šiaurę nuo Esųuay, ir pri

verčia nacius pasitraukti.
Į pietus nuo Carentan,

amerikiečiai randasi ketu
rias mylias nuo Periers, 
kryžkelio vedančio į La Ha- 
ye du Puits frontą. (Vokie
čių radio sakė naciai kariai 
įsibriovę a*gal į La Haye, 
kurį amerikiečiai užėmė sek 
madieny).

Armijos klika suėmė
Colombia prezidentą

BOGOTA, Columbia, lie
pos 11.—Vice Prez. Daržo 
Echandia proklamavo kari
nį stovį visoj Colombijoj. 
Echandia vakar pranešė, 
kad jis eina prezidento pa
reigas, kadangi sukilėliai 
karininkai suėmė Preziden
tą Alfonso Lopez.

Lopez tebėra sukilėlių ne
laisvėje pietinėj Colombijoj, 
kur jis ir keli kabineto na
riai buvo suimti jiems bes
tebint armijos manevrus.

Echandia sakė jis yra pa
siryžęs pribaigti sukilimą, 
ir pranešė, kad armijos kli
kos vadas, Lt. Pulk. Dioge- 
nes Gil, proklamavo save 
prezidentu.
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MUSU GYVENIMAS IR DARBAI
Parapijos šventei 
artėjant

Spring Vialley, III. — že
miškoji mūsų kelionė yra 
trumpa ir nepastovi, tiktai

suraminimą nuliūdimo va 
landose. Šv. Ona jau 47 me
tai kaip yra vietinės lietu
vių bažnyčios globėja. Per 
tą laikotarpį ne vienas į a- 
bejonių bangas patekęs, bet 
nuoširdžiai, si pasitikėjimu

mes dažnai pamirštame tą jos užtarymo maldaudamas
nepakeičiamą taisyklę ir sa
vo tikrąjį tikslą.

atrado viltį ir Dievo gausiu 
gą palaiminimą. Tiesa, mū-

Pažvelgus dar visai į ne- £ų parapijos istorijoje, tie 
tolimą gyvenimo praeitį, 47 metai ant visados dingo 
tuoj matome, kaip mūsų lai- amžinybėje, bet maldų vai
kas greitai bėga ir mes, kad ' sįai įr šv. Onos užtarymo
ir nenorėdami, su juo irgi 
greitai keliaujame, vis ar
tyn prie paslaptingos amži
nybės vartų.

dvasinė nauda su mumis pa
siliko ant visados.

47 metų laikotarpis nėra 
taip jau ilgas laikas, bet ne-

Rodos, dar taip neseniai pamirškime tikrenybės, kad
vienus metinius didelės svar 
bes atlaidus iškilmingai mi
nėjome, netrukus ir kiti jau 
ateina, mums irgi labai di
delės svarbos atlaidai. Ypa
tingai mums šio miestelio 
lietuviams, nes jau per 47 
metus šv. Onos atlaidai vi
suomet būdavo reikšmingi. 
Nėra abejonės, kad maldin
gų žmonių širdyse reikšmin
gais pasiliks ir ant toliau, 
nes Įjsr šv. Onos užtarymą, 
Dievas praeityje teikė ir da
bar teikia dvasinę naudą ir

nuo 1897 metų iki dabarti
nio laiko mūsų parapijos 
praeityje jau daug liūdnų 
jivykių pergyvenlta. Nesykį 
audros draskė bažnyčią ir 
kitokios nelaimės skaudžiai 
palietė. .

Viena iš skaudžiausių ne
laimių įvyko gruodžio 29 die
ną, 1924 metais, kuomet de
gė bažnyčia, net tuolaikinis 
klebonas, begelbėdamas Šv.
Sakramentą ir kitus bažny
tinius daiktus, dūmuose ką itaĮno tarpe dviejų latrų, tik

PADEDA NUIMTI KVIEČIUS Ar žinai, kad...
Kalifornijos moterys pa

sižadėjo “E” bonų kampa
nijai, aprūpinti ligoninę į- 
taisymais, kurie kaštuos mi
lijonus. Kinietės moterys 
San Francisco dirba specia
liam vajuje parūpinti didelį 
laivyną transporto orlaivių. 
Moterys darbininkės Kalifor 
nijos laivų statyboje, kurios1 
parduos didžiausią bonų kie
kį, bus pagerbtos duodant 
joms krikštyti laivą.

Delaware, Michigan, Wis- 
consin, Minnesota, Illinois, 
Pennsylvania ir New Jersey 
moterys dirba dieną ir nak
tį išplatinti pardavimus rank 
raščių ir paveikslų garsių 
autorių ir tapytojų, remia
mus Book and Author War

Henry Ford savo ūkyje, Tecumshen, Mich., vairuoja Bonds Committee. Po Seat- 
mašiną per taip vadinamą “Dynamic Kernel’’ iškilmes. 1 ^e’ ^ash., bankų vadovybę
Prieš keturis metus apylinkės tikintieji pasėjo vieną kū- 
bišką colį kviečių. Gautąjį derlių kitais metais vėl pasėjo, 
po to gautąjį derlių kitais metais vėl pasėjo ir iš to mažo 
kiekio šįmet galėjo apsėti keturiolika akrų. Kai kitais 
metais pasės visus tuos kviečius, tikisi už juos gauti 
$5,000.00, kurie bus skiriami Fordo įsteigtai tame mieste
lyje bažnyčiai. (Aęme-Draugas telephoto)

Seattle moterys remia par-

davimą bonų $3,040,000 su
mai, nupirkimui ligoninės 
laivo. Tos moterys neseniai 
gavo telegramą iš maj. gen. 
Norman T. Kirk, Jung. Val
stybių kariuomenės vyr. gy 
dytojo, kurioje jis pareiškia

kad “moderniškas ligoninės 
laivas yri viena iš didžiau
sių galimų pagalbų sutei
kiant priežiūrą, rūpestį, ku
riuos mūsų kovos vyrai už
sitarnavo. ’ ’

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237

- - - - ★- - - -
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jevvelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

tiktai nežuvo. Kai kurie f 11 
rapijieči ii jau nuliūdę buvo. 
nei atrodė, jog nuo visiško 
sudegimo bažnyčios nebebu
vo galimybės išgelbėti. Bet 
Dievo Apvaizda nuo visiško 
sudegimo apsaugojo.

Šįmet liepcs 26 dieną šv. 
Onos šventę minėdami, tu
rime būti Dievui dėkingi už 
Jo visas malones ir šv. O- 
nai už jos užtarymą. Gerai 
žinoma, kad šv. Ona yra ga
linga savo užtarymu

tai abudu blogi Lietuves lat
rai. « Viątinis

kiek pavojaus. Trečioji sa
vaitė kaip nėra lietaus. Pa
augusių komų ir bulvių la- 
pai nuo saulės kaitros ima 
raitytis ir kai kur net džiū
ti. Be lietaus iš žemės visas 
drėgnumas baigia garuoti. 
Ganyklose mažai žolės,, 

šiemet čia mažiau uodų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

REIKALE PASINAUDOKIT

BlI)RIKO RADIO VALANDOS:
WCFD, 1000 K., Nedėlios
vakare — 0:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Kctvego 
vakare — 7:00 P. M.

Dievą, nes jos dukrelė Ma
rija, Motina Jėzaus, yra taip 
gi ir mūsų Motina ir glo
bėju. Ypatingai dabar, kuo
met jau visas pasaulis taip 
sugriuvęs, reikia būtinai jos 
užtarymo prašyti, kad Die
vas apsaugotų mūsų tėvynę 
Lietuvą nuo žiauriųjų prie
šų. Visiems aišku kad šian
dien Lietuva tokiame padė
jime randasi, kaip ir Jėzus 
prie kryžiaus ant Kalvarijos

f

bE

Iš Šiaurvakarinio 
Wisconsino

New Lisbon, Wis., liepos 
9. — Mūsų apylinkėse šie
met kai kur žemės įdirbimas 
suvėluotas dėl lietaus ir dėl 
darbininkų trlkumo. Bet lie
tus pagausino anksčiau įsė-

pasįtas pašarines žoles. Šieno

EXTRA1 EXTRAI
Permainytas 

varna., ir 
adresas.

įdėtu v iškas 
žydukas — 
N. K ANT KR

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ui pigesnį nuošimtį — be komišino 

PAS

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6064

rflARGUTIO
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - U50 kilos
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nao 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- 

tadienlala nuo* 7 Iki 8 v. v
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
.n. Telefonas — GROvehlll 2242
fl*- ■ ■ a „ „ a ; i

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.....................Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

DABAR

derlias didelis ir datar jau 
antroji savaitė visur vyks
ta šienapiūtis. Kasdien ma
toma visais keliais ir kele-, Dienomis jų kaip ir nebūta, 
liais šienas vežamas.

Kornams, bulvėms ir ki
tiems šakniavaisiams yra

Bet naktimis jų dar daug ir 
žmogui reikia daug su jais 
kovoti. P. T.

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

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

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

Ras. 6968 So. Talman Ava.
Ras. TeL GROvehlU 0617 
Offloe Teh HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųnette Road

DE. VAITUSH, OPT. 
urruvn

Jvaą rarantariataa 
Optometrically Akis

Palengvina akių įtempimą, kuria 
tarti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tuaao, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegyste ir telūregystg. 
Prirengia teisingai aktnim. Viauo- 
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
nMBoa —« nlaktra Darodaočia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokvklaa vaikui. 
VALANDOS: nuo 1S ryto iki S v.

Seredomis nuo pietų, • 
dilioj pagal sutartį

atflitikimų akys

<713 South Ashland
narna TABM 1WS

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunupligį, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindnaes), kreipkitės prie manąs, 
Apsiimu MĮjėju

Yra Geriausias Laibas Pirkti Pirmos RflUes 
Namų Materljolą Ui Dar temomis Katnamlal 

Atvykite | mftsų Jardą Ir apilflrėkfte ata
ką Ir ankštą rilšj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vižkų, skiepų b* (lėtų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IR PRffiTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAfl,

CARRvMOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORT8MOŲTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti.........
STOKER COAL, Aukštos rflšles,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos'
BLACK BAND LUMP........... *•••$11 25
PETROLEUM COKE (Course).j 
PETROLEUM COKE (PUe Run)

112.50
110.95

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUŠIU

1
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8817

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų \laam gyveni
mui. Sausoki te Ja. leisdami Išeg
zaminuoti Jas modnrnliklaugta 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
galt sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

OPTOMETRISTgl
1801 So. Ashland Avenue

Kampas l>-tos
Tolcfonas: CANAL 0323, Chicago

OFI0O VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 3:30 p. m. 

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

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
TeL: Y artis 1829Jfr Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
/ Ištaiso.

’ Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 80. HALSTED ST.

< f Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 8 
š Sekmadienyje pagal sutartį.

Tel. CANal 6122

DR. BIE2IS
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
Rcz. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

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

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

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Gourt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Halsted St., Chicago
JPirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais i
.VaUados; 3—8 popiet. v

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofisu Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868 

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

Pcnktad. 8:30 iki 0:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dėl to, kad jo nebran
giau. i * <



Trečiadienis, liepos 12, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” IIFUP WANTFD 
ADVFRTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tei. RANdolph B488-S48V

1
HELP WANTED — VYRAI HELP VVANTFD — MOTERYS

* 'k + ★★ ★ >

★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Help I 

For Service!
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Othuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

GALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEIi— RANDOLPH 9488

L1THUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTTSINO MEDTLIM
* * V- ** * *

m:r.i> VVANTFD VYRAI

GERI DARBAI —GERA ALGA

VYRAMS
Sveikiems iki 65 metų

ŠLAVĖJŲ
DŽANITORIŲ

RANKOM KROVĖJŲ

60 vai. i savaitę—bet bus 70 vai. 
alga—10% už naktimis—Geros 
darbo sąlvgos—Visi darbai viduje 
—Moderniška dirbtuvė.

FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.
5219 S. YVESTERN BLVD.

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtSlSauklt.e 
Apply Employment Office 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
6357 Rberldan Road

DISIŲ PLOVIMAS — Kltchen Vy
ras — Pining room Vaikinas. Auk- 
JS’iausi.'t mokestis. Arti ir-itvekariu. 
FDOEVVATFIR GOI.F CLUB, 2045 
Pratt Blvd.

Shipping Skyriaus
Pagelbininkų
Nereikia Prityrimo 

70c J VALANDA
Pusė daugiau už viršlaikj 

virš 40 valandų.
•

JAMES WHITE PAPER CO. 
219 W. Monroe St.

VYRAI IR MOTERYS

PIJNCH PRESS 
OPERATORIŲ

Patyrusių. Gera mokestis. 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

LANGSON MFG. CO. 
429 W. Superior Street

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ 

I R

ORDERIŲ PAKUOTOJŲ
Patyrusių ir nepatyrusių

GRINNELL CO.
4425 S. WESTERN 
Matykite Mr. Abnet

• VYRAI IR MOTERYS

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAM CO.
35 W. JACKSON 

ar «
2829 W. MADISON

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.60 J m6nes} 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6367 ^hertdan Road

PATARNAVIMAI

HELP WANTED — MOTERYO

Operatoriai
Prityrę prie iėginių siuvimo 

mašinų.

IRGI INSPEKTORIAI 
IR ASSEMBLORIAI

Geros Algos 
Daug Viršlaiko 

Karo Darbas
S. KARPEN & BROS. 

636 W. Cermak Rd.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama; 

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atsigaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHTNGTON ST. 

CHICAGO

OPERATORIŲ 
SINGLE NEEDLE 

Prie Skalbimo Dresių.
Dieną ar naktį šiftams. Sectibn 
darbai. Aukšta piece work rata. 
Naktimis: 5 iki 10 vak. Dienomis
8 iki 4:30 pp.

MODEL GARMENT CO.
281 So. Green 4-tame aukšte

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

gera mokestis.

DAPCO, INC.
705 VV. VVashington Blvd.

VYRAI IR MOTERYS

BENCH LATHE 
OPERATORIŲ 

BURR BENCH OPER’S 
TURRET LATHE OPER’S 

SHOP KLERKŲ 
PRECISION INSPEKTOR.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

VYRAI IK MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes Išmoklnslm jus. 

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

Imkite Doiiglas Park “L” Iki Durų

oooooo LABDARYBE
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IB 12DIN1N. 
4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois 

--------- ooo---------
ANASTAZAS VALANČIUS, pirm.
K. JODELIS, ST. CIBULSKIS, ▼. pirm.

oooooo

ONA JASPARIKNft. rak.
N. 6IRVTNSKAS, finansų rak.

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS
T1649 West 47th St.

TeL YARDS 1866.

VIRĖJA
Popiečio ir vakaro darbui karo 

dirbtuvėje, po adresu

1916 S. 52nd AVENUE 
CICERO

Ųera Alga — Vėliausi Įrankiai 
Kurie kreipsis turi mokėti 
skaityti ir rašyti angliškai

I

Kreipkitės:

5660 W. TAYLOR-CHICAGO

HOT POINT

Ar Jūs Būsite Viena?
TU REIKALINGŲ 25-ių 

Sudaryti HURLEY Ratelį 
Ratelis, kuris gelbsti laimėti labai

SVARBŲ ŽAIDIMĄ 
KARO ŽAIDIMAS

Lengvas Darbas
Prieš Lavinimas*
Mokestis Lavinant

Inspektoriai 
Asembleriai 
Mašinų Operatoriai

Matykit Mr. Danicek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

FOUNTAIN MERGINŲ
Nuolatiniem ir vasaros pakeitimo 
darbam moderniškoje dirbtuvėje. 

Gera Alga 
5V2 dienų savaitė
“L” IKI DURŲ

Telefonuokite: Mr. Simona 
YARds 0240—ext. 343. i

Po darbo valandų — Son. 1318 j

MOTERŲ
—dėl—

ŠLAVIMO
Daliniam Laikui 

NEREIKIA PRITYRIMO
Kreipkite*):

PERSONNEL OFISAN

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

PARDAVIMUI

PRIE MJCHTGAN CITY MAŽA T'Kf 
*u modernlMkal (rengtu 5 kambariu 
namu,, sunparlor, vana, baaemcntae 
Ir rarage po viena paatoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradines mokyklos, 
4 blokai nuo South Rhoro geležin
kelio stoties. 1H mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puoHnlų reaortų.
J. P. VARKALA aav., Chlcagoje. 
4148 Archer Are. Ph. Vlrsrinla 3114

PARDAVIMUI NAMAS
Brlgbton Parke — pardavimui 2-fla- 
tų, po 4 Ir 4 kamb., namaa; karftto 
vandenio Šildomas, 2 kambariai bela- 
mante Ir I kamb. vijikuose, užda
ryti porčlal. Arba mainysiu ant 
mnžeonlo namo su klek norą že 
mfts. Savininkas randasi vietoj:— 

2506 West 45th Street, Chicago

Labdarių Sąjungos 
centro veikla

Centro susirinkimas į(vy- 
ko birželio 28 d., šv. Kry
žiaus par. salė}.
Kuopų raportai

1 kuopos dalyvavo 9 at
stovai. Kapinių rinkliavoje 
padarė $80.98. Užima 3 vie
tą. Kiti pinigai priduoti an
ksčiau.

i ''
2 kuopos 4 atstovui, Rin

kėjų neturėjo. Pelno atvežė 
iš daržo $236.00.

3 kuopos 4 atstovai. Rink
liavoj padarė $160.13. Užė
mė pirmą vietą. Į centrą at
vežė $12.51. Kitas pelnas 
priduotas kapinių dieną dar
že. '

4 kuopos 1 atstovas. Rin
kėjų neturėjo. Pikniko pel
ną atidavė darže.

5 kuopos 2 (atstovai. Rinkr 
liavoj prie kąpų surinko $31. 
14. Užima 7 vietą. Taipgi 
atvežė $16.00. Kapinių die
nos pelnas priduotas Vytau
to darže.

6 kuopos 1 atstovas. Rin
kėjų neturėjo. Dirbo prie 
baro Vytauto darže.

7 kuopos 1 atstovas. Rin
kėjos surinko $65.64. Ūžė-, 
mė 5 vietą. Atvežė $55.00. 
Kiti pinigai priduoti darže.

8 kuopos 8 atstovai. Ka
pinių rinkliavoj surinko 
-136.89. Užėmė antrą vietą. 
Vytauto darže pelną prida
vė ant vietos.

10 kuopos 1 atstovas. Rink 
liavoj surinko $55.78. Užė
mė 6 vietą.

23 kuopos 3 atstovai. Rink 
liavoj surinko $68.71. Pali
ko 4 vietoj.

Viso kapinių dieną rinkė
jos surinko $599.27, kunigai 
— $269.57. Iš viso — $864.- 
84.

Vytauto darže prie baro 
padarė $1,086.00.

Restorane pelnė $511.18. 
Rinkliava kapinių $864.84. 
Viso labo kapinių dieną pa
daryta $3,545.85. Visas pel
nas eina senelių prieglau
dai.

Restorano vedėja nori pa
dėkoti visiems aukotojams, 
ypač B. Pužauskienei ir Kra-

mer, Pužauskui ir Damkie- 
nei ir visiems, kurie padė
jo virtuvėj dirbti: Mrs. T. 
Norbut, M. Navickienei, M. 
Grencaitei ir kitoms. Taipo
gi Jonui Brazauskui, Miciū- 
nui ir Bliudžienei, kurie dir
bo prie baro; M. Petkienei 
ir Salomei Balsiūtei. ‘

Šiame susirinkime dalyva
vo kun. A. Linkus, kun. A 
Briška ir kun. Piaškauskas. 
Taipgi ir P. A. Rudis su žmo
na.

K. Jodelis pranešė apie 
bulvariškių pikniką birželio 
11 d., labdarių ūky. Pelno 
padarė $142.00.

Pirmininkas padėkojo vi
siems už pasidarbavimą ka 
pinių dieną.

3 kp. aukų rinkėjos prie 
kapinių: Patricia Kulpins- 
kas, Elean-or Pepalis, Flo- 
rence Bakaitis, Zenaida Jan
kauskas, Eleanore Puikis, 
Diana Lasko, Mary Dvylai- 
tis, Loretta Noma viekus, 
Stella Vaitiekus, Sabina Mi- 
kolaitis, Zita Baubkus, Ar- 
lene Stankus, Jeanette Mi
liauskas, Bernice Kasmaus- 
kas, Anne Kaienas, Elzbieta 
Stuper, Ruth Stanley, Cathe- 
rine Wastak, Marian Kelp
šas, Irene Jotautos, Barbora 
Kučius, Georgene Dowiat. 
Kitos kuopos vardų, neprida- 
vė. Mrs. A. Jiaspet

Svarbus susirinkimas
Labdarių Sąjungos direk

torių ir prieglaudos staty
mo komisijos bendras ir la
bai sviarbus susirinkimas 
bus penktadienį, liepos 14 
d., 8 vai. vakarą, Šv. Kry
žiaus parapijos salėj. Visi 
direktoriai ir komisijos na
riai prašomi susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų 
aptarti.

Direktorių valdyba

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis susirinkimas į(vyks 
liepos 12 d., po novenos pa
maldų, parapijos svetainėj. 

Pirm. E. Gedvilienė

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE K0MI8IN0 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPER U. 8. GOVERNMENT SUPERVIBION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

0" " - "" fl B " ii — 39

Po svietą pasidairius
f

Profesoriau Kampininke!
Prašau patlumočyti man 

sekantį dalyką. Balšavikams 
artėjant prie Lietuvos lie
tuviškos radio valandos a- 
naunceris lietuviams išanau- 
ncino sekančiai: "rusų ka
riuomenė randasi netoli So
vietų Lietuvos sostinės Vil
niaus.” Kaip tai ištlumočy- 
ti? Kada yra buvus sovieti
nė Lietuva? Hot Dogą 
Atsakymas.

Tavorščiau Hot Dogse. 
Nesidyvik dėl šitokio anaun- 
cerio išanauncinimo. ši ra
dio valanda, kitaip sakant, 
tos vlal^indos radijušninkai 
eina pavėjui: kaip vėjas pu
čia, taip ir jie anauncina. 
Jie žmonės be stuburkaulio.

Daugelis amerikiečių, ne
pažindami balšavizmo, juo 
labai žavisi. Balšavizmas 
jiems yra puikiausias ant 
svieto tinksas. Lygybė, bro
lybė — tik kišeniun dėk ir 
džiaugkis turėdamas didžiau 
sį ir brangiausi turtą. Bet 
praktikoj, tavorščiai, balša
vizmas yra toks tinksas. 
toks siaubas, kad kiekvieną 
šiurpu nukrečia.

Prieš šį karą, kai Pran
cūzijoj prasidėjo didesnis 
balšavikų judėjimas, orga
nizuojami balšaviki š k a m 
veikimui jaunuoliai buvo pa 
sirašę jau ir himną, kuris 
sekančiai skambėjo:

Mes daužome langus,
Mes smala tepame duris,
Mes vieškeliuose lojam:
Jau nėra apinasrio!...
Mes turim valią ant visų 

mergaičių,
Bet nepamiršime ir senes

nių,
Bum — ir baigta..
Mes apsilankysim pas bur- 

- žujus,

f

Mes sutriuškinsim jiems 
kaulus,

Bum — ir baigta. 
Komunistų partija — mū

sų tėvas,
Sovietų moterų sekcija — 

mūsų motina,
Bum — ir baigta. 
Amerike bum — ir baig

ta balšavikai turėtų dirbti 
dieną ir naktį — overtajum, 
nes čia kiekvienas papras
tas darbininkas geriau gy
vena, negu Sov. Rusijoj ko
misaras, dėlto ne tik tur
tingieji, ale ir visi darbinin
kai jiems būtų buržujai ir 
visus juos turėtų aplanky
ti su bum — ir baigta.

Du broliai: Benis ir Julius 
Vynainiai aną dien taip su
simušė, kad Benis Juliui net 
keturis dantis iškūlė. Po to
kių įvykių žinoma, dalykas 
atsiduria pas teisėją:

—Beni, sako teisėjas, tu 
savo broliui išmušei net ke
turis dantis. Kaip tu galė
jai taip padaryti, dargi savo 
broliui ?

—E, teisėjau, — atsakė 
Benis, — kai žmogus ko no
ri, tai viską gali padaryti...

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

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

SUPERIOR 1462.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ateikite šiandie!

Studlo Conch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

JUM WEST ROO8EVELT ROAD

e
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Lietuva virto baisių mūšių lauku
TEN UPĖMIS TEKA KRAUJAS

Sekant rusų-vokiečių tolimesnę karo eigą, atrodo, kad 
iręs neklydome teigę, kad vokiečiai lengvesniu būdu 
užleis rusams Estiją ir Latviją, negu Lietuvą. Mat, Lie
tuva, keliais atžvilgiais yra vertingesnė kariaujančioms 
valstybėms. Nekartą praeityje buvo pasakyta., kad “Lie
tuva yra raktas į< Vokietiją.”

Užvakar ir vakar atėjusios žinios iš Europos skel
bta, kad vokiečiai jau ėmė trauktis iš Latvijos ir Esti-" 
jei. Ir vienas ir kitas kraštas gali būti paliktas rusų 
armijoms be didelių pasipriešinimų. Tačiau Lietuvoje 
naciai stipriai priešinasi. Jie gynė Vilnių, gins Kauną 
ir, aišku, ne pigiu būdu užleis Klaipėdą. Lietuva, kaip 
prieš keletą dienių mes rašėme, virsta baisių, kruvinu 
m Išių lauku. Ten upėmis Jiesis rusų ir vokiečių karių 
kraujas, ten bus liejamas ir visai nekaltų, su tais mū
ši is nieko bendro neturinčių Lietuvos žmonių kraujas. 
Miestai virsta griuvėsiais, liepsnoja kaimai, į pelenus 
b; 3 paversta daug sodybųu
KAS TEN BELIKS?

Lietuva, keturių metų laikotarpyje pergyvena dvi 
okupacijas, buvo naikinama, apiplėšiama. Daug jos sū- 
niį ir dukterų sukniubo po kruvina okupacijų našta. 
D ag jų po Sibiro tundras ir Vokietijos dirbtuves iš
blaškyta. Bet dabar! Kas beliks iš Lietuvos, kai per 
ją pereis milijoninės dviejų didelių valstybių armijos?... 
Nerašysime apie tai daugiau, nes pats skaitytojas tai 
gėjai žino ir supranta. Pagaliau, skaudu yra apie tai 
ir kalbėti ir rašyti. Juk ten mūsų broliai ir seserys gy-' 
ve.ia, o kai kurių iš mūsų motina ir tėvas!... 
IŠJIESKIME JIEMS RANKĄ

H’ ' * t
Jei kada, tai dabar Lietuves žmonės yra reikalingi 

mūsų pagalbos. Todėl visu rimtumu griebkimės orga
nizuotis į Lietuvos žmonių šelpimo vienetus, kad greitu 
laiku galėtume sudėti pakankamai aukų, surinkti dra
bužių ir tinkamu momentu skubiai pasiųsti į Lietuvą 
ir ištremtiesiems į kitus kraštus.

Su pasitenkinimu tenka pažymėti, kad vis tik laiku 
suorganizuotas Bendras Amerikos Lietuvių Šelpimo Fon
das (United Lithuanian Relief Fund of America,), ku
ris yra užregistruotas Presidents War Relief Control 
B-; .rd ir čarteriuotas Illinois valstybėj. Centro valdy
ba yra labai daug nuveikusi. Bet kas padaryta mūsų 
kolonijose? Ligšiol dar visai nedaug.

ORGANIZUOKIME SKYRIUS
Prieš kiek laiko mūsų spaudoje buvo paskelbtas fon

do valdybos atsišaukimas prašant organizuoti skyrius. 
Nedaug kur juos suorganizavome. Dabar tuojau grieb- 
kimės darbo ir fondo skyrius organizuokime. Steigki- 
me juos visur, kur tik yra lietuvių. I skyrių veiklą 
pritraukime ir kitataučių.

Kaip ULRFA (bendrasis fondas) susidaro iš visų 
patriotinių lietuvių grupių, taip ir skyrius reikia steig
ti panašiu būdu. Šiuo metu nevalia yra atstumti nuo 
darbo nė vieno geros valios lietuvio, nes kiekviena pa- 

*> jėga, kiekvienas asmuo yra reikalingas naikinamai Lie
tuvai ir kenčiantiems jos žmonėms gelbėti. Dirbkime
yiii dirbkime vieningai!

Kaip ilgas bus karas?
Į tą klausimą atsakyti gali tik karo vadovybė, nes ji 

puikiai žino ir savo pajėgas ir, kiek sąlygos leidžia, 
gali nujausti ir priešų pajėgumą.

Prieš pora dienų tuo reikalu padarė pareiškimą inva
zijos Europon vyriausias vadas gen. Eisenhower. Nieks 
negali abejoti, kad šis vyras žino, ką kalba.

Jis pareiškė, kad dar nėna pagrindo mums pasiduoti 
perdideliam optimizmui. Jo manymu, šis karas bus 
ilgas. Mūšiai Europoje bus dideli ir sunkūs. Jię neap
sieis be didelių nuostolių. Tiesa, pasiekta nemažų lai
mėjimų Normandijoj, bet gen. Eisenhower teigia, kad 
nuo dabar sąjungininkai turės surkiąi kariauti dėl 
kiekvienos žemės pėdos.

Ligšiol buvo įsigyvenusi visuomenėj nuomęnė, kad 
Vokietijos žmonių moralė greit susmuks ir tąi bus svar
bus veiksnys vokiečiams besąlyginiai pasiduoti.

Gen. Eisenhower tuo daug nepąsitiki. Anot jo, Vo
kietijos žmonės, lyg kokiomis žnyplėmis turi suspau
dusi nacių slaptoji policija (Gestapo). Žmonės ir norė
dami negali kitaip nusistatyti. Jų visas gyvenimas na
cių slaptosios policijos yra tvarkomas. Tuo būdu są
jungininkai negali pasiremti vokiečių moralęs susmu
kimu. Sąjungininkų kelias į pergalę, tai kova, didelė, 
ryžtinga kova.

Ir, be abejonės, visi sutiksime su gen. Eisenboweria 
nuomone. Karą, aišku, laimėsime, bet laimėsime ryž
tingai ir sunkiai kovodami, dirbdami ir pasiaukodami.

Vokiečių jėgos rytų fronte
Atrodo, kad Hitlerio “gudrūs planai” ginti reichą iš 

rytų pusės visai suiro. Vilnia,us-Daugpilio šone daug 
nacių divizijų apsupama ir atidaromas kelias į Rytų Prū
siją (100 mailių nuo Vilniaus). Rusams užėmus Bara
novičius atidaromas kitas kelias į Varšuvą (200 mai
lių). Besiartinant prie Brest-Litovsko (Lietuviškos 
Brastos), atsiduriama netoli Vistulos upės, paskutinės 
vokiečių apsigynimo linijos.

Esąnt tiems pavojams, Hitleris turėtų naudoti savo 
visą rezervą rytuose. Apskaičiuojama,, kad naciai tu
rėję 100 divizijų penkių šimtų mailių fronte, pradedant 
į šiaurę nuo upės Pripet balų. Bet apie ketvirtadalis, 
tų divizijų jau sunaikinta,. Tuo būdu vokiečiai iš kai 
kuriu, rajonų yra priversti skubiai trauktis, nes nesi
tiki išsilaikyti. Bet ne visur ir pasitraukti vyksta. Jie 
yra apsupami. Dėl to tai vokiečių jėgos rytų fronte 
neatitaisomai braška ir, ar anksčiau, ar vėliau, jos 
visai susmuks.

Slaptoji diplomatija?
Londone išeinąs laikraštis “Tribūne” įdėjo straipsnį, 

kuris yra vertas dėmesio. Straipsnio autorius visu griež
tumu smerkia slaptosios diplomatijos praktikavimą. Į- 
tariama, kad net sąjungininkai nėra laisvi nuo šių ne
demokratiškų elgesių. Laikraštis reikalauja aiškumo. 
Pavyzdžiui, esą tik keli parinkti asmenys težino, kaip 
buvo susitarta Italijos ateities klausimu. Žiną apie tai 
karalius, žino gen. Badoglio, bęt nieko nęžino Italijos 
žmonės, kuriems teks atsteigti naują Italijos valstybę. 
Paklausiamas premieras Win-ston Churcbill, kokį pa
žadą jis davė Anglijos vardu?

Straipsnio gale “Tribūne” priduria, kad, jei ir šiuo 
nąetu būtų praktikuojama slapta diplomatija, tai kas 
atsitiks su demokratija. Ji galinti pasilikti tuščiu žo
džiu ir kas, esą, galėtų baigtis ne diktatūros .sunaiki
nimu, bet jos laimėjimu.

Nugąstavimas gal kiek ir yra perdėtas, tačiau faktas 
'pasiliks faktu, kad šiandien yra visa eilė tarptautinių 
klausimų, kurie reikalauja ryškesnio aiškumo.

Kodėl?
“Amerika” ražo:

“Liepos 3 d. mažame. New Hampshire kampelyje, 
toli nuo triukšmo ir vasaros karščių, prasidėjo tarp
tautinė pinigų ir finansų klausimais konferencija 
Joje dalyvauja Jungtinių Tautų nariai ir tos valsty
bės, kurios laikomos artimomis Jungtinėms Tautoms.

šioje svarbioje konferencijoje, kur sprendžiami po
karinės gerovės* reikalai, nėra Lietuvos atstovo net 
stebėtojo teisėmis. Lietuva ten neatstovaujama, kaip 
jos balso nebuvo ir peniai rudens tarptautiniame po
karinės šalpos svarstymo susirinkime. Nėra nė Lat
vijos, nė Estijos.

Kodėl nepakviestos šios trys valstybės? Atsakymo 
raktą turi Maskva.”

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge"

Nauji žemaičių 
kankiniai

(Tęeiuys)
38. Balys Korza — Plate

lių pašto viršininkas. Gimęs 
1902 m. gegužės 5 d. Nevą- 
rėnuose, Telšių apskr Veik
lus visuomenininkas* ir uo- 
lūs lietuviškos spaudos pla
tintojas. Suimtas 1940 m. 
liepos 12 d.; nuolat buvo 
tardomas ir kankinamas- Jo 
lavonas buvo atpažintas. Ta
rpe kaktos kaulų, buvo dvi 
žaizdos. Kiaušas sutriuškin
tas, žaizdų kraštai nelygūs, 
žaizdos durtos. Kiaušo dug
no kraštas sumuštas, rankos 
surišto?.

39. Leonas Ęuaa — brjvęs 
policininkas, amatininko sū
nus iš Alsėdžių, šaulys. Gi
męs 1909 m. liepos 30 d. Pa- 
plinkšės km., Sėdos valse., 
Mažeikių apskr. Anksčiau 
su, tėvu dirbo odininko dar
bą, vėliau tarnavo.. 1941 m. 
vasario 1Q d. buvo susitaręs 
sn draugais iškelti tautinę 
vėliavą, bet susirgo ir iškė
lime nedalyvavo. Tą pačią 
dieną ir. suimtas savo bute. 
Jo lavonas atpažintas: kak
ta ir lūpos sumuštos iki 
kraujo, kaulai išbriai nesu
žaloti. Kaklo srityje sužalo
jimai sų kraujo išsiliejimu. 
Žemutinės kūno dąlys su
muštos, dešinysis petys su
muštas, iš nosies išbėgęs 
kraujas. Rankos surištos.

40. BmjM^ KdžjnaTiskas 
— Plungės elektros stoties, 
raštvedys. Gimęs 1922 m. 
Plungės valsč. Uolus lietu
vis, anksčiau dalyvavo skau
tų organizacijoje. Suimtas 
elektros stoties įstaigoje 
1941 m. kovo 5 d. Kalėjime 
sėdėjo su kitais kankiniais 
vienoj 24-toj kameroj. Jo la
vonas atpažintas. Visas vei- 
dąs sudalytas. Dideli krau
jo išsiliejimaį. Viršugalvio 
kiaušas sudaužytas. Tarp 
viršugalvio ir 
kaktikaulio yra netoli colio 
platumo skylė, pro kurią 
veržiasi kraujas ir smege
nys. Kaulai sulaužyti. Apa
tinis žandikaulis sudaužy
tas.

41. Vytautas Lileika — 
vargonininko sūnus, prieš 
suėmimą tarnavo sąskaiti
ninku Telšių apalęr. ligoni
nėje. Jaunas vyras, šauliu 
Suimtas 1940 m. naktį iš 
ir jaunalietuvių org. narys, 
lapkričio 6 į 7 d.

42. MiW Lengvinąs — 
kilęs iš Girininkų kaimo, 
Gargždų valsč., Kretingos 
apskr. Ūkininkaitis, susipra
tęs lietuvis. Šaulių sąjungos 
narys. Bolševikų okupacijos 
mętu per rinkimus į vad. 
aukščiausią tarybą 1941 m. 
sausio n)». viešai pareiškė 
savo žodį patrijotinėj dva
sioj. Buvo sukeltas triukš
mas ir bolŠęvikų agitatpriai 
visai negavo kalbėti. Greit 
po to buvo suimtas 1941 m. 
sausio 11 d.
. 43. Pranas Lukauskas — 
ūkininkas, kilęs iš Gorduyė- 
nų kaįmo, Gargždų valsč. 
Gimęs 1909 m. Visą amžių 
dirbo ūkio darbus. Buvo uo
lus šaulys. Okupacijos metu 
platino patrijotinjus atsišau
kimus. Kratos iąetu. jokios 
kaltinamos medžiagos neras
ta, bet vistięk buvo suim
tas 1941 m. naktį iš sausio 
11 į 12 d. v

^Daugiau busi '•

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

H Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
—Kada aš jau buvau pa

siruošęs arba, tikriau, kri
tau į bedugnę, Švenč. Pane
lė man pastojo kelią! Pasi
rodė man mano padėties bai 
sumas; aš, Danielius, Tracy 
klebono pirmutinis bažny
čios tarnas, aš norėjau pa
daryti šventvagystę!... Ma
no Tėve, mano Tėve, aš jus 
maldauju, pasigailėkite!...

—Būk ramus, mano ma
žyti, Kristus tau jau dova
nojo, kada aš tave radau 
prie altoriaus laiptų.

—Jūs manote?
*—Aš esu tikras! Taigi, 

mano vaike, mano vargšas 
vaike, nuramink savo bai
mę. Aš dėkoju Dievui, kad 
jis man davė šitą džiaugs
mą, jog galiu tave pasukti 
iš pavojingo kelio, kuriuo tu 
ėjai. Tu sakais pažinęs pik- 
čiausiąjį maištingumą? Die
vas teisdamas negali tavęs 
pasmerkti. Jis apsunkino 
tavo pečius tokiu sunkiu 
kryžiumi! Nė vienos valan
dėlės jis neatsitolina. Ir, 
kada tu buvai norėjęs atsi
mesti nuo visų vaikų, ku
rinis Jis myli, Jip tave ati
davė į savo Motinos rankas. 
Kodėl !tu taip kenti? Aš ne- 
žinąu, bet atsimink, kad 
Dievas mėgsta kančios ant
spaudu pažymėti tuos, ku
riuos skiria dideliems dar
bams. Gal būt, tu atlieki at
pildą, vargšas paniekinta
sis, už tuos, kurie jį atstū
mė.

Ir, Danieliui bandant pra
bilti, kunigas kalbėjo to
liau:

—Taip, mano vaike, Die
vas ilgai svarsto prieš pas- 
merkdąmąs. Būti amžinai 
nustumtam į baisias tamsy
bes visai amžinybei yra toks 
baisus dalykas, toks gąsdi
nantis, jog Dievas griebias 
visų priemonių, kad tik Jo 
pasigailėjimas nugalėtu Jo 
teisingumą. Kaip ir Jo Sū
nus, nekaltoji Auka, buvo 
parinkta numalšinti Jo tei
singumui, tuo pačiu tikslu

Jis pasirenka labai dažnai 
čia žemėje nekaltus, kuriuos 
apkrauna sunkiu kryžiumi, 
kad bendradarbiautų Jogai 
lestingumo darhe. Ir dabar 
klausyk manęs. Tikėjimas 
sugrįžo į tavo širdį, bet aš 
nenoriu, kad ten pasiliktų 
baimės šešėlis. Tu man sa
kei, kad tave Tracy mieste
lio klebonas išmokė mylėti 
Kristų? Gerai, tu neprivalai 
daugiau galvoti apie šitas 
mintis, kurias tu pažinai, ir 
eik prie Mokytojo, įsitikinęs 
kad Jis tave myli ir tavęs 
laukia. Daugiau, mano ma
žyti, pasitikėjimo, pasitikė
jimo!... Klaupkis, dabar aš 
tau galiu duoti išrišimą.

Paskui keldamasis kuni
gas tarė:

—Einame aptaisyti, nes 
reikia atitaisyti.

Jis nusivedė savo atgailo
toją prieš altorių ir liepė at
siklaupti.

—Mano vaike, ar tu myli 
Kristų ?

—Taip, mano tėve, visa 
širdim!

—Tad eik 1 ainiai!
—Ar tai—vieps atsiteisi

mas, kurio reikalavote?
—Tu pasakei Mokytojui, 

kad myli Jį visa širdim; to 
užtenka. išdildyti tavo nuo
dėmių žymėms. Kada siela 
yra peršviesta meile, Gera
sis Ganytojas nelaiko jos 
daugiau nusidėjusią. Ir da
bar aš noriu, kad tu Jam 
daugiau pasisakytum, žiū
rėk į pilkėjančius langus. 
Kaip diena atrpdo kylanti 
iš nakties karsto, taip pat 
tavo atgimusi dvasia išeis 
pagaliau iš tamsybių, kurios 
ją laikė kaline.

...Ir Danielius, kada šešė
liai nyko prieš pirmuosius 
saulės spindulius, priėmė į 
savo širdį Tą, kuris yra 
Šviesa; Tą, kuris šaukia 
prie savęs visus nelaimin
guosius; Tą, kuris juos pa
vedė galeistingajai Dievo 
Motinai, kuri juos veda sa
vo meilės globoje.

(Daugiau bus)

i ** ■''
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CAPTAIN HUGH D.LEIDO.,USM$,
WAS AVVARDED THE SILVER STAR MEDAU FOR 
HEROISM IN THE PACIFIC AREA . HE REPEATEDLY 
LED HIS MEN IN THE FACE OF HEAVY JAP FIRE 
AND ALTHOUGH W0UNDE0, CONTINUE0 TO 
ATTACK, INFLICTING HEAVY CASUALTIES...USING\ 
CAPTURED GRENADES WHEN HS 0WN WERE 
EXHAUST£P.

- tŽ „L. '..-jį*
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Lietuva dega - mūsų pagalbos prašo!
Tarkim žodį. Pagerbkim Darių-Girėną 
liepos 16-tą dieną
Vokiečiams okupantams 

iš Lietuvos traukiantis ir 
rusams Lietuvon Žengiant,
Amerikos lietuviams atsida
ro durys savo tautiečiams 
pagelbėt.

Turim sukoncentruoti vi
sas jėgas (1) nuo karo nu
kentėjusius sušelpti ir (2)
Atlantic Čarterio nuostatus 
reializuot — Lietuvos nepri
klausomybę atkurti, šiais 
klausimais, pirmiausia, pa
tys turim susiorientuoti, o 
paskui kitus tinkamai nu
teikti.

Žmonių šelpimas ir jų lais
vių gynimas yra didisai A- 
merikos įrankis šį karą lai
mėti, taiką ir teisę atstaty
ti, ir pasaulio stipriausia fi
gūra pasidaryti. Šiuo keliu 
eina ir šių tikslų siekia mū
sų vyriausybė, mūsų kariuo
menė ir mūsų žmonės. Mes 
kariaujame ne grobimui, bet 
grobikų — gengsterių — nu
galėjimui ir jų suardyto ir 
sudraskyto pasaulio atsta
tymui ir sutvarkymui. Šitas
principas yra inkorporuotas Mišias Šv. Vardo draugija 
Atlantic Čartery, Keturiose ėjo (prie šv. Komunijos. Kun.

priklausomybės deklaracijos 
dėsniais ir žmonėms bei val
stybėms Dievo duotomis ir 
pripažintomis teisėmis. Jie 
turės imti viršų ant tų, ku
rie vadovaujasi hitlerizmu 
ir savanaudiškumu, kurie 
nepripažįsta dėsnio: “neda
ryk kitam to, ko nenorėtum, 
kad kitas darytų tau.”.

Šitų visų principų parė
mimui, karo bonų pirkimo 
sustiprinimui, Dariausr-Girė- 
no atminties pagerbimui, 
Lietuvos reikalų nušvietimui 
susirinkime visi prie Da
riaus-Girėno paminklo (Ca- 
lifornia av. ir Marąuette rd.j 
šio mėnesio 16 d., sekmadie
nį, 2 vai. po pietų. Ten bus 
patrijotinė programa, kurią 
išpildys geriausi mūsų ta
lentai ir miesto bei valsty
bės vyrai. Nepamirškite — 
dalyvaukite.

John T. Zuris

Roselando žinios
Sekmadienį per 9 vai. šv.

Laisvėse ir įvairiose Prez. 
Roosevelto, sekre t o r i a u s 
Hull’o ir kitų valstybės va
dų deklaracijose bei pareiš
kimuose.

Mūsų sūnūs ir mūsų bro
liai kariauja už žmonių tei
ses ir laisves visuose fron
tuose; jie prakaituoja ir lie
ja savo kraują ne tam, kad 
vieni imperijas susidarytų, 
o kiti vergais virstų; jie no
ri ir trokšta, kad Amerikos 
teisingieji principai visur pri 
gytų, kad suvereninė lygybė 
viešpatautų,, kad ‘good neigh 
bor policy’ žydėtų ne tik A- 
merikos kontinente, bet Eu
ropoje, Azijoje ir visur ki
tur. Šitie principai ir troš
kimai yra pagrįsti mūsų ne-

B. Grinis trumpam pamoks
le gyrė narius, kurie nuo pat 
draugijos įsteigimo nei vie
ną mėnesį nepraleidoi šv. Ko
munijos ir susirinkimo. To
kių vyrų yra nemažai.

Salėje bendriems pusry
čiams patarnavo Sodalicijos 
mergaitės. Dr-ja joms dėkin
ga.

Trumpėm susirinkime kle
bonas kun. J. šaulinskas gy
rė draugiją už gražų pavyz-. 
dį ir prašė pagelbėti ruošia
mam parapijos piknike. Tru- 
stisui P. Bružui daug sava
norių vyrų pasižadėjo pasi
darbuoti piknike, kuris įvyks 
16 d. liepos, Vytauto (parke.

Jokimas Pivariūnas svei
kino ir gyrė naują šv. Var

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL 

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

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ifi mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

M

PIRMŲ MORGICIŲ !

statybai, Remontavimul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIU IMfOKAJlMŲ!

l'aniMKldkltfl Progą Daluirtlnėms žemoms 
Nuošimčio Ratomn.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAfRIKITE mūsą {.įtaigoje. Jttsą Indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi $&,000.00 ap
drausti per Federal Savings and Loan In- 
nuranre Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
ifimokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINfi IŠTAIGA.

41 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

ASSOCIATION 
8226 SO. HALSTED ST.

■IBS

TRUMPĖJA KELIAI Į BERLYNĄ

Šiuo žemėlapiu parodoma, kokios iš trijų frontų distan
cijos kelio į Berlyną. Trumpiausias kelias, pasirodo, iš ry
tų fronto, kuriuo eina Sov. Rusijos raudonoji armija. 
(Acme-Draug.as telephoto)

do dr-jos valdybą, kurioj 
jauni vaikinai taip sumaniai 
ir gražiai lietuviškai veda 
susirinkimus. Pirm. Pranas 
Pavilonis, jaunasis, tikrai 
gražiai lietuviškai kalba, nes 
jo tėvelis yra pavyzdingas 
katalikas ir visuomenės dar
buotojas.

Visa Pavilonių šeima pa
vyzdingi katalikai ir para
pijos darbuotojai. M. Pavi
lonis buvo pirmas Šv. Varde 
draugijos pirmininkas ir iš* 
buvo du metus pavyzdingai 
darbuodamasis. Jo dėka Šv. 
Vardo draugija yra skait
linga nariais. M. Pavilonis 
yra labdarybės kuopos pir
mininkas,.

Mykolas Misiūnas buvęs 
ilgus metus parapijos komi
teto ir dienr. “Draugo” ir 
‘‘Laivo” agentas yra pavyz
dingas katalikas. Augina 
gražią šeimą katalikiškai. Jo 
dukterys priklauso prie So
dalicijos, o sūnus Povilas 
šįmet baigė parapijos mo
kyklą, tarnauja mišioms. Mi 
siūnai turi savo nuosavybę 
ir pavyzdingai gyvena.

M. Misiūnas pirmiau dar
bavos ir platino “Draugą” 
ir “Laivą”; tą patį jis ir 
dabar darytų, bet turi tokį 
darbą ir ilgas valandas dirb
ti, tokiu būdu negali spau
dos platinimui pasišvęsti. 
Bet jis visuomet patarnaus 
tiems, kurie norės užsirašy
ti arba atnaujinti “Draugo” 
arba “Laivo” prenumeratą

M. Misiūnas yra narys šv. 
Vardo draugijos, visa jo šei» 
ma priklauso prie LRKSA 
33 kuopos. Koresp,

50 Mėty Jaunas

cijų atstovus ir šiaip veikė
jus kviečiame dalyvauti.

Valdyba

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyr. mėnesi
nis susirinkimas įvyks lie 
pos 12 d., parap. svetainėj 
8 vai. vak. Malonėkite na
riai atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti. Valdyba

Marąuette Park. Tėvų Ma 
rijonų Bendradarbių 5-ta& 
skyrius laikys pusmetinį su 
sirinkimą sekmadienį, liepos 
16 d., 2 vai. popiet, parapi
jos svetainėje. Visi bendra 
darbiai prašomi ateiti susi- 
rinkiman. Valdyba

TT. Marijonų Bendradar
bių 8 skyr. sus-mas įvyks 
liepos 12 d., Šv. Kryžiaus 
parap. svetainėj, 8:15. Ma
lonėkite nariai atsilankyti ir
naujų narių atsivesti.

. ii
Pirm. P. TurskienS

Aliantai Normandijoje 
suėmė 54,000 vokiečiu

LONDONAS, liepos 11 — 
Gen. Bernard L. Montgome- 
ry šiandien pranešė savo 
kariams, kad nuo Europos 
invazijos pradžios sąjungi
ninkai suėmė 54,000 nacių 
belaisvių ir “daug ką atsie
kė.” Montgomery sakė “mū
sų laimėjimai buvo aiškūs 
ir konkretūs. Sąjungininkų 
armijos Normandijoje liuri 
pagrindo pasitenkinimui.”

Platinkite “Draugą”

DOMININKAS KURAITIS, 
visiems gerai žinomas kaipo 
vienintelis Chicagos lietuvis 
Buick automobilių pardavėjas.

Jau sueina 21 metai, kaip p. 
Kuraitis darbuojasi biznio sri
tyje ir 10 m. kai turi Buick 
automobilių agentūrą.

D. Kuraitis yra apkeliavęs 
nemažai šio pasaulio vietų ir 
turi viltį, kad jam teks lanky
tis kada nors Afrikoje, Kinijoj 
ir Indijoj. Draugas Į

DUOKITE JĮ KITIEMS 
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,

Pirkite Karo Bonus
SKELBKITES “DRAUGE’

A. t
URŠULE ZAUBRIENE

(po tėvais Keršaitė)
Gyveno: 4437 S. Fairfield 

Avenue.
PersiukyrS su šiuo pasauliu 

liepos 9d., 1944m., 10:30 vai.
ryte, sulaukus 62 metų amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Mažeikių apskr., Viekšnios pa- 
rapijęu, Milių kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Petrų; sūrių Petrų, U.S.Ar- 
my, Afrikoje, kūmus — Pe
tronėlę ir Petrą, Kvietkus ir 
jų šeimų; ir daug kitų gimi
nių ir dVaugų; o Lietuvoje pa
liko 6 seseris ir brolį ir jų 
šeimaa.

Priklausė prie Tretininkų ir 
Apaštalystes Maldos draugijų.

Kųnas randasi pašarvotas J. 
Liulevičiaus koplyčioje, 4 348 
S. California Avė.

Laidotu vėo įvyks ketvirtad., 
liepos 13d:, 8:30 vai. ryte, iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švenčiausios par. 
bažnyčių, kurioje įvyko gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Uršulės Zaubrie- 
nės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti Jai paskutinį patar
navimą Ir atsisveikinimą. '

Nuliūdę liekame: Vyras, Sū
nus ir visos kitos Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Uirektorius J. Liule- 
vičius, tel. LAF. 3572.

Susirinkimai
Svarbus Federacijos Chi

cago apskrities susirinkimar- 
įvyks šį vakarą, birželio 12 
d., 8 vai. vakare, Aušros 
Vartų parap. mokyklos kam 
bary. Draugijų ir organiza.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radlo Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

a|||a

ROŽE WAICIULIENE
(PO TĖVAIS TAMUL1UNA1TE)

Gyveno adresu 2358 South Oakley Avenue.

Mirė Liepos 11d., 1944m., 9:30 vai. ryte, sulaukus 
74 metų amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramy
galos parap., Jutainių kaimo. Amerikoj išgyveno 40 m.

Paliko dideliame nuliūdime: giminaičius — Tumų ir 
Jasiunių šeimynas; ir daug kitų giminių ir draugų.

Velionė priklausė prie Altoriaus Puošimo dr-jos, 
Maldos Apaštalystės dr-jos ir taipgi buvo Šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyno, Tėvų Marijonų Vienuolyno ir Lab
darių Sąjungos amžina narė.

Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place. Laidotuvės įvyks Penktadienį, Liepos 14d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų 
par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamalos už velio
nės sielą. Po pamaldų nulydėsim į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Tumai, Jašiūnai ir kitos Giminės.

Laid. Direktoriai: Lachawicz jr Sūnai, CANal 2515.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asodacįjon.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3571

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th 81

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. • Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—88

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10758 8. MICHIGAN A VU.

Phones: CANAL 2615 
COMMODORE 5760 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS__ •
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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Laiškas iš Romos

Amerikos kareivis lankės pas 
Lietuvos pasiuntinį Romoje

Tto&adienis, liepos 12, 1944

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
* už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
ff JJJf frf f Jf

Redaktoriaus du sūnūs karo aviacijoje
štabo seržantas (S. Sgt.) 

Leonardas J. šimutis, išėjęs 
į U. S. karo aviaciją 1942 m. 
birželio 9 d., dabar yra tech
nišku radijo inspektorium 
(B-17 lėktuvuose), šiuo me
tu yra Avon Park AirJBaae^of 
Florida. ,.f t<

SGT. L. ŠIMUTIS

Pagrindinę kario lavyklą 
Leonardas atliko Jefferson 
Barracks. Iš čia buvo iš
siųstas į Scottfield, UI., 
aviacijos radijo mokyklą, 
kurią baigus buvo perkeltas 
į Walla Walla, Wash., kur 
išbuvo apie metus laiko. Da
bartinėj stovykloj, Avon 
Park, be radijo inspekto
riaus pareigų, turėdamas 
atliekamo laiko, vargoninin
kauja.

S. Sgt. Leonardas šimu
tis gimė 1920 m. geg. 29 d., 
Brooklyn, N. Y. Baigė Švč. 
Panelės Gimimo lietuvių 
parap. mokyklą, Chicagoj, 
Marianapolio (Thompson, 
Conn.) High School ir De 
Paul universitetą, kur įgijo 
rųuzikos mokslo bakalaurea- 
tą. Studentaudamas vargo
nininkavo Šv. Pranciškaus 
par., Indiana Harbor, ir va
dovavo L. Vyčių Chicagos 
apskrities chorui. Jis vedė 
1943 m. Auginą sūnų, kurio 
vardas taip pat Leonardas.

Traukinys nuėjo nuo 
bėgių

Vėliavininkas ir du karei
viai buvo sužeisti praeitą 
pirmadienį, kai Creole, Illi
nois Central traukinys, nu
ėjo nuo bėgių, prie Odin, 
III., aštuonios mailės šiaurė
je nuo Centralia.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”. raiso. i i

KLAUSYKITE-
VRLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiaihieusią Seimininkių

SOPHIE BARČUS """asu.
Ii Radio Stoties '

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Jhn> 8:45 iki 9:15, *£££
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
"TACKŪNŲ” SEIMĄ Ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 Iki 8 vai. vak.
k r>T;^oqigeoog9ooegooeio55.

Leitenantas-lakūnas Jonas 
C. šimutis savanoriu į karo 
aviaciją įstojo 1943m. sau
sio 19 d. Pagrindinę kario 
praktiką atliko Sheppard 
Field. Texas. Baigė College 

if Technology, Lubback, 
Texas. Lakūno mokslus ėjo 
šiose aviacijos mokyklose: 
Santa Ana, Calif ornia;
Thunderbird, Arizona; Po- 
laris Flying Academy, Lan- 
caster Cal.; Luke Field, 
Arizona, kur buvo įteikti 
jam lakūno sidabriniai spar- 1 
nai, leitenanto rangas ir už “ 
pasižymėjimą moksle du 
medaliai. Lt. Jonas C. Šimu-' 
tis dabar yra Mather Field, 
Sacramento, Cal.

Lt. Jonas Šimutis gimė 
1922 m. rugpiūčio 9 dieną, 
Brooklyn, N. Y. Baigė Švč. 
Panelės Gimimo liet. parap. 
mokyklą, Harper High 
School, lankė Armour In
stitutą.

LT. JONAS ŠIMUTIS

Abu broliai, tarnaują Dė- 
dęs Šamo aviacijoj, yra 
LRKSA nariai. Taip pat 
priklausė prie L. Vyčių ir 
prie Lietuvių Kat. Studentų 
Sąjungos. Jų tėvas yra dien
raščio ‘ ‘Draugo” redakto
rius. Motina yra pirmoji 
baigus Šv. Kazimiero akade
miją. Sesuo Rūta šiemet už
baigė Šv. Kazimiero akade
miją. Jaunesnysis brolis 
Ray-Algis tebelanko Švč. 
Panelės Gimimo par. mo
kyklą. Visa šeima priklauso 
prie Lietuvių R. K. Susivie
nijimo Amerikoj. •

Paskendo ežere
OUie Chester Tanner, Jr., 

16 metų, iš Gary, paskendo 
pirmadienio vakare, kai 
plaukė Wahob ežere, keletą 
mailių šiaurėje nuo Valpa-

r

ĮSTOJO Į KARO LAIVYNĄ

Frank E. Cane (dešinėje), direktorius NCCS klubo jū
rininkams Washingtone, atsisveikina su klubo viršininku 
Lt. (j. g.) James Norris, nes pašauktas į tarnybą karo 
laivyne. Viduryje prelatas M. J. Ready, generalis sekre
torius Nacionalės Katalikų Gerovės Tarybos. (NCWC- 
D raugas)

Laiškas iš invazijos fronto

Lietuvis parašiutistas Prancūzijos 
fronto laukuose•i./.>. t', . ' ' s •.

LIETUVIS PARAŠIUTISTAS RAŠO LAIŠKĄ SAVO 
BROLIUI KUN. SANDŽIUI, “LAIVO” REDAKTO
RIUI. RAŠO APIE PERGYVENIMUS INVAZIJOS 
METU.

Brangus Tėveli Antanai:
Neabejoju, kad esi susirū

pinęs kbdėl aš taip ilgai ne
parašiau. Ką padarysi, ka
ras yra darbas, ir negaliu 
mąstyti apie karą ir namus 
kartu, atleisk man.

Ką aš jaučiau, kada iššo
kau iš lėktuvo virš Prancū
zijos, žodžiais negaliu ap
rašyti. Tai buvo bilietas į 
vieną pusę. Mano nervai bu
vo kaip smuikos stygos pa
ruoštos koncertui, akys 
įtemptos, burna išdžiuvusi. 
Ack, ack šautuvai nuolatos 
į mus taikė, retkarčiais pa-

Iškrito
50 metų amžiaus moteris, 

našlė, iškrito iš trečiojo 
aukšto pro langą ir susižei
dė. Tai įvyko Lincoln avė.* • • 
Ištraukė

Mrs. Rae Levinson, 934 
Agatite avė., armijos oficie- 
rio žmona, pranešė policijai, 
kad jaunuolis, turįs apie 17 
metų amžiaus, ištraukė jos 
rankinuką, kuriame buvo 
$25, kai ji ėjo su dukra 
fronte 4200 Marine dr.

Buvo susirgę
Vienuolika tarnautojų, iš 

Admiral Radio kompanijos 
fabriko, 4150 Knox avė., bu
vo susirgę praeito pirmadie
nio vakare, kai suvalgė 
sandvičius.

• * •

Ginčas
Du broliai susiginčijo dėl 

pinigų praeitą pirmadienį. 
Ginčas baigės šūviu. Vienas 
brolis buvo sunkiai sužeis
tas.

taikindami mūsų lėktuvą. 
Atėjo valanda. Įsakymas 
duotas šokti. Ir aš radausi 
plačioj erdvėj. Tik vienas 
Dievas buvo mano palydo
vas. Apsunkintas ginklais 
kaip darbo mulas aš leidau
si. Patekau į pelkes, beveik 
nuskendau. Valandų valan
das buvau tose pelkėse, kai 
kuriose vietose buvo giliau 
mano galvos. Mirtis nuola
tos žvelgė į mano akis.

Bebrendantstaiga pasi
girdo machine guns, šautu
vų ir armotų trenksmai. Ma
čiau kaip mano mylimieji 
draugai pakilo kovoti, bet 
jie krito. Kada sugrįšiu, tu
rėsiu daug ko pasakyti.

Kol kas esu geroj sveika
toj. Ačiū už maldas. Geras 
Dievulis mane saugoja. /

Tavo brolis,
Jonukas

Kai stulpą palietė
18 mėnesių amžiaus Bon- 

nie Brown, 1411 So. New- 
berry avė., buvo mirtinai 
sužeista praeitą sekmadienį, 
kai automobilis susitrenkė į 
stulpą. Nelaimė įvyko, kai 
automobilis sukės. Bonnie 
sėdėjo ant motinos kelių ir 
buvo išmesta į šaligatvį. 
Automobilio vairuotojas bu
vo sulaikytas. Visi buvo 
negrai. /

PIRKITE KARO BONUS

V-—-—"

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED. 
.................

JIS MATĖS SU VYSKUPU BŪČIŲ IR KITAIS MARI 
JONAIS, GYVENANČIAIS ROMOJE

Ką tik gautas iš Romos Į dė pas Lietuvos Pasiuntinį
laiškas, birželio 21 d. 1944 
m. rašytas Cpl. Jono Matu
laičio (Jonas yra brolis kun. 
Kazimiero Matulaičio M. I. 
C., Londono lietuvių klebo
no). Apie marijonus Romo
je Amerikos karys štai ką 
rašo: i

“Prieš kiek laiko pasima
čiau su J. E. vysk. Būčių, 
M. I. C., kun. Dr. Vaitkevi
čium, M. I. C., kun. J. Kriš- 
čiukaičiu, M. I. C., ir kitais 
kunigais bei broliukais. Man 
vykstant į Italiją brolis da
vė jųjų antrašą ir už tai 
man buvo įmanoma juosius 
atlankyti.

“Musų pasimatymas buvo 
pilnas džiaugsmo. Man be
kalbant apie Londono bei 
Amerikos marijonus, paste
bėjau džiaugsmo ašaras 
Ekscelencijos akyse. Taigi 
Jūs galite suprasti, koks bu
vo malonus susitikimas. Jie 
yra visi sveiki, gyvi, na ir 
patenkinti esamuoju gyveni
niu. Žinoma, teko pergyven
ti kai kuriuos keblumus, bet 
Dievo Apveizda visuomet 
juos saugojo.

“Mane išvadžiojo po visą 
namą ir sodą, kuris yra pa
sipuošęs įvairiausiomis gėlė
mis ir vaisiais. Viskas išro
do puikiai. Mane pavaišno 
tkru bičių medum. Matote, 
jie turi tris bičių avilius, 
kuriuos vienas iš broliukų 
prižiūri.

“Buvau pas juos nuvykęs 
keturis kartus ir paskutinį 
kartą besilankant, gerb. kun. 
J Vaitkevičius mane nuve-

Dingę kareiviai karo 
frontuose

Karo departamentas lie
pos 10 dieną pranešė 871 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
dingę Azijos, Europos, Vi
duržemio ir pietvakarių Pa- 
cifiko apylinkių karo fron
tuose. 1 ”

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 58 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 0 iš 
Indiana ir 15 iš Wisconsin.

Buvo palikę be pieno
DETROIT. — Liepos 10 

dieną apie 600 pieno išvežio- 
tojų buvo sustreikavę ir 
daugiau kaip 80,000 šeimų 
buvo palikę be pieno Detro
ito apylinkėje.

dė pas Lietuvos 
Italijoje...

“Besilankydamas pas ma
rijonus, taip pat atlankiau 
daug istorinių ir šventų vie
tų, kurių atminimas ir įgy
tas įspūdis pasiliks ilgam 
laikui.

“Pakol kas esu sveikas ir 
patenkintas esamuoju gyve
nimu. 4'

“Linkiu Jums visiems 
gausios Dievo palaimos.”

Su tikra pagarba,
Cpl. Jonas Matulaitis

Sužeisti kareiviai 
karo frontuose

Karo departamentas lie
pos 10 dieną paskelbė 1,001 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Euro
pos ir Viduržemio karo apy
linkių frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 64 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, 3 iš In
diana, 5 iš Iowa, 7 iš Michi- 
gan ir 13 iš Wisconsin.

Vyrui miegant plėšikai 
sumušė žmoių

Damen avė. policija praei
tą sekmadienį bandė surasti 
už $500 vertės rūbų, kurie 
buvo pavogti iš Mr. ir Mrs. 
Thomas Loach apartamen
to, 1923 Montrose avė.

Mrs. Loach pareiškė, kad 
du vyrai, apie 25 metus am
žiaus, įsiveržė į apartamen
tą. ją sumušė ir pabėgo su 
rūbais, kurie priklausė jos 
vyrui ir jai pačiai, ir plėši
kai dar pagrobė $226. Kai 
apiplėšimas įvyko, vyras 
miegojo porčiuje, aparta
mento užpakalyje.

karo bonai
Penktos karo paskolos bo- 

nų pardavimas Chicagoje ir 
Cook kauntėje pakilo iki 
$810.042,000 arba 90.6 pro
centų iš $894,014,000 kvo
tos. Apie tai buvo pranešta 
praeitą pirmadienį, žinoma, 
šiandien bus dar labiau pa
kilęs karo bonų pardavimas.

Kalbėjos
VATIKANAS. — Popie

žius Pijus XII liepos 10 die
ną priėmė audiencijoje Olan
dijos princesę Bernhard. Po
piežiaus pasikalbėjimas su 
Olandijos princese tęsės 15 
minučių.

Baisus dalykas!
SEATTLE. — Ed Heber- 

lin, 31 metų, prisipažino 
praeitą pirmadienį, kad nu
žudė 14 metų amžiaus mer
gaitę jos name, kai motina 
buvo išėjusi į krautuvę šį 
bei tą nusipirkti.

X Muz. V. Daukša, šv 
Kryžiaus parapijos vargoni
ninkas, prieš kiek laiko su
sirgęs, jau sveiksta ir neuž
ilgo žada grįžti prie savo 
pareigų. Ligos metu jį pa
vadavo jo duktė medicinos 
studentė Lottie.

X Darhis-Girėnas postas 
271, American Legion, nese
niai paskyrė $100 ir nupir
ko keletą šimtų kortų kala-, 
džių mūs kariuomenei įvai
riose stovyklose (kempėse). 
Legijonieriai žino ko reikia 
kareiviams laisvu nuo prak
tikų ir pareigų metu.

X Adv. H. Sakavičius, 
West Side politikieriaus W. 
Sakavičiaus sūnus, kariuo
menėj yra sklandituvininku 
(glider). Invazijos metu jis 
su kitais sklandituvininkais 
buvo pirmieji nusileisti prie 
šo užnugaryje, Prancūzijoj. 
Kol kas sveikas ir siunčia 
tėvams sveikinimus.

X Ona Metrikienė, Keis
tučio klubo ir Moterų Są
jungos 21 kuopos chorų mo
kytoja, pastebėjo keistą reiš 
kinį. Sako, visur jaučiama 
stoka jaunų vyrų, tuo tar
pu Keistučio klubo chorui 
reikalinga daugiau moteriš
kų balsų, nes dabar dainuo
jant žymu geroka vyriškų 
halsų persvara.

X Žinomas biznierius La- 
pėųas, Peoples Furniture Ca, 
vienas direktorių, turįs ta
verną prie W. 69 ir S. Maple- 
wood Avė., susižeidė auto
mobilio katastrofoj ir dabar 
gydosi šv. Kryžiaus ligoni
nėj.

X Petrą Snarskį, jo var
dadienio, o žmonos Anasta
zijos gimtadienio, proga, pa
gerbė būrys jų draugų ir 
bičiulių. P. ir A. Snarskiai 
yra ne tik stambūs veikėjai, 
bet ir duosnūs rėmėjai kil
nių darbų. A. Snarskienė y- 
ra pirmininkė kelių draugi
jų, taip pat ir DKK, o P. 
Snarskis yra šv. Juozapo pa
rapijos komiteto narys.

X Leonardas Čepulis, sū
nus žinomų Town of Lake 
veikėjų J. ir J. Čepulių, par
vyko keletui dienų poilsio.

X Antanas Mikolaitis, 
4849 S. Winchester Avenue, 
šiomis dienomis iš kariuo
menės parvyko savaitei po
ilsio pas savo žmoną, sese
ris ir brolį kun. V. Mikolaitį.

X Povilui Putrimui žinia: 
Cicero Vardinių klūhas šį 
vakarą daro surprise. šia 
proga reikia pažymėti, kad 
P. Putrimas yra to klubo 
pirmininkas, vienas didžiau
sių Cicero biznierių ir pa
vyzdingų lietuvių-patrijotų. 
Jo duosnią ranką yra paty
rus Šv. Antano parapija, į- 
vairios organizacijos ir mūs 
dienraštis “Draugas”, kuris 
nuolatos lanko jo namus. P. 
Putrimas yra savininkas di
delės valgomųjų daiktų krau 
tuvės adresu 1436 So. 49th 
Ct. Surprise jam daromas jo 
vardadienio proga.
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