
DRAUGAS
The UthoMfam DeUy Frfeod

FUlHaSHBD BT THBLITHUANIAN 
CATHOI4C PRESS 8OCIETY

2SS4 8. Oaldey Avė., Chicago, III.
Telephone Canal 8010—8011

Tk« mo«C lnfluential 
Llthuanlan Daily ta America THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

•—Abraham Lincoln

No. 165 Kaina 8c

SAKO SOVIETAI
Chicago, Illinois, nis, Liepos (July) 15 d., 1944 m. Price 3c VoL XXVIII

RYTPRUSIJOJE
lankai puola nacius Normandijoje

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, liepos 14.—Vėliausias 
pranešimas sako amerikie
čiai kariai dasivarė iki punk 
to 2,000 jardų nuo Lessay 
miesto, Cherbourgo pusiau- 
salio žemutinėj daly.

Oficialiai pranešta, kad 
naciai traukiasi atgal 30 my 
lių frontu žemiau Cherbour
go pusiausalio, neatsilaiky
dami prieš Amerikos artile
riją, šarvuočius ir pėstinin
kų atakas.

(Nacių DNB agentūros 
pranešimas pripažino, kad 
naciai neteko Carpiąuet ae
rodromo, tuoj už Caen, pa
leisdami jį kanadiečiams).

Štabas prie pranešimo pri 
dėjo pas abą, kad vokiečiai 
tvarkiai pasitraukia, ir są
jungininkai nesuims dide
lius skaičius belaisvių.

Rytiniam 100 mylių ilgio

fronto gale, britai stipriai 
atsilaiko prieš smarkias na
cių kontratakas ir persigru
puoja naujiems ofensyvi- 
niems veiksmams.

Rytinis komunikatas pra
nešė, kad amerikiečiai, va- 
rydamiesi pirmyn 10 mylių 
frontu žemiau La Haye du 
Puits, padarė gerą progre
są ir artinasi prie Lessay 
susisiekimų centro. Dėži
niam to fronto gale kiti vie
netai prisiartino iki 2,000 
jardų nuo Betteville-sur-Ay. 
Kairėje, amerikiečiai užėmė 
Vesly.

Linijos centre amerikie
čiai pasiekė Tribehou mies
to pakraštį ir pasivarė dvi 
mylias iki kelio tarp St. Lo 
ir Periers. Amerikiečiai ap
eina St. Lo miestą, ir mato
mai taikosi jį visiškai ap
supti.

AMERIKIEČIAI VŽEMfi NAUJOS GVINĖJOS SALĄ

Amerikos kariai išlipa Noemfoor saloje, jprie olandų Naujos Gvinėjos, kur jie greit 
išmušė japonų garnizoną ir suėmė trįs svarbius aerodromus. Nuotraukoje matosi že
me ir vandeniu važiuoją vežimai ir per vandenį brendą kariai.

(Signal Corpe nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

Du kartus Įsilaužė j Gardiną; 
užėmė nacių evakuotą Pinską

NEW YORKAS, liepos 14 —Slaptas “ Atlantic” radio 
) iš Vokietijos sakė rusai įsilaužė į Rozanka, Ryt prūsijoje.

Nei rusai, nei vokiečiai šio raporto nepatvirtina.

Japonai ir vėl apsupo Hengyang'ą
CHUNGKING, liepos 14., mylias pietuose, ir perkėlė

—Kiniečių pranešimas sakė i savo štabą iš Changsha į 
japonai liepos 10 d. ir vėl Hengshan, 25 mylias į šiaur
apsupo Hengyang miestą. 
Tris dienas anksčiau kinie
čiai buvo pralaužę priešo 
apsupimą.

Anot pranešimo, japonai 
dabar valdo Canton-Hankow 
geležinkelį] nuo Hengyang 
iki Laiyang pakraščių, 32

ryčius nuo Hengyang. 
(Tokyo radio pranešimas

sakė1 japonų lėktuvai varto
ja Changsha ir Hengyang 
aerodromus, priversdami A- 
merikos lėktuvus pasitrauk
ti į kitus aerodromus, 600 
mylių atstume).

Amerikos karo laivai 
gręsia Marianas saloms

NEW YORKAS, liepos 
14.—Tokyo radio sakė “stip 
rus” Amerikos laivyno dali
nys “tebeplaukioja” vande
nyse prie Mariams salų. 
Anot pranešimo, Amerikos 
lėktuvai iš lėktuvnešių kas
dien atakuoja “mūsų salas 
Pietų jūroje.”

Pasak Tokyo, 60 lėktuvų 
vakar atakavo Guam, ir du 
,ar trys karo laivai taipgi 
bombardavo tą salą.

Saipane užmuštas japonų generolas; 
atmuša sugautų japonų puolimus

Generolas Roosevelt 
palaidotas Prancūzijoj

U.S. LAIVYNO ŠTABAS. 
Pearl Harbor, liepos 14. — 
Japonijai berodant vis di
desnį susirūpinimą dėl ata
kų ant Guam salos, japonai 
turėjo didelį smūgį kuomet 
Saipan mūšiuose žuvo jų 
admirolas, kuris vadovavo 
pasalingai atakai ant Pearl 
Harbor.

Adm. Chester W. Nimitz 
vakar pranešė, kad Vice 
Adm. Chuicbi Nagumo žuvo 
kartu su 16,000 japonų Sai
pan saloje.

Ankstyvesnis Nimitz pra
nešimas pasakė apie devintą 
iš eilės ataką ant Guam sa
los. Japonų pranešimai duo
da suprasti, kad atakos tę
siamos ir dešimtą dieną iš 
eilės.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, liepos 14. — 
Amerikiečiai atmušė priešą- 8avo

. OYSTER BAY, N.Y., lie
pos 14.—Brig. Gen. Theo- 
dore Roosevelt Jr. šeima 

pranešimą iš Karo
kinių japonų dalinių bandy- Departamento, kad genero-

KALENDORIUS
Liepos 15 d.: Šv. Henri

kas; senovės: Lemtūris ii 
Danidė.

Liepos 16 d.: Septintas 
Sekmad. po Sekminių, Šv.

mus pralaužti sąjungininkų 
apsupimą britų Naujoj Gvi
nėjoj, bet yra ženklų, kad 
japonai ruošiasi gerai supla 
niuotai ofensyvai.

Štabo pranešimas sake 
japonų puolimas prieš auš
rą trečiadieny ant sąjungi
ninkų pozicijų 21 mylią į 
rytus nuo Ai tapė, buvo at
muštas. Kautynės tarp ame
rikiečių ir japonų buvo la
bai aršios. •

Japonai kariai—apie 45,- 
000 karių, 18-tos armijos li
kučiai—stūmėsi vakaruosna 
į sąjungininkų linijas, ku
rios balandžio 22 d. atkirto 
ir izoliavo juos.

las mirė nuo širdies atakos 
Normandijoje, ir buvo pa
laidotas ten, o jo brolis, 
Pulk. Archibald Roosevelt, 
esąs sužeistas.

Abu šie Rooseveltai - yra 
sūnūs buvusio Amerikos 
prezidento Theodoye Joose- 
velt.

Naciai 'per klaida' ‘ 
užmušė 800 asmenų

BERNAS, liepos 14. —
Laikraštis Nėue Zuericher 
Zeitung rašė, kad birželio 
10 d. naciai sušaudė ir su
degino kuone visus Ora- 
dour-sur-Glane kaimo gy^ 
ventojus, o patį kaimą su
degino. Anot raporto, tas 
įvykęs “per klaidą,” kadan
gi naciai norėję nubausti 
kitą kaimą, kuris buvo kal
tinamas Maąuis (prancūzų 
partizanų) slėpimu.
'' Naciai suvarė vynus į dar 

iines, o moterys ir vaikai 
buvo sugrūsti į bažnyčią.
Bažnyčioje naciai užtaise 
prietaisą, kuris leido troški
nančias dujas, paskleidė pa
degamą medžiagą, užrakino 
duris, ir bažnyčią padegė.
Bažnyčios kunigai mirė prie 
altoriaus.

NOI rnio
šė apie nacių žvėriškumą. PUŠKINO KAPĄ

MASKVA, liepos 14. — 
Raudonos žvaigždės kores
pondentas Azbukin pranešė, 
kad naciai išniekino Alek
sandro Puškino, žymaus ru-, 
sų poeto, kapą ir sudegino 
daug jo rankraščių.

Pasivarė dvi mylias 
arčiau Livorno uosto
ROMA, liepos 14.—Ame

rikos kariai pralaužė stip
riai ginamas vokiečių lini
jas, užėmė Pastina mieste
lį, 13 mylių į ryt-pietryčius 
nuo Livorno, ir pasivarė 
pirmyn dvi mylias per San 
Luce, beveik tiesiog į rytus 
nuo Livorno uostoi.

Ataka, kuriai lydėjo 442- 
sis kovos dalinys sudarytas 
iš Amerikos japonų karių, 
ėjo pagal antraeilį) kelią tar
pe Italijos vakarinio kranto 
ir Era klonio, šis amerikie
čių žygis gręsia priešo tvir
tovėms toje apylinkėje api- 
bėgimu.

LONDONAS, liepos 14. — Maskvos pranešimas sakė 
Maršalas Stalinas išleido dienos įsakymą, kuriuo pranešė, 
kad rusų kariuomenė užėmė Pinską,, Priperto pelkėse, 200 
mylių į rytus nuo Varšuvos. Nacių radio anksčiau prane
šė, kad vokiečiai evakiavo tą ilgai laikytą centrą, ir eaakė 
rusai dviem atvejais įsilaužė į Gardiną, Suvalkijoje.

Vokiečių pranešimas taipgi minėjo naują pasitraukimą 
per lygius Laukus pietinėj Lenkijoj, į vakarus nuo Lucko.

Pagal šiuos raportus, veiksmai vyksta 600 mylių from 
tu, nuo arti Baltijos jūros iki Lucko. Maskva sakė įvairūs 
jos daliniai dasivarė iki 28 mylių nuo Kauno, Lietuvoje, 
60 mylių nuo Brest Litovsko prie Bug upės, ir 21 mylią, 
nuo RytprŪsijos-RygoS geležinkelio, kuriuo pristatoma 
reikmenys naciams Pabalčio valstybėse.

Anot rusų, Vilnius randasi toli užpakaly rusų linijų. 
Penkių dienų kautynėse rusai sakė išmušė 8,000 nacių ka
rių, o 5,000 suėmė nelaisvėn.

Nacių komunikatas sakė nacių garnizonas Vilniuje, 
“pagal instrukcijas prasilaužė iš rusų laįpeupimo ir pasiekė 
vokiečių stotis į vakarus nuo Vilniaus.”

Gardinas randasi prie geležinkelio einančio iš Vilniaus 
į Varšuvą, ir yra 160 mylių į šiaurryčius nuo Lenkijos 
sostinės.

Vėliausias pranešimas sako rusų kariuomenė randasi 
tik 12 mylių nuo Rytprūsijos.

Lietuviai susirūpinę dėl rusų užgaidų
WASHINGTON, liepos 14. 

—Iš Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto aptu
rėtomis žiniomis raudonojo 
kaimyno kautynės su vokie-

nę. Svyriuose įvykęs lietu
vių pogromas esąs ženklin- 
gas.

Eventualiai viltys deda-

Naciu tikslas esęs

KARO BIULETENIAI
—Prancūzijos laisvės šven 

tėję, liepos 14 d., 10 milionų 
prancūzų sukilo prieš nacius 
okupantus.

—Amerikos kariai užėmė 
mažą salą 2 mylias į vaka
ras nuo Saipan.

—Prancūzai kariai užėmė 
Pogihanci, 21 mylią nuo Flo
rencijos, Italijoje.

—Jaiponai vartoja nuodin

ne tikėtos.
Del rusų nusistatymo vieš 

patauti Lietuvoje didžiau- 
Prancūzai kariai, amerikie1 sias susirūpinimas apėmė

čių dešinėje, po smarkių I lietuvių patriotinę visuome- 
kautynių taipgi turėjo reikš
mingus laimėjimus.

čiais lietuviams nebuvusios mos į United Nations prin-

ĮSPĖJA APIE NAUJA 
VOKIEČIŲ TERORĄ

LONDONAS, liepos 14.— 
Anglijos vidaus reikalų 
sekr. Morrison sakė Vokie
tija turės atsimokėti už ro- 
botines bombas ir kitus 
“žvėriškumus.” Jis ta pačia 
proga įspėjo britus, kad ga
lima tikėtis dar baisesnių 
dalykų iš vokiečių.

Sako rusai dominuoja 
finansinę konferencija

cipų moralinę galią. Tais 
sumetimais Lietuvos atsto
vas žadeikis jau lankėsi Wa 
shingtono atitinkamose įa- 
taigose.

Lėktuvai atakavo Vengrijos sostinę,
LONDONAS, liepos 14.— 

Apie 500 Amerikos bombe
lių šiandien atakavo gele
žinkelius Budapešte ir ketu
rias aliejaus varyklas Ven
grijoje. Trys tų varyklų ran 
dasi prie Budapešto pakraš
čių, o ketvirtoji randasi pen 
kias mylias į pietus nuo 
Vengrijos sostinės.

Kitas Liberator lėktuvų 
dalinys bombavo Mantua 
geležinkelį Italijoje, o nak
ties metu lėktuvai iš Vidu.- 
žemio bazių puolė geležin
kelius Milane ir aliejaus tan

kus šiaurinėj Italijoje, ypa
tingai prie Trieste ir Porto 
Marghera.

Prastas oras sulaikė di
desnę lėktuvų veiklą virš 
Normandijos, nors kiti lėk
tuvai atakavo geležinkelius 
prie Beauvais ir Montidier, 
toli j rytus nuo kovos fron
to. Thunderbolt lėktuvai 
atakavo traukinius, kuriais 
buvot vežama reikmenų vo
kiečiams Normandijoje. Nu
mušta penki vokiečių lėktu
vai. Amerikiečiai vakar pra 
rado septynis savo lėktu
vus.

BRETTON WOODS,N. H., 
liepos 14.—Jungtinių Tautų 
finansinei konferencijai ei- 

Vakar naktį) britai ir vėlinant prie pabaigos, obzer- 
gavo atsipeikėti nuo roboti-! vatoriai sako, kad tai nebu- 
nių bombų atakos, kadangi vusi tikra konferencija, o 

tik pasiruošimas sekančiai 
konferencijai tuo pat reika
lu.

Nuskandino Amerikos 
laivę prie Kolombijos
BARRANQUILIsA, Colom 

bia, liepos ' j 4.—Išgelbėti 
įgulos nariai, kurie buvo 
čia atvežti, pranešė, kad na
cių submarinas sutorpedavo 
Amerikos laivą Harristurg 
prie Kolombijos kranto. Ne
pasakyta kiek įgulos narius, 
buvo išgelbėta.

Turkams įstojus karan, 
naciams bus blogai

WASHINGTON, liepos 14. 
— Autoritetingi sluoksniai 
Washingtone pranaš a u j a, 
ka<A Turkijos įstojimas ka
ran, kas skaitomas labai 
galimu, gali atpalaidoti Bal
kanus ir priversti nacius 
pasitraukti iž visų Balkanų 
valstybių.

ketvirtą naktį ii eilės naciai 
nesiuntė savo nevairuojamų 
bombų. Dienos metu ir vėl 

LONDONAS, liepos 14.— —Laivynas paskyrė inves i atskrido nepasakytas skai-

g i gas dfijas prieš kiniečius
sunaikinti turop3 Hengyang miesto gynėjus.

Marijos Škaplierinės; seno-' c Pell Amerikos atato 
v?.: Paliejus ir Dwguol«. ,ąjunginlnkų k,,„ kri.

Liepos 17 d.: Sv Aleksie- minaliat koml„joje, „kS 
jus; senovės: Auksuti. jla manM jog bandyB|

pirm negu pralaimės, sunai
kinti Europą, ir tuo paruoš
ti dirvą sekančiam karui.

ORAS 
Šilta ir giedra.

tigacijos teismą Ištirti lcas 
buvo kaltas už apslleidmą 
Pearl Harbor atakos meta.

— Rasai užėmė vieną Lie
tuvos geležinkelio stotį tik 
12 mylių nuo \ Rytprūsijos 
sienos.

čius tų bombų.
Britų lėktuvai lyte išne

šė didelę ataką ant bombų 
platformų šiaurinėj Prancū- 
sijoj, o vakarop sąjunginin
kų lėktuvai skrido į Pas de 
Calaia paktančio pusę.

Anot jų, konferencija pa
rodžiusi baimės dėl Rusijos 
elgesio, kadangi rusai dele
gatai nerodo jokio noro ko- 
laboriuoti su kitais ir vei
kia tik pagal kasdien gau
namas instrukcijas ii Mas
kvos.

I i
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AMERIKIEČIAI U2£M£ DAR VIENĄ SALĄ

Piknikas, šv. Baltramie
jaus parapijos metinis pik
nikas Įvyks liepos 23 d., Foss 
parke. Klebonas su parapi
jos komitetu darbuojasi, kad 
piknikas pavyktų.

Pirmininku pikniko yra 
Jonas Bakshis.

Klebonas ragina visus pa- 
rapijonus grąžinti pinigus 
už knygeles, nes reikia ti- 
kietus sutvarkyti, kad vis
kas būtų tinkamai išleista.

žo namo. Ji yra nare Šv. 
Onos ir šv. Teresės draugi
jų. Narės linki jai greit pa
sveikti, nes yra labai gera 
darbuotoja draugysčių gero
vei.

Puošis bažnyčią. Visos 
draugystės S v. Baltramie
jaus parapijoj nutarė ir nu
pirko Bažnyčios ir Ameri
kos J. V. vėliavas, kurios 
Ai bar labai papuošia baž
nyčią. Laukiame dar vienos 
vėliavos, tai Service Flag. 
Toje vėliavoje bus tiek 
žvaigždžių, kiek yra iš pa
rapijos išėjusių į kariuome
nę vyrų.

Klebonas vėliavas pašven
tino liepos 2 d. prieš šv. Mi
šias ir dėkojo draugijoms 
už gražią auką.

Ato&togavo. Danielius Na
rutis, sūnus John Navulio, 
buvo parvykęs atostogų 30 
dienų.

Danielius Dėdės Šamo tar
nyboj jau virš trys metai 
ir yra apvažinėjęs daug kraš 
tų, nes tarnauja, jūrininku. 
Savo draugus jis apdovano
jo pinigais iš kitų kraštų.

Prašo pasimelsti. Domi
ninką Burbienė, nuo 914 
Prescott, su savo vaikučiais 
kviečia visą giminę, draugus 
ir pažįstamus ateiti į Šv. 
Baltramiejaus bažnyčią lie
pos 17 dieną 8 valandą ir 
i&klausyti šv. Mišių. Tai bus 
metinės Mišios už velioni 
Kazimierą Burbą.

Nors praslinko vieni me
tai, bet Dsmininka su savo 
dukrelėmis ir žentais, sūnu
mis ir martelėmis neužmir
šo mylimo vyro ir tėvo.

Amerikos parašutninkai nusileidžia į Noemfcrd salą, 
Danijos Naujos Gvinėjos salyne, kad sustiprinus įgulą, 
kuri, išmušus japonus, okupavo salą. (R.A.A.F. photo; 
Acme-Draugas telephoto)

Vestuvės. Liepos 4 d. bu
vo vestuvės Helene Bernott 
su lst Lt. Richard Plomon- 
don, USAAF, sūnum Mr. ir 
Mrs. Edward Plomondon iš 
Kilis, Kan. Iškilmingas šv. 
Mišias atlaikė kun. Albert 
Bernott, jaunosios brolis. Ki 
tas brolis, Vincas, ir sesu
tė Loretta buvo liudininkais.

Helene yra duktė Antano 
ir Marcelės Bernotų, kuri 
šeima yra viena iš pavyz
dingiausių mūsų parapijoj. 
Tėvai gražiai išaugino gry
nai katalikiškoje dvasioje di 
dėlę šeimą. Be minėtų, yra 
dar viena duktė, vienuolė, 
kuri dabartiniu laiku ran
das Brazilijoj. Jauniausias 
sūnus Ernest tęsia teologi
jos mokslą. Sūnus Alex yra 
vyriausias — armijoj.

Ilgiausių ir laimingiausių 
metų mūs jaunai porelei!

Jaunieji apsigyvens Ash- 
ville, N. C.

Jerome, New Guinea; vieną
anūką.

Gedulo pamaldos buvo lie
pos 8 d., kurias atlaikė kun. 
Vincas Vaišnorai: is, iš Cus-
ter, Mich. *iVDV

A. a. Adomaitis buvo kun. 
Vaišnoraičio giminė. Velio
nis kiek tai metų buvo pa
rapijos nuosavybės prižiūnė-

EXTRA! EXTRA!

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Pbone TARD8 6054

tojas, bet, susirgus tas pa
reigas perdavė kitam.

V. M. K

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Palengvina akių įtempimų, kuria 
anS priežastimi galvos skaudėjimo, 
■vaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tuaao, skaudamų akių karitį, atitai
so tranaparagyatų ir toliregyst*- 
»wfa~.gU teisingai nh4"““ Vtauo- 
as alaiSUnimoat agisantiraTii— da
romas su elektra parodančia ma- 
Uaatias klaidas. Spectalė atyda at- 
kzvtoiaaaa į mokyklas vaikus. 
VALANDOS: nuo 19 ryto iki B v. 
■ak. Ssredsmia nuo pietų, s Ne- 

dėUoj pagal sutartį.

mt South Ashland At

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, - kurie nepriimami į 

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

Piknikavo. Dr. Jonas Ze- 
kas su savo žmona Monika 
buvo nuvykę į “Draugo’ ’ pik
niką. Taipgi nuvežė savo 
mylimus tėvelius ir sesutę. 
Piknike pasimato su dauge
liu savo draugų.

Iš 1 Waukegano buvo pik
nike dar Florentina Sutkai- 
tė ir Grasilda Lutvinaitė. 
Jos irgi smagiai laiką pra
leido. \

Po operacijos. Ieva Fra- 
zier, 920 S. Jackson St., lie
pos 10 dieną, Šv. Telesės li
goninėj turėjo operaciją. Ji 
yra narė šv. Baltramiejaus 
parapijos ir priklauso prie 
moterų choro, kuris gieda | 
per devintą valandą Mišias. Į 
Ji labai darbšti moteris ir 
niekad neatsisako nuo jokio 
darbo; nuolat darbuojasi pa
rapijoj ir chore.

Visi linki Ievai kuo grei
čiausiai pasveikti ir v’l su 
visais išvien darbuotis. M. Z.

Cleveland, O. — Clevelan- 
do srityje bėgyje 6 pastarų 
mėnesių visokie niekšai pa
darė užpuolimus' ant apie 
300 moterų, kurios vienos 
net sumuštos, apiplėštos, ki
tos šiaip isgązdintos ir api
plėštos. Tokiais gerais lai
kais kada yra darbų pakan
kamai, jei dar randasi pa
daužų, kurie turi tik iš plė-

Šimų gyventi, kas bus kada 
sumažės darbai? Policija la
bai mažai tų užpuolikų su
gauna ir dar mažiau nubau
džia.

Policija susirūpinu^ to
kiais apsireiškimais tačiau 
nedaug ką gali pagelbėti. 
Sako, reikalinga policininkų 
kurie vaikščiotų gatvėmis; 
dabartiniai važinėjanti auto
mobiliais nedaug kur randa-

Mirė “Draugo” skaityto
jas. Jonas Adomaitis, sulau
kęs 70 m. mirė liepos 5 d. 
Paliko liūdėti žmoną Ag
niešką; 4 dukteris — vienuo
lę Sr. M. Anthony Clare, Sa- 
ginaw; Mrs. Victor Szeiva 
(Anna); Mrs. Geo. Orent 
(Josephine) ir Aleną; du sū
nus, Sgt. Walter Adomaitis, 
Ft. Monmouth, N. J., ir Pfc.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

GYDYTOJAS O CHIRURGAS
OFISO VALANDOS

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

Tek CANai 6122

Sveiksta. Pranciška Pet 
ruškienė, 1027 Lincoln St. 
turėjo labai sunkią operaci
ją fiv. Teresės ligoninėj. Iš 
buvus dvi savaitės jau grį

BUY AVA
BONDS

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ui pigesnį nuošimtį — be komišino 

PAS DABAR

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD............ ..............Tel. CANai 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

rUARGlITI-f
VIENINTELIS AMERIKOS LfiOTUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. {STEIGTAS BAL. U, 1933 M

▼ KVTRA PROGRAMAS Penk-
tshdienlala aao 7 11d 8 v. 

^^MARGUCIO ofiso adresu;

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ta the Itae of 

Fnraiture

AL C. ALLEH
Faetory Representatbe

SROWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
Por appointment call — 

REPUBUC 0051

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rfišlea 
Barnų Materljolų Ui Dar Bsmsmta Kainomis!

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAl 

M39 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORT 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:80 vai. po sietu

CRANE COAL COMPANY 
k 5332 So. Long Avenue
■ Telefonas — PORTSMOUTH 0022
■ W. VIRG. LUMP — Sijoti......<Q OfV STOKER COAL, Aukitos rflšies,K 2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
[I BLACK BAND LUMP.. .7. .77. <11 Oj 
* PETROLEUM OOKE (Cem-se). .JĮAtJ 

PETROLEUM OOKE (PBe Btt) <1 G C

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius. Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk- taKp*sMm|
ainius daiktus 1BB SJ
už PRIEINA-
MAS JUMS įEOfTll
KAINAS! ISfefeO

Turime didelį ■HHHHR 
ir gerų pasi
rinkimų MuzikaUėkų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
^ų^diikį?^1* utų mu^ 

Taipgi taisome Laikrodžius,

IEWELRY — WATCHMAKER 
— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
nemt LAFAYETTE 8017

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vien* pora fck ų asam gyveni
mui. Saugokite l.ladaml ifeg- 
i&mlnaųtl Jas modernttkJauala 
metodą, kurių regėjimo mokalaa 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, korte prašali

no visų akių įtempimų.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

oPTOMETRurrai 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lt-tos
Trl.-foSM: GANAI, «««, OMoago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:10 a. A. iki t:tO p. ra. 

TreCUd. Ir AeMad. 8:80 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

DANTISTAS ,
4645 So. Ashland Avenue

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M. 
Trečiadieniais pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

736 Weat 35th Street

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius

PIRKITE KARO BONUS!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šefitadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPubllc 7868

Tel. CANai 0257> I
Rcz. Tel.: PROspect 6659

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- m AKINIUS PRITAIKO 

744 West S5th Street 
Vai: 11-12; 2-4; Ir 0:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurių uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700 
Rez. tel. PROspect 0080 
M neatsiliepia, šaok SEEley 0434

GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. .... VlRginia 1886

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso 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 Š:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. G. SERNER ?
imuvn akiv ugdytojas

28 tartų patyrimas
'Tok: Y arda 1829

HM*. 
Kreivas Akis 

Iitatao.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8461 80. HALSTED ST. 

w Kampai 34th Buvot 
Valandos tuo 10 iki 4; nuo 6 iki S 
/ Sekmadįenyje pagal sutartį. 4|

GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitartus.

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M. 

8147 8. Hahted St, Chicago
JPlrmadienials, Trečiadieniais 

Ir Šeštadieniais 1 
Valandoa^ a-4 pogtog. v

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubllc 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDžie 2868 

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
fteštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimų.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dėl to, kad jo nebraa-

-
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolnh M88-8488

HELP U'ANTED VYRAI

SHEET METAI 
DARBININKU

Galite dirbti dieną ar naktį 
pilnai ar dalinai.

★ ★
VISOKIŲ DARBŲ 
PAGELBININKAI 

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI 

LAYOUT VYRAI 
PAPRAST. DARBININKAI 
MEDŽIAGŲ KILNOTOJAI 

★ ★

GERA ALGA IR VIRŠLAIKIS 
Šie darbai tikrai bus geri po karo.

CHICAGO 
Metai Mfg. Co.
3724 S. Rockwell av.

GERI DARBAI — GERA ALGA

VYRAMS
Sveikiems iki 65 metų

ŠLAVĖJŲ 
DŽANITORIŲ 

RANKOM KROVĖJŲ

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 JV. JACKSON

2829 W. MADISON

A. FINKL & SONS CO.
PAIEŠKO

Paprast. Darbininkų 
Pagelbininkų

—DĖL—
MAŠINŲ ŠAPOS 
FORGE ŠAPOS 
HEAT TREAT

★ ★
Forge Crane Operatoriai 
Forge Hammer Operatoriai 
Porteriai

★ ★
Svarbus karo darbas — 10% 
daugiau už naktimis — geros 
galimybės viršlaikiui — Geros 
pokarinės progos.

Kreipkitės:
NUO 8 RYTE IKI 5 PO PIETŲ 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 
NUO 8 iki 12 VAL. SUBATOMIS 

DARBO OFISAS:

1332 Cortland St.
(1900 I Šiaurę ir 1332 1 Vakarus; 

Imkite Armitage Gatvekar],

HELP WANTED — MOTERYS

60 vai. į savaitę—bet bus 70 vai. 
alga—10% už naktimis—Geros 
darbo sąlygos—Visi darbai viduje 
—Modemiška dirbtuvė.

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

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtstSaūkite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Shertdan Road

Dish w>»sber-klt<4icn man. also (linini; 
rooni boy aml pantry liHner Wil) 
teacb. Ton wagps. Room and board. 
Nea- onrllnes.

EDGEWATER GOT,F CLUB 
2045 Pratt Blvd.

High School 
Merginų

16 metų ir vyresnių 
Būkite patriotiškos 

—ir—
Pakuokite Maistą 

Kareiviams užjūryje
Lengvas darbas—geras mokestis 

Smagi darbavietė.

WILLIAMS, WEST 
& WITT’S PRODUCTS 

COMPANY 
125 W. Ohio St.

MOTERŲ 
Bile Amžiaus

Pakuoti Karinį Maistą

GERIAUSIAS MOKESTIS 
SMAGIOS APLINKYBES

LENGVAS DARBAS

WILLIAMS, WEST
& YVITT’S PRODUCTS 

COMPANY
125 W. Ohio St.

★ ★
Ar Jūs Būsite Viena?
TŲ REIKALINGŲ 25-Ių 
Sudaryti HURLEY Ratelį 

Ratelis, kuris gelbsti laimėti labai

SVARBŲ ŽAIDIMĄ 
KARO ŽAIDIMAS

Lengvas Darbas 
Prieš Lavinimas 
Mokestis Lavinant i

INSPEKTORIAI 
ASEMBLERIAI 
MAŠINŲ OPERATORIAI

★ ★
' MatykR Mr. Danlcek 

Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS *

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

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusiu, 187.60 J mėnesi ' 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6367 Sberldan Road

REIKIA MOTERŲ 
PAKUOTI MAISTĄ

Gera alga — geros progos norin
čioms dirbti — kreipkitės:

1104-06 W. Randolph

WEST SIDĖS
Karo Dirbtuvė

Paieško
DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MILLING MAŠINOS OPERAT. 
TURRET LATHE OPERAT. 
Irgi—

Inspektorių ir
Benčiaus darbininkų 

48 yal. savaitė—laikas ir pusė 
virš 40 vai. — valandos nuo 7 
ryte ir 3 popiet; arba nuo 3 
popiet iki 11 vai. vakare. 
PATYRUSIŲ NORĖTUMĖM—

TIKS IR NEPATYRUSIEJI 
GEROS PAŽANGOS PROGOS 

Kreipkitės:

DELTA STAR 
ELECTRIC CO.

2437 W. FULTON ST. 
ARBA ŠAUKITE:
MISS DOEY—SEELEY 3200

PATARNAVIMAI

TAISOME
• • ' . ' - I •' ‘

Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. YAKDS 1868.

PARDAVIMUI

MOTERŲ
—dėl—

ŠLAVIMO
. Daliniam Laikui 

NEREIKIA PRITYRIMOKreipkite^:
PERSONNEL OFISAN

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

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKf 
su moderniškai {rengtu 6 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, baaemcntae 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradines mokyklos, 
4 blokai nuo South Shoro geležin
kelio stoties. 1U mylių nuo Miclh- 
gan ežero Ir puošnių rezortų.
J. P. VARKALA sav„ Cbtcagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Vlnrinla 2114

VYRAI TR MOTERYS

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

Reikalauja
VYRŲ IR VAIKŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ
WELDERIAMS _ MAŠINISTAM 
UPHOLSTERIAM — DAILINTO- 
JAM — RANKOM SIUVIMAM b- 
INSPEKTORIAMS — <V Ė G O S 
MASINU OPERATORIAMS — 
MEDŽIO BAIGIMAMS — TRY
NIMAME — DAŽYTOJAMS — 
ASEMBLERIAMS ir PAPRAS
TIEMS DARBININKAMS.
IR KITOKIEMS DARBARMS SU 
AR BE PATYRIMO.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

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

LANGSON MFG. CO. 
429 W. Superior Street

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JI KITIEMS

D2ENIT0RKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
AtsHauklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflaan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON 8T. 

CHICAGO

DĖDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAI7 GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKU 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mea Išmoklnslm jus. 

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

Imkite Dnuglan Park “L” Iki Durų

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

Advertise
In Amerlca’s Greatest 

Lithnanian Daily Newspapev 
— ESTABU8HED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

IITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* 4 ** * #¥ ¥ *

MELSKITĖS UZ TAIKĄ

PARDAVIMUI NAMAS
Brighton Parke — pardavimui 2-fla- 
tų. po 4 ir 4 kamb., namas; karšto 
vandenio šildomas, 2 kambariai bels- 
mante ir 1 kamb. vlškuose, užda
ryti porčial. Arba mainysiu ant 
mažesnio namo su kiek nors že
mes. Savininkas randasi vietoj:—

2500 West 45th Street. Chicago

Padėka
Prie liepos 4 d. Lietuvos 

Vyčių pikniko Vytauto par
ke ir iš amerikonų prisidė
jo ir parėmė sekantieji: Mi
chael J. Flynn, County Clerk 
ir 13 Wardo Committeeman; 
jo sekretorius Michiael Sa- 
byro; Mr. Mager; Michael 
Hogan, 13 Wardo alderma- 
nas; U. S. A. kongresmanas 
Thomas J. O’Brien, 9-to Wa- 
rdo Committeemąn Sheldon 
W. Govier; U. S. A. kongres
manas Martin Gorėki; A. 
L. Brodie, Cook County co- 
roner; Judge Frank E. Do- 
noghue; States attomey 
C-ourtney ir kiti.

Visiems širdingai ačiū.

Jonas A. Vilkinius,

L.V. Chic.apskr. vice-pirm

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

GERIAUSI IMITUOTOJAI

Du marinai, prisižiūrėję New Britain salos Talassa giminės gyventojų šokiams, imi
tuoja šokį susirinkusiems marinams, kurių tarpe matosi daug ir vietos gyventojų. Pra
nešamai, kad jiems (John H. Giordani iš Woburn, Miass., ir Rocco Mitchell iš Lynn, 
Mass.) pripažinta pirmoji vieta šokių imitavime. (Acme7Draugas telephoto)

Nauji žemaičių
kankiniai

(Tęsinys)
52. Zigmas Parafionavi- 

čius — Dotnavos žemės Ū- 
kio Akademijos studentas, 
skautas. Baigęs Telšių gim
naziją. Akademijoje būvą 
“Samogitia” korp. • narys.
Suimtas 1941 m. birželio 8 

d. Pakalniškių km., Luokės 
valse. Jo motina išvežta j 
Rusiją, tėvas miręs, sesuc 
Vilniuje — gail. sesutė.

53. Vaclovas Pabarėms — 
pienininkas ž. Kalvarijoje.
Gimęs 1903 m. kovo 3 d. Pa- 
karklių kaime, Krakių vai.
Kėdainių apskr. Tėvas — 
susipratęs lietuvis, dalyva
vęs 1905 m. įvykiuose. Rusų 
persekiojamas turėjo išvyk
ti į Ameriką, kur ir mirė 
1932 m. Vaclovas buvo labai 
sąžiningas, apylinkėje ger
biamas žmogus. Krakių šau
lių būrio vadas. Areštuotas 
1941 m. sausio 12 d. Liko 
žmona su dviem nedideliais 
vaikeliais.

54. Kazys Puškorius —
Telšių amatų mokyklos mo
kinys. Gimęs 1921 m. liepos 
11 d. Meiną rtų km., Rietavo 
valse., neturtingoj šeimoj.
Gabus moksle, veiklus skau
tas. Okupacijos metu drau
ge su kitais mokyklos drau
gais dirbo dėl Lietuvos lais
vės. Suimtas 1940 m. lap
kričio 6-7 naktį.

5g. Vladas Petronaitis — 
advokatas, atsargos karinin
kas, nepriklausomybės ko
vose apdovanotas Vyčio kry
žiumi. Gimęs 1888 m. Plau- 
čiškių km., Rozalimo valsč.,
Panevėžio apskr. Baigęs Pet 
rapilio universitetą. 1921 m. 
buvęs Kretingos apskr. ka
ro komendantas, šaulių Rink 
tinės ir Atsargos Karininkų 
Sąjungos ilgametis pirminiu 
kas. Suimtas 1940 m. naktį 
iš liepos 11 į 12 d. Kalėjime 
buvo visai nukamuotas, pra
žilęs, sunkiai bepažįstamas.

56. Kazys Paulauskas — 
ūkininkas, Telšių apylinkės 
Smulkesnių žinių apie jįl ne
turime.

57. Andrius Rudokas —

Po svietą pasidairius
Tovarišč Kampininke!
Būk loskavas patlumošyti 

ant savo delno man vieną 
vožnią rokundą. Lietuviški 
balšavikiai dabar labai di
džiuojas raudonosios armi
jos žygiais. Esą, -ot armija, 
ot, armija! Kai pradeda ne
prietelių mušti, tai muš be 
tolkos. Kai pradeda eiti pir
myn, tai eina po šimtą mai
lių įi dieną! Jie negali išfi- 
geriuoti, delko sąjunginin
kai nepagyvina ofensyvų 
Vakarų fronte ir Italijoj.

Kaipo balšavikiško svieto 
žinovas ir ekspertas, gal, šią 
rokundą ištlumočysi.

Pasirašo Pupa
Tavorščiau Pupa! Labai, 

lengva būtų galima ištlumo- 
čyti. Bet dabar military sik- 
ret.

Kas dėl ofensyvų Vakarų 
fronte ir Italijoj, greičiau
siai yra taip dėlto, kad drau
gas Stalinas amerikiečiams 
ir britams nepristato užtek
tinai kariško materialo ir 
gero bibšteko, kiek to viso 
gero gerasis mūs Dėdė Si
mas pristato draugo Stalino 
raudonajai armijai.

Cikago lietuviškų balšavi- 
kų komisaras L. Prūseika 
savo gazietoj ištlumočijo vi
siems Maskvos vierniesiems, 
jog praeitą sekmadienį įvy
kusiame “Draugo” piknike 
“nuotaika buvo labai mar- 
katna. Pravadyriai slankio
jo, tarytum pardavę žemę”.

Kas yra buvęs “Draugo” 
piknike visi pripažins mano 
delnui teisybę, kad L. Prū- 
seikos galvoje labai yra mar- 
katna.

Klebonui bažnyčioje pas
kelbus rinkliavą misijoms 
svetimose šalyse, kolekto
riui perėjus, įmetė auką ir 
Martinas Buksvotis. Pama
tęs, kad Martinas įimetė ne
tikrą pinigą, pasilenkęs ko
lektorius sako:

— Tamsta, labai negražu, 
ir nuodėmė: bažnyčioje įme- 
tei netikrą pinigą ir dargi 
tokiam kilniam reikalui — 
misijoms svetimose šalyse.
. — Kas čia per negražu
mas ir nuodėmė, — atsakė 
Buksvotis. — Pagonis vis- 
tiek nepažįsta mūs pinigų, 
ar jis bus tikras ar netikras.

Melskitės, kad Lietuva vėl ūkininkas, visuomenės veik-
atgautų nepriklausomybę.

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

loję nedalyvavęs. Buvo ūk
vedžiu Pakalniškių dvare, 
Luokės valsč. Ten ir suim
tas 1941 m. birž. 8 d.

(Daugiau bus)

Saulė d a neša tokią navy- 
ną:

Clevelande, Ohio, polici- 
jantas atvedė į teismą dvy
likos metų vaiką, kurį rado 
pasigėrusį, kaip “nesutvėri- 
mą”. Drauge su girtu vaiku 
stojo ir jo tėvas. Teisėjas 
paklausė tėvo:

—< Kodėl leidai vaikui taip 
jaunam gert svaiginančius 
gėrimus ir kodėl taip gyvu
liškai pasigėrė?

Tėvas atsakęs sekančiai:
— O, ką ponas teisėjau, 

matai vaikas dar mažas ir 
negalima reikalauti, kad jis 
gerai gertų ir daug išgertų. 
Dėlto nuo trupučio ir pasi
geria.

Vincukui Bereikiukui vė
lai parėjus iš mokyklos, mo
tina pradėjo bartis ir klaus
ti, kur jis taip užtruko.

— Geografijoj neradau E- 
tio’pijos, dėlto turėjau su
gaišti, kol suradau, — atsa
kė vaikas.

— Ką?! Ti opi jos? — klau
sia motina.

— Etiopijos...
— Kitą syk žiūrėk man, 

kad atsimintum, kur padedi 
kiekvieną savo daiktą, — 
pareiškė motina.

Priežodžiai

Balai esant, kipšo netruks. 
Be aukso ir šviesybė tems

ta.
Be skiedros medžio nenu

kirsi.
Be tinklo nesugausi, be 

ginklo nenušausi.
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Vilnius
Vilnius ir vėl kitų okupantų rankose. Senoji Lietu

vos sostinė 26 metų laikotarpyje pergyveno apie pusę 
tuzino okupacijų. Pirmiausia, po pirmojo pasaulio ka- _ 
ro, Vilnius buvo rusų bolševikų paimtas. Vėliau Lietu
vos sutartimi su Sovietų Rusija jis buvo grąžintas Lie
tuvai. 1920 m. spalių 7 d. ir Lenkija pripažino Vilnių 
Lietuvai, tačiau po dviejų dienų tą sutartį sulaužė ir 
Vilnių pasigrobė, 1939 m. Vilnių iš lenkų atginė rusai, 
jį okupavo ir grąžino Lietuvai, tačiau* 1940 m. birže
lio 15 d. bolševikai ir Vilnių ir visą Lietuvą užėmė. 
1941 m. birželio mėn. Lietuvą ir, žinoma, Vilnių pasi
grobė vokiečiai, šiomis dienomis vokiečiai iš Vilniaus 
išvyti ir rusai ten vėl įsikraustė.

Nežiūrint kokias okupacijas Vilnius pergyvenai ir per
gyvens, jis visuomet bus lietu vos miestu, sostine. Tos 
padėties nieks nepakeis. Kaip Vilnius nepriklauso Len
kijai, kaip nepriklauso Vokietijai ar Rusijai, taip ne
priklauso nė “Sovietų Lietuvai”, nes tokios valstybės 
nebuvo, nėra ir nebus. Vilnius priklauso laisvai ir ne
priklausomai Lietuvai.

Gen. T. Rooseveltas
Šiomis dienomis Prancūzijos karo laukuose palaido

tas Theodore Roosevelt, miręs staiga širdies smūgiu. 
Velionis buvo sulaukęs 56 m. amžiaus.

Gen. T. Rooseveltas buvo didis patriotas, sportinin
kas ir karys pilna ta žodžio prasme. Jis kariavo pir
mame pasaulio kare, jis aktyviai dalyvavo ir šio karo 
mūšiuose. Keletą kartų buvo sužeistas, bet ir žaizdų 
nepaisydamas ėjo garbingas pareigas karo fronte. Jis 
dalyvavo keliose invazijose — šiaurės Afrikon, Sicili- 
jon ir Normandijon. Jo draugai generolai ir vyriausia 
karo vadovybė apie velionį kalba kaipo tikrai apie 
didį ir narsų karo vyrą.

Įsidėmėtina, kad visa jo šeima gyvena militariniu 
gyvenimu. Jo žmona, tarnavo Amerikos Raud.onąjam 
Kryžiuje pirmojo pasaulio karo metu, tarnauja ir da
bar. Jo trys sūnūs yra kariai. Velionies brolis karys 
žuvo pirmame pasaulio kare. Prancūzijoą karo lauke.

Be to, reikia neužmiršti dar vieno dalyko, kad ve
lionies tėvas Theodore Roosevelt yra buvęs Jungtinių 
Valstybių armijos pulkininkas ir dalyvavęs keliose ka
po ekspedicijose. Jis buvo 26-tuoj.u Jungtinių Valsty-

Prie Dariaus-Girėno paminklo
LAKŪNŲ SUKAKTI MININT

Chicagos ir apylinkių lietuviai rytoj po pietų ren
kasi prie Dariaus-Girėno paminklo Marąuette Parke. Su
sirinkimo tikslas — paminėti jų drąsaus žygio (trans
atlantinio skridimo) ir, pagaliau, jų tragingo žuvimo 
vienuolikos metų sukaktį.

Garbingieji lakūnai — kap. Steponas Darius ir lt. 
Stasys Girėnas savo narsa ir giliu patriotizmu savo 
vardus įrašė į lietuvių tautos istoriją stambiomis rai
dėmis. Visoje mūsų tautoje jis pelnė pagarbą, kuri vi-* 
suomet pasiliks gyva. Jų vardą minės ir pasaulio avia
cijos istorija, nes jų žygis buvo dideliu įnašu į avia
ciją. Tas žygis amžiais skatins lakūnus aukotis pažan
gai susisiekimo oru ir, ypač, aukųtis savo tėvynei. 

SKRIDIMO REIKŠMĖ

Gal bus pravartu priminti mūsų dienraščio vedamo
jo straipsnio mintis, įvertinant Dariaus-Girėno žygį:

“Jų tragingo ji mirtis mums visiems sakyte sako, pra
šyte prašo: lietuviai, ryžkitės daugiau dirbti savo tau
tai, daugiau jai pasišvęsti į gerais darbais/drąsiais ir 
garbingais žygiais kelkite jos vardą, išlaikykite jos 
kalbą, papročius... Lietuvai — ant tavo aukuro ųaea 
padėjom didžiausią auką — savo brangiausių ir drą
siausių brolių Dariaus ir Girėno gyvybę...’’
LAKŪNŲ TESTAMENTAS

Atsižvelgiant į tragingą šiandieninę Lietuvos padėtį, 
ne pro šalį bus pakartoti Sparnuotųjų Lietuvių” (Da
riaus ir Girėno) paliktą testamentą, kuris šiaip skamba:

“Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žy
gių. Būtinai reikia ir jos sūnums prisidėti prie bend
rojo darbo — tirti dar mažai žinomas Žiemių Atlanto 
vandenyno oro sroves, o taip pat naujai išrastus navi
gacijos būdus ir priemones pritaikyti kasdieniams rei
kalams. Mes, gyvendami tokiais laikais, kada oras 
stengiamasi panaudoti žmonijos reikalams, laikome sa
vo pareiga tautos vardu tą darbą garbingai atlikti.

“Jaunoji Lietuva! Tąvo dvasios įkvėpti, mes sten
giamės tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasise
kimas tegu sustiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą sa
vo jėgomis ir gabumais! Bet jei Neptūnas ar galin
gasis audrų Perkūnas ir mums bus rūstus — pastos 
mums kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašauktų Lituaniką 
pas save, — tada Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo 
ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad aud
ringųjų vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo pas
tangomis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į Didįjį) Teismą.

“Lituanikos laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lie
tuvos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems žygiams.

“Lituanikos pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlan
to vandenyno gelmes tegu auklėja jaunų lietuvių atkak
lumą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai įveik
tų klastingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei!

“Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, 
Jaunoji Lietuva!

“Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus 
palaimos!”

DARIAUS-GIRĖNO ŽYGIS IR DABARTINĖ 
LIETUVOS PADĖTIS

Šie žodžiai labai reikšmingi ir šiems laikams tinka.
Lituanika, tiesa, nugalėjo audringąjį ir klastingąjį 

Atlantą, tačiau ji sudužo visai netoli Lietuvon slenksčio.
šiandien ir pati Lietuva, kurios garbei Darius ir Gi

rėnas aukojosi ir savo gyvybes paklojo, yra parblokšta, 
spardoma ir kruvinama. Jos ateitis taip jau miglota. Je> 
kada, tai šiandien “Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų 
drąsesnių žygių”... Lietuvos žemėje grumiasi dviejų 
lietuvių tautos priešų gausingos armijos. Tragtnga tau
tos padėtis reikalauja iš kiekvieno lietuvio dirbti Da
riaus ir Girėno ryžtingumu ir pasiaukojimu.

Susirinkę ryt prie Dariaus-Girėno paminklo, giliai 
susikaupkime ir atnaujinkime ryžtingumą darbuotis Ir 
kovoti, kad Lietuva atsisteigtų laisva ir nepriklauso
ma valstybe. Dariaus ir Girėno žygis... < ‘tegu sustiprina

...... .. .x i jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems
bių prezidentu, kuris laikomas vienu iš populiariausių žygiams!” • r— w j
Amerikos prezidentų.

Tad, Rcoseveltų šeima — didžių patriotų šeima. Ka- W 
ro vadovybė ne be reikalo gailisi gen. Roosevelt©, nes 
jo patyrimas, energija ir drąsa buvo labai ir labai 
reikalinga.

★
Tik ką gautas Lietuvos Pasiuntinybės biuletenis —

“Current News on the Lithuanian Situation” turi daug 
vertingų žinių iš Lietuvos žmonių slapto veikimo prieš 
okupantus ir apie siekimą atsteigti laisvą ir nepri
klausomą Lietuvos valstybę. Be to, duodama gana iš
sami apžvalga — trijų metų nacių okupacijos, vedu
sios Lietuvą į pražūtį.

LAK) IŠLEIDŽIA KNYG^ APIE RELIGINĮ 
GYVENIMĄ OKUPUOTOJE EUROPOJE 

Atsižvelgiant į temos aktualumą ir patiektų faktų 
svarumą, svarbu, kad šioji brošiūra būtų galimai En
giau išplatinta per plačiąją Amerikos visuomenę. 

Dalinkite ją savo pažįstamiems, giminėms, draugeme 
Teplinta Lietuvos tikrovės šiurpūs vaizdai!
Brošiūrą galima užsisakyti “Lithuanian Bulletin“, 

233 Broadunay, New York 7, N. Y.
Atskiros brošiūros kaina 39 centai. Užsisakant dau

giau — 30e. Užsisakant 100 ar daugiau) — 25c.

RIMTIES
VALANDĖLEI

Aštriais ' žodžiais Kristus 
mus pempėje, “Saugokitės 
netikrųjų pranašų”, bet ir. 
pats gyvenimas dažnai pa
moko gretimos tiesos, “Sau
gokitės tų kurie per daug 
pažada.” Protingam turėtų 
būti aišku kad negalima pa
žadėti kitiems to ko dar 
pats neturi ir nežinai ar tu
rėsi.

Kai kada ši antroji dalis 
.atkreipiama prieš pačius ka
talikus: — kaip galima pa
žadėti amžiną laimę tiems, 
kurie atliks kokius gerus 
darbus, gyvens prisilaikyda
mi Viešpaties įstatymų čia 
žemėje. Reik suprasti, kad 
ne vienas paprastas asmuo 
pažada kitam amžinos lai
mės, bet kad Kristus, Dievo 

Sūnus, tai visa pažadėjo, Sa
vo vieton, su pilnomis teisė
mis paliko Bažnyčią, kuri 
skelbia tas sąlygas.

Kartą laikraštyje tilpo 
skelbimas, “Jeigu nori tuo
jau sužinoti kaip galima Įu
ršti daugiau pinigų, atsiųsk 
10c tam tikru adresu, tau 
pažadėta išpasakoti visas 
sekretas.” Daug būta smal
sių žmonių; už pigią kainą 
norėjo pasinaudoti nepapras 
tais pažadais.

%
Prašantiems patarimo bu

vo 4ts&kyta, * bemėtyk pini
gų visokiems kvailiems da
lykams kaip kad šiam. Iš 
taupmenų dar galėsi net na
mą nusipirkti.” Supykę bei 
apgauti asmens pageidavo 
teisman patraukti tuos su
vedžiotojus, bet kas norės 
viešai pasisakyti kad buvęs 
tokios menkos išminties ap
gautas.

žinomi įvairūs būdai, ku
riais pinigai išgaunami nuo 
neatsargių žmonių, bet iš
naudotojus sunku nubausti, 
nes nėr aiškaus kriminališ- 
ko prasikaltimo. Pažadai 
dviprasmiškai sustatyti tad 
spraga pasiliko, pro kurią, 
pavojui atsiradus, galima iš
lysti.

Gaila,, bet tikroji tiesa, 
kad prieš rinkimus kandida
tai daug pažada žmonėms, 
tačiau visai parankiai užsi
miršta pasakytų žodžių. Pa
sitaiko sąžiningų asmenų, 
kurių dudtias pažadas tai 
šventas dalykas. Argi neį
vyksta, kad mes patys daug 
pažadame, mažai išpildoma?

Išsivadavęs žmogus nuo 
nelaimės daug pažada ; nu
sidėjėlis pasiliuosavęs iš nuo 
dėmės pančių nepašykšti 
Dievui pažadėti vesti ste
buklingą gyvenimą. Jeigu 
ką nors pažadėjome, dabo
kime kad pažadas būtų tik
ras, vykdomas o na dvipras
miškas, laikinas arba sąly
ginis, kurio niekad nemanė
me atliktų A.B.C.J.

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
Policininkas Barbame lai

mėjo. Jis atsiminė, matęs 
vidury minios čia aprašytą 
veidą prieš du ar tris mėne
sius, kurio bruožai paliko jo 
atmintyje. Jis ėjo iš Henri- 
Martino gatvės policijos 
nuovados, kur jo patarna
vimus labai vertino. Ir vis
kas, kas vyko Henri-Martino 
gatvėje, ypatingai jam rū
pėjo.

Tris kartus šiąnakt jis 
buvo pasiėmęs sąrašą, kur 
buvo aprašytas ir kažkoks 
“ Donadieu, ” ieškomas su 
dideliu rūpestingumu. Jis 
gerai žinojo savo sąrašą, 
bet jis norėjo daugiau įro
dymų: Donadieu, automobi
lio šoferis! Henri-Martiue 
turėjo turėti jo fotografiją! 
Ak, patarnauti savo senajai 
buveinei!

Jis susigalvojo, paskui, 
nukabindamas telefoną, pa
prašė:

—Henri-Martin.
Ir po kelių minučių galėjo 

kalbėti su vienu iš savo ge
rų draugų.

—Ar tai tu, mano senasis 
Tcussainte? Pasakyk, tavo 
viršininkas vakar rytą 
mums telefonavo, kad vie
nas iš jūsų klijentų iškrė
tęs jums pokštą.

1 • • •
—Taip, žinau, vagis...

—Bet reikia į tai žiūrėti 
rimčiau. Tu sakai, kad po jo 
išvykimo buvo susektas iš 
laikraščio redakcijos kelių 
dokumentų dingimas...

• • •
—Aš suprantu, kad iš tik

rųjų reikia pasirūpinti suži
noti, kur jis juos padėjo. 
Aš esu tikras, kad mums 
šis reikalas bus pavestas. 
Enguerrandas čia turi gerą 
vardą...

—Taip, jei aš tau telefo- 
nuoju, vadinasi, mes čia ruo

15 Prancūzų Kalbos Iiverti 
JUOZAS POVILONIS

šiame spąstus. Tu supranti, 
šitie drąsuoliai lindi dabar 
miške ir tik paskui, naktį, 
ateina čia klaidžioti... Pir
miausia, ar turi jo fotogra
fiją? ’

• • •
—Palauk truputy po pen

kių minučių aš atdumsiu pas 
tave motociklu. Paruošk ją 
man.

Ir po ketvirčio valandos 
policininkas Barbaux, prisi
minęs gerai garsaus Dona
dieu išvaizdą, skubiai grįžo
į Charbon-Lagache.

* * *
7 valanda!
Gailestingosios Dievo Mo

tinos bažnyčioje Danielius 
klūpojo prie altoriaus laip
tų šalia kunigo Darmont. 
Su kokia širdimi jis atsako 
XLII psalmės žodžius, ku
rių dar nebuvo pamiršęs. Jis 
yra ieškomas tremtinys ir 
tačiau jaučiasi pilnai apsau
gotas. Argi jis nėra Dievo 
globoje? Ir tuo laiku, kada 
pilna pasitikėjimo dvasia, 
jungdamasis su mišių vyks
mu, Danielius paskęsta mal
doj. j° gelbėtoją, kuris lai
ko šv. auką su karštu tvir
tų širdžių tikėjimu, apniko 
baimės gundymas. Jis atsi
suko lėtai į tikinčiuosius: 
“Orate fratres...,” jo žvilgs
nis, bežiūrint šitos iškilmin
gos valandos, kada jis šau
kė visus melstis, pakrypo į 
vieną stulpą, prie kurio no
rėjo pasislėpti kažkoks še- 

• šėlis. Kunigas sudrebėjo: 
vienas iš tų seklių, kurie bu
vo iatėję šią naktį! Jis iš
balo, ir jo lūpos sušnabždė
jo vieną vardą: “Danie
lius!”

Jis stovi sustingęs kelias 
sekundes, veidu į altorių... 
Juk mišios! Jis nusigali ir, 
žiūrėdamas j tabernakulį, 
melržiasi:

—Viešpatie! aš pasitikiu 
Tavim!

(Bus daugiau)

RAUDONOJI ARMIJA NETOLI RYTPRŪSIŲ

liga
LATVIA

irianburg

LITHUANIA

I Baronowicz«

Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 54-tasis sekmas 
šiemet įvyksta liepos 24, 25 ir 26 dd., Scranton, Pa., 
Casey viešbuty. Iškilmingos šeiminės pamaldos bus 
Scrantono diecezijos katedroj, dalyvaujant vyskupui.

Neužmirškime, kad šiuo metu yra stengiamasi kuo 
daugiausiai parduoti U. S. karo bonų paskiriems as
menims. Patys jtį nusipirkime ir kitus paraginkime.

BRETTON WOODS, N. H., 
liepos 13.—Raportai sako 
Amerikos ir Anglijos dele
gatei tarptautinėj finansų 
konferencijoj yra linkę nu
sileisti Rusijos reikalavimui, 
kad karo suaižytiems kraš
tams būtų leista įmokėti 
mažesnius kiekius aukso 
negu kiti kraštai į fondą 
pinigų stabilizavimui.

r
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Šiuo žemėlapiu parodoma rytinis frontas, kur Sovietų 
raudonoji armija jau netoli Rytprūsių. Patys naciai per 
radio skelbia, kad vokiečių kariuomenė ištraukiama ir iš 
Balkanų. Rusams lengva žygiuoti pirmyn nesutinkant di
desnio priešo pasipriešinimo, (Acme-Draugas)

f
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Lietuvos padangės naujienos
(Laisvosios Spaudos (Pogrindžio-
Underground) balsai)
“Nepriklausoma Lietuva“,

Nr. 15-16 (27-28) 1943 m., 
rugsėjo 15 d., patalpino se
kantį straipsnį:
NEPRIKLAUSOMYBI- 
N ĖS KOVOS ETAPAS

turi išugdžiusi naujų kan
kinių būrelį. Įvairūs vokie
čių propagandos manevrai 
pasirodė be rezultatų, lietu
vių tik šypsenom tepalydi- 
mi.

Kokia sunki politinės nuo- Tokiu bad“ ««PriW-suso- 
taikos depresija apėmė kiek my^8 siekimo kelyje jau 
vieną aąmoningeenj lietuvį ^ra sėmingai praeitas vie- 

ltM0.VX.15 d. rusų masėms “*s didel“ *»!««- Gal ne
įžygiuojant ji Lietuvą — aiš 
kinti netenka. Tas pernelyg

taip ryškiai pastebimas e- 
tapas — bet užtat tuo reikš-

aišku, ir net pirmieji ok-a- “u*®8”"8 etapas. Etapas, 
pantai rasai, organizuodami !f*r n«PrtklaasomyVinė
savo demonstracijas, pir
miausiai visą propagandos 
dėmesį stengėsi nukreipti į 
tai, kad 4 ‘sulikviduotas vi-

. daus priespaudo režimas ”. 
" Iš tikrųjų gi, visas rusų o- 

kupacinio režimo1 spaudimas 
buvo nukreiptas į tai, kad 
bet kokius tautinės ir poli
tinės sąmonės likučius iš
rauti su šaknimis.

Po vokiečiųt-rusų karo, ši
mtatūkstantinio partizanų

idėja visų krašto gyventojų 
dvasioje tapo reali ir arti
ma, tapo dvasinė tikrovė; 
jau dabar ji remiasi ne sen
timentu, bet sąmoningu po
litinės raidos suvokimu. Tą 
Labai svarbų etapą galima 
pavadinti psichologiniu lai
mėjimu.

Ir patys vokiečiai jau yra 
pastebėję tą didelės reikš
mės politinės sąmonės pa- 
ki.imą Lietuvoje. Tas žymu, < 
be kita ko ir jų. propagan-pasireiškimo epopėjai praė- 

jus, stipria srove vėl suban-' vieta” jau
gavo nepriklausomybinės 
nuotaikos. Tačiau naujas o- 
kupantas pasirūpino jas vėl 
visu savo svoriu prislėgti. 
Vietoje nepriklausomybės,

išnyko iš apyvartos. Dabar 
jie jau siekia įkalbėti, kad 
angliai ir amerikiečiai, būsi
mos taikos diktuotojai, yra 
“pardavę” Lietuvą ir kt. kai-

ŠELPIAMI NUKENTĖJUSIEJI NUO KARO

Eilė Vatikano valstybės sunkvežimių (trofeų), kurie, vokiečiams okupavus Romą ir 
daugeliui civilių subėgus į Vatikano miestą, gabeno maistą, dabar pavesti sąjunginin
kų karo vadovybei, kuri pristato maisto visam Romos miestui. Didieji sunkvežimiai pa
siųsti parvežti pabėgusius nuo karo Romos gyventojus. (NCWC-Draugas)

lietuviškai sąmonei buvo pa-! mylinius kraštus Maskvai; 
kišta kažkokia neaiški “tin- tu0 Mdu d™MŽia politinę

sąmonę tikisi savo tikslams 
pažvejoti. Tačiau... meluoti 
nėra lengva. Kad toks tvir
tinimas yra neteisingas — 
jau pakankamai duomenų y- 
ra prisirinkę. Aiškindami a- 
pie tai, kad Rytų Europa 
“parduota’’ Sovietijai, jie 
kartu, norėdami pavaizduo
ti priešų silpnumą, rašo a- 
pie Sovietų ir angį c-ameri
kiečių nesutarimus — ir 
kaip tik dėl Rytų Europos 
kraštų bei projektuojamų' 
federacijų. Bet jei dėl to ne
sutariama — tai reiškia tas 
ir nėra “parduotas.”

Tačiau tas viskas — tie 
visi bauginimai savųjų ego
istinių tikslų besiekiant — 
lietuvių atsistačiusios, poli
tinės sąmonės yra tinkamai 
vertinami. Suprantame pa
vojus, žinome sunkumus, ta
čiau jau ir nesileidžiame vo
kiškoms pasakoms išmuša
mi iš vėžių.

Pirmas nepriklausomybės 
idėjos akcijos etapas — mū
sų laimėtas etapas — ižug-

po'kraštą. Ji'pasiekė' iri « «*<“)"» rea)« 
tuos gyventoją sluoksnius, ' tuG’ ba<l sio karo rezul- 
kurie iš pradžią visą įvykių I tat'J8 lemtančioa jėgos (M- 
buvo lyg dezorientuoti. ir afrikiečiai) yra pa-
ne tik pasiekė, bet įleido

karna vieta naujoje Europo
je”. Pasisekimo apsvaiginti 
vokiečiai tą “tinkamą vie
tą” ėmė praktiškai gyven
dinti brutaliu krašto grobi
mu ir priverstinu koloniza
vimu. Ir vėl imta su šakni
mis rauti lietuvių politinė 
sąmonė, klaidinant mūsų gy
ventojų mases neaiškiomis 
būsimo laimėjimo perspek
tyvomis. Kas lauktų Lietu
vos vokiečiams laimėjus — 
tapo pernelyg aišku. t 

Ir tuo sunkiu metu pra
sidėjo krašte darbas — sie
kiant atstatyti sveiką lietu
vių, poetinę sąmonę. Visa 
nelegali lietuvių spauda, 
laisvoji mūsų spauda, kaip 
tam tikra politiniai atspa
rių židinių išraiška, iš es
aties skiepijo tą pačią idėją, 
demaskuodama vokiečių pro 
pagandos klaidinimus.

Tuo tarpu įvykiai ritosi, 
kito jėgų svorio santykiai 
ir didėjo okupanto rūpes
čiai. Nepriklausomybinė i- 
dėja. per pavojus ugdoma 
mūsų laisvosios spaudos, pli

Earl G. Harrison, Imigra
cijos ir Natūralizacijos Biu
ro komisijonierius, neseniai 
sakė svarbią prakalbą apie 
“Mūsų ateivius — gyvento
jus” Socialio Darbo Tautinėj 
Konferencijoj, Clevelande.

Čia paduosime tik svar
biausius punktus jo kalbos. 
Tarp kitko jis sakė:

“Jau per kiek laiko imi
gracijos skaičiai nedideli ir 
net žurnaluose rašoma apie 
“The Vanishing Alien”. Mes 
Amerikoj mėgstame vartoti 
gražiai skambančius žodžius.

Amerika padaro amerikiečius
Kai kurie jų yra labai reikš
mingi ir kartais tik vienas 
žodis gali geriau paaiškinti 
ką nors daug geriau, negu 
visos statistikos pasaulyje. 
Imkime žodį “ateivis“. Nors 
daugelis, žmonių žino, ką 
reiškia žodis “ateivis“, bet 
kartais jis vartojamas pa
reiškimui neapykantos prieš 
svetimšalius. Bet mums, su
sirinkusiems, žodis “ateivis“ 
reiškia 4‘svetimšalį, kuris 
dar ne gijo Amerikos pilie
tybės”.

“Visi tikėjo, kad karas iš-

šaknis ir prigijo. Kaip kon
kretus tos idėjos, susijusios 
su okupantų žlugimo pers
pektyvomis, pasireiškimas 
— yra masinis, visą kraštą 
apėmęs, pasyvus pasiprieši
nimas okupantų mobilizaci
nėms užmačioms. Rezulta
tas pasirodė aiškus: okupan
tas savo klastingo glostymo 
taktiką pakeitė teroro ir 
grąsinimo priemonėmis, pa
rodydamas saro tikrąjį vei
dą. Tačiau tas dar labiau, 
parodė jo okupacinės poli
tikos bankrotą ir davė pro 
gos dar labiau sustiprinti 
nepriklausomybės idėjos ak-

lankios būsimai Lietuvai. Y- 
ra pakankamai duomenų 
kad ir ki.i tos kovos etapai 
kurie pradeda ryškėti, bus 
taip pit nugalėti.

Dešimties milijonų vertės 
lėktuvnešis, kurs dabar sta
tomas, bus nupirktas karo 
bonais Amer. Legiono Seat- 
tle posto No. 1 ir bus pava 
dintas “Puget Sound”.

Denaldson, Pa., a tkerši
ja už vieną savo sūnų, k a pi 
toną Paul Bernd, japonų be 
laisrį, pirkdami bonų už 
daugiau nei dvigubai jų
Penktosios Karo Paskolos 

ciją. kuri savo kelyje jau Į -12,000 kvotos.

Garsusis Orin Tucker 
atvyksta su laivyno 
orkestrą Dariaus- 
Girėno paminėjiman
LEIT. L. KLIKCNAS 
KALBĖS APIE PAC1FIKĄ I

Rytoj, Sekmad., liepos 16 
d., prie Dariaus ir Girėno 
Paminklo bus garsenybių 
kaip Leit. Orin Tucker su 
šarvo 50 asmenų orchestra 
iš Great Lakęs. Orin Tucker 
yra buvęs labai garsus šo
kių orkestros vedėjas pirm 
įstojant į J. Valstybių Lai
vyną. Jojo orkestrą sudaro 
veteranai jūrininkai, kurie 
yra matę smarkių kovų Pa- 
cifiko lauke.

Orin Tucker yra garsus 
šokių orkestras vedėjas ir 
yra pagarsėjęs su tekiomis 
dainomis kaip “Oh, Johnny, 
Oh.”

Leit, Leonardas Klikflms 
dalyvauja

Kita Žvaigždė šio paminė
jimo bu* lakūnas Leonardas 
K'ikūnas, iš Marąuetbe Park. 
Leit. KJikūnas per praeitus 
mėnesius yra garbingai pa
sižymėjęs Europos karo 
lauke ir jis atvyksta prabilti

į susirinkusius prie Dariaus 
ir Girėno paminklo. XXX.

Dirbant
Theodore Maas, 69 metų, 

5718 So. Christiana avė., 
dirbo užpakaliniame kieme 
ir jį ištiko širdies ataka.

Kalboje tauta pasako, ka® 
ji esanti ir ko verta. Kalbo
je yra išdėta visa tautos pri
gimtis, istorija, būdo ypa
tybės, siela, dvasia. (Jab
lonskis)

N0ū)5 THE TIME, FOLKS,
DONT DELA7-

BUYTHAT EKTRABOMb
TOhAYZ

PIRKITE KARO BONUS'

vystys visokią prieš svetim
šalius neapykantą. Ypač 
tarpe tų žmonių, kurie paei
na iš šalių, su kuriomis mes 
kariaujame. Bet visai ki
taip įvyko. Socialė ir ekono
minė diskriminacija prieš 
svetimšalius susilpnėjo. 1941 
ir 1942 m. manėme, kad pa
sirodys visokių išdavikų, bet 
gyventojai pasiliko ištikimi 
šiai šaliai.”

Nedaug ateivių suimta

“Svarbu tėmyti, kad ma
žiau negu 3,500 priešų atei
vių suimti mūsų stovyklose. 
Gyventojų turime net 130,- 
000,000. Jų tarpe randasi 
žmonės visų tautybių. Todėl 
tas yra, stebė'inas faktas. 
Mes, amerikiečiai, įvertina
me prisidėjimą mūsų atei
vių, ne tik karo laukuose, 
bet ir gamyboje. Jeigu mes 
čia neturėtume tiek daug a- 
teivių, kurie greitai pasisa
vino ir sekė mūsų gyveni
mo būdą, tai tėvai milijonų 
amerikiečių, kurių dauguma 
garbingai nešioja mūsų ša
lies uniformą, — mūsų tau
ta nebūtų atsiekus tą mil
žinišką militarinę stiprybę 
ir karo darbai nebūtų buvę 
taip greitai ir taip puikiai 
atlikti mūsų gamybos fron
te. Tas tikrai nustebino mū
sų alijantus ir dabar vykdi- 
n.a pergalėjimą priešo.

“Šios šalies ateivis pasi
ryžęs laimėti karą Jungt. 
Tautoms. Peržiūrėkime var
dus bet kurio mūsų pulko, 
arba laikraščiuose sąrašus 
sužeistų arba žuvusių, Ame
rika padaro amerikiečius. 
Net ir tie ateiviai, kurie dar 
netapo piliečiais, širdyse tik
ri amerikiečiai. Certifikatai, 
kuriuos jie galutinai gauna, 
tik patikrina tą faktą.

Aną dieną Newarke italė 
atvyko į natūralizacijos teis

mą, kada teisėjas jau buvo 
baigęs visus kvotimus. Raš
tininkas jai pasakė “ipervė- j 

lai atvykai”. Ji jam parodė 
telegramą, kurį eidama į • 
teismą gavo. Telegrama pra
nešė, kad jos sūnus žuvo I- 
talijoj. Teisėjas tai išgirdęs 
paskubino naturalizavimą

Praeitais keliais metais 
pasirodė daug naudingos li
teratūros apie mūsų svetim
šalius. Daug rašoma apie į- 
vairias tautas, jų kultūrą ir 
kontribucijas. Kadą vaikai 
mūsų svetimšalių pradės ra
šyti, bus daugiau tokių kny
gų. Būtų gerai, jeigu moki
niai pradinėse ir aukš esnė- 
se mokyklose bandytų su
prasti mūsų ateivius, iš kur 
jie paeina ir t.t.

Neseniai tūlas mokslinin
kas sakė: gerai būtų, jeigu 
mes turėtumėm amerikoni- 
zavimo mokyklose pamokin
ti amerikiečius apie svetim
šalius.

Remkime kalbos ir istori
jos klesas mūsų ateiviams. 
Beveik visos rytų valstijos 
turi tokių klesų, bet jų ma
žai randasi pietuose ir va
karuose.

Šiandien čia yra apie 3,- 
600,000 a eivių: 1,623,600 
vyrų ir 1,976,400 moterų. 
Beveik trečia dalis jų gyve-j 
na New Yorko valstijoj. Ca-į 
lifornijoj gyvena 352,100. 
Dideli skaičiai randasi Penn- 
sylvanijoj, Massachusetts, 
Illinois, Michigan, Connecti- 
eut ir Ohio. FLIS

1922 metais netoli Pana
mos kanalo buvo pastebėtas 
banginis. Jis įplaukė į ka
nalą ir uždarė laivams ke
lią. Teko pavarto i kulko
svaidžius, kad banginį už
mušus. Jam ištraukti iš ka- <
nalo reikėjo vartoti kranus 
didžia-usiems sunkumams 
kilnoti. Jūrų gyvulys svėrė 
100 tonų.

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika“

........$1.00
(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 
lėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

įkalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamin
klas. (Jablonskis)

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

- - - - A- - - -
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
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.

REIKALE PASINAUDOKIT

BIDKIRO RADIO VALANDOS:
WCFL. 1OOO K., Nedėlios 
vakare — 8:80 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

NELAUKITE- ]
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI ŠH Kompanijų:

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

lv-—...... —----- V

r" ~ ............ ' %
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas ii importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DI8TRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
B E E R S

Urmo (veholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
------------ .. *



o DIENRAŠTIS DRAUGAS, CTTTCAC.0, 11.1.1NCIS šeštadienis, liepos 15, 1944

Švento Kazimiero Akademijos Rėmėju Centro Šaunus Piknikas!
Įvyksta Sekmadieni, Liepos (July) 16tę dieną, 1944 metais

Prasidės įprastame laike ir tęsis iki........ ?
Jei norite gražiai, linksniai ir maloniai laiką praleisti, tai nuoširdžiai kviečiame 

visus, o visus, atvykti į šį mūsų rengiamą vasarinį pikniką — patogioj vietoj!

Dan Ryan Woods - prie 87tos gatvės ir So. Western Avė.
Pastaba:- Atvykite į Grove No. 23, 24 ir 25

Šiuo jūsų atsilankymu į mūsų pikniką, jūs ne tik džiaugsmo iš to apturėsite, bet 
kartu ir paremsite švento Kazimiero Seseles jų kilnioje darbuotėje.

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti..............................................................................................................................................................PIKNIKO RENGĖJOS

RYTOJ
Svarbi programa Dariaus ir Girėno
mirties sukakties paminėjimui

PAŽYMĖKIME TĄ SUKAKTI PIRKDAMI KARO 
BONUS

Rašo — Nora Gugis
Neturėtų būti nė vieno bes Lietuvai ir lietuviams 

lietuvio Amerikoje, kuriam visur. Jų narsumus bus in-
spiracija kitiems jaunuo
liams jų darbuose.

vardai Dariaus ir Girėno ne
reikštų kilnų idealą, narsu
mą ir pasišventimą to idea- ^.^ sielose buv0 
lo vykdinimui. Chicugiečių §ventg 
širdyse šie du taurūs lietu-į Pagaliau atėjo diena jų 
viai turi ypatingai brangią. kelionei ir per Atlantą. Ir 
vietą. Per eiles metų jiedu kaįp keigtai> kad tai sutapo 
čionai gyveno, veikė, plana- gu kitu lietuviams svarbiu 
vo ir dirbo, niekados, ir prie įvykvx Tai buvo Lietuvių 
blogiausių aplinkybių,, nenu- Diena Pasauiįnėje Parodoj 
stodami vilties, jog savo tiks 
lą atsieks, ir pirmieji pada
rys tą tuomet ilgą ir sun
kią oro kelionę, rruskrisda- 
mi iš Nęw Yorko tiesiog 
Kaunan.

ŠV. TĖVO MEDALIS NCCW VADEI

Harristurgo, Pa., vyskupas George L. Leech, akivaiz
doje prelato Michael J. Ready, įteikia Mrs. Robertai A. 
Angelo Šv. Tėvo atžymėjimą — “Pro Ecclesia’’ medalį. 
Ji yra viena veikliausių Amerikos katalikių moterų Harris- 
burgo diecezijoj. (NCWC-Draugas)

Atsimenu, kaip prieš vie
nuolika metų susirinkome 
ŠDhicago skraidyk los stotyje 
su šiais lakūnais atsisvei
kinti, išlydėti į (pirmąjį jų 
ilgos oro kelionės žingsnį. 
Matau, lyg tai būtų šiandien, 
kaip visi iš susirinkusiųjų 
su gilia admiracija širdyje 
ir daugumas* su truputį aša
rotomis akimis spaudė jų 
rankas, linkėdami “happy 
landing”. Matau, taipgi, su 
kokiu pasiryžimu, su kokia 
pakelta dvasia jiedu įlipo 
savo oriaivin, ir dar kartą 
pamoja mums sudiev. Jų Li- 
tuanica pradėjo padangėn į 

kilti ir ne'.rukus jos visai 
nesimatė. Juk atsiekimas jų 
užbrėžto tikslo atneš gar-

Chicagoje. Diena, kurioj Lie
tuvos balsas, jos kūryba: 
daines, žavėjo ne vien tik 
tą dssėtkų tūkstančių minią 
parodos aikštėje susirinku
sią be nesuskaitomų tūks
tančių radio klausytojų vi: 
soj Amerikoj ir svetur. Tą 
dieną lietuvių dainos buvo 
pirmą kartą transliuojamos 
pasauliui per nacionales ra- 
dio stotis, kaip National 
Broadcastinš Company ir 
Columbia Broadcasting Sys
tem. Tariant žodžiais anos 
puikios dainos, tą dieną vi
sų mūsų sielose buvo šven
tė.

Bet ne ilgai teko džiaug
tis šio sekmadienio pasise
kimais. Po kelių valandų tos

gaus be jokio laukimo.
Jų šį didvyrišką žingsnį

lietuviai įvairiais būdais į- 
amžino. Vienas iš gražiau
sių ir tinkamiausių tokių 
gestų yra pastatymas pa-

Iš Vargdieniu Seserų 
Gildos susirinkimo

Liepos 11 d., Aušros Var
tų parap. mokyklos salėj į- 
vyko Vargdienių Seserų Gil
dos gražus ir skaitlingas su
sirinkimas. Susirinkime pla
čiai apkalbėtas piknikas, ku
ris įvyks liepos 30 d., Auš
ros Vartų parap. . “Rūtos” 

į darže, West Sidėj. Iš kolo
nijų roęortų pasirodė, kad 
visos įgaliotos gildos narės 
stropiai rengiasi, gauna »į- 
vairių aukų piknikui. Komi
sija šiame susirinkime dar 
padidinta: virtuvėj — J. Ra
gauskienė, E. Gedvilienė, P. 
Kalnienė, Zalatorienė, Rim
kienė, Pletienė ; prie bingo — 
M. Petkienė, O. Jasparienė, 
M. Navickienė; prie saldai
nių — J. Jasinskienė ir Ona 

“rūtų ”

tosios Karo Paskolos bonus.
Apie reikalą, pirkimą bo-

nų, kiek tik kas išgali, n®ra j Rradminienė; prie 
reikalo daug kalbėti. Lietu- darželio — p, Turskienė; ir
viai puikiai supranta savo 
pareigas visose karo pastan-

minklo Marąuette Parke. ’ ,gose ir niekur nuo tokių pa- 
Kitas įsteigimas Dariaus irj reigų nesišalina.
Girėno svetainės. Savo dar- Šia proga todėl darau tik 
buotėje šis Dariaus-Girėno pranešimą, kad rytojaus pa
pūstas visur it visame tin- rengime prie Dariaus-Girė- 
kamoj aukštumoj išlaiko no paminklo Marąuette Par-
tuos vardus, kuriais jie puo
šė savo postą.

Rytojaus iškilmės

Paminėjimui šių garbin
gųjų! vyrų — Dariaus ir Gi
rėno — mirties sukakties

prie baro — Sal. Balsiūtė 
Julija Pumputienė, A. Kilie 
nė ir kitos.

Visos viršminėtos pikniko 
darbininkės, malonėkite bū
ti laiku • navo pasiskirtose 
vietose liepos 30 d. 4 vai. 
popiet.

Šiame susirinkime įsirašė 
du amžini nariai: Ona Rud- 
minienė su a. a. savo vyru 
Nikodemu Rudminu, kurio 
metinės mirties sukaktuvės

Abi šeimos sumokėjo šia-', 
me susirinkime po $100.00 
Taiip pat įsirašė ir dešimts 
nuolatinių narių. Nuošir
džiai ačiū kaip amžiniems 
namiams taip ir nuolati
niams.

Susirinkimas reiškė nuo
širdžią padėką naujai finan
sų sekretorei, Salomėjai Bal- 
siūtei, už parodytą trumpu 
laiku taip didelę veiklą, ir 
linkėjo, kad jinai nepailstų 
ir tęstų savo gražią darbuo
tę.

Taip pat džiaugiamės, kad 
nariai ir prieteliai jau grą 
žiną. dovanų knygutes liepas 
30 dienos 'pikniko, ir laukia
me ir visų kitų tai padaryti.

Šiame susirinkime pinigų 
įplaukė $211.00, kurie bus 
pasiųsti Nekalto Prasidėji- 1 
mo šv. P. Marijos seserims.

Vargdienių Seserų, Gildą 
nutarė bendrai su Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių Draugi
ja surengti Aušros Vartų 
parapijos naudai piknikėlį 
“Rūtos” darže, kaipo atsi
lyginimą už per metus nau
dojimą parapijos patalpų ir 
elektros šviesų. Narys

ir pagerbimui jų a, minties, 
pačios radio bangos, kurios; postas rengia svarbią prog-
pasauliui nešė lietuvių dai
nos garsus, vėl tam pasau
liui skelbė, kad nugalėję pa
vojingos kelionės sunkiau
sias kliūtis ir būdami tik už

ramą ir įdomų paradą. Tai 
įvyks rytoj, liepos 16 d., prie 
Dariaus-Girėno pam i n k 1 o 
Marąuette Parke, lygiai ant
rą valandą popiet. Teisėjas

dviejų šimtų mylių nuo sa-; John T. Zuris yri šio paren-

Kalba yra žmonių minties 
padaras. Ji yra ir įranki? 
žmogaus mintims reikšti.

(Jablonskis)

WOLK STUDIO
1945 We»t 35* Street
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LOWES1 I'OSSIBLE l’RICES

l'HOSE I U-AYETTE 2HI3 %

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
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 
SUPEKIOK 1462.

NAfURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANIU PLUTl

VARTOJAMA* NAUJAS PLAST1O MA- 
TMK1OLAS NATURALSB <IVM 
SPALVOS DANTV PUHTOMS.

vo kelionės tikslo — Kau
no — mūsų Darius ir Girė
nas tragingai žuvo. Ta ne
laimė palietė ir skaudino 
kiekvieno lietuvio širdį), šie 
du jauni lietuviai paaukojo 
savo gyvastis, norėdami at
nešti garbę Lietuvai ir lietu
viams visur.
Įamžinti vardai

gimo komisijas pirmininkas. 
Auxiliary narės pardavi
nės karo bonns

Kaip visuose posto svar
biuose darbuose, taip ir šia
me parengime, Moterų Au- 
xiliary eu mielu noru eina 
pagalbon, šį kartą auxi'iaryį 
narės, Marion Nares vado
vaujamos, pardavinės Penk-I

ke bonai bus pardavinėjami, 
nes, be abejonės, rasis daug 
tokių lietuvių, kurie norės 
pirkti boną, kad juo būtų 
atžymėtas šios reikšmingos 
sukakties paminėjimas. Bo- 
nai bus išrašyti tuojau »»t jvyks 7 d ir N
vietos, tad pirkėjai jlios N (vardo praSo neskelbti! 

Todėl lietuviai dalyvauki
te kuo skaitlingiausiai šia
me Dariaus ir Girėno at
minties pagerbimo parengi- Gaisras anksti praeitą 
me. Taipgi, kurie tik išgali- ketvirtadienį sunaikino Ed- 
te, būtinai nusipirkite tą ward A. Thiele garažą ir 
dieną dar nors po vieną ka- automobilį. Nelaimė įvyko 
ro boną. 9556 So. Winchester avė.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visą Prieš-karę Padirbtą DaiktąI

5unaikino

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

38

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH. Pres. and Mgr.

'rVelvatone
$12.50

IKI $39.50 UI KIEKVIENA

NAUJOS 
R U Al

•AKT,
PIRITO*

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

NMtalnaod*. B. AnI.. HataraM. apal- 
aaa. M .kinka. VlaaJ kaly Maamaa <aat« 
alaltaa. Permatomas eryatal olaar pleltea

■a aaraataataa. Materialas lakai pa-

Daroma pi«Mas IspaastRa Ir I 
(RntAa ttk M lAlanluotų Įliairialg Į

HEJNABROS.
.DENTAL PLATE OO. 

1TM ■ AshUail tad n. Mon. ,111

AUara aaa • IU A AaMaS. aae • Ik, A 
_______ AAI.BAMR IJBTI V1«AAJ

IMI W ssth St. and PI. lRW. ąsos 
•O N. DeArborn Rm SOS, Hta SO4S 
vtdurmlaaMe vai. •—«. Aatra«l.a| to

aaevtotaAlaal aae I Iki t

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS

A A A DENTAL LABORATORIES, Ine. #%%%
n MainOMu*: 1555 MILVVAUKEE AVENUE Įg»ia.finrflg

8prtnxsl n lai 
Matrasai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
st matrasss 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas

Ateikite šiandie!

Studlo Ooacb

KREDITĄ*.Iri Keikia
__atvykit

HANDIK
Telefonas SEELEY 8760

1%:

100,1100 Patenkintų Kuatumerlų Negali Klysti.
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

J
M19 WEST ROOSEVELT EOAD

J

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

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

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

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

“MALDŲ RINKINĖLIS” ..’................................................ $1.50

Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

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

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

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.
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X Antanas Moneika, ku

ris dirba Labdarių ūkyje, 
per “Draugo” {pikniką pra
eitą sekmadienį tapo amži
nas “ Draugo ” narys ir gaus 
laikraštį iki gyvos galvos.

X S. Valonienė, sesute a. 
a. motinos Marijos, šiomis 
dienomis baigia sveikti Šv. 
Kryžiaus ligoninėje po labai 
staigios atakos. Ji džiaugia
si, kad gavo net du laiškus 
nuo savo sūnaus Edmundo, 
kuris yra nelaisvėje Vokie
tijoje.

X Rytoj popiet (2 vai.) 
prie Dariaus ir Girėno pa
minklo Marąuette parke bus 
didelės iškilmės — paminė
jimas Dariaus ir Girėno tra
giško žuvimo. Visi kviečia
mi atsilankyti. Iškilmėse bus 
daug žymių svečių.

X Kun. Jonui Jaučiui, Tė 
vų Marijonų provincijolui; 
kun. J. Vaškui, Marianapo- 
lio kolegijos rektoriui; kun. 
A. Jagminui, Tėvų Marijo
nų seminarijos rektoriui; ir 
kariuomenės kapelionams 
kun. J. Vosyliui ir kun. A. 
Švedui šiandie sueina de
šimts metų, kaip gavo kuni
gystės šventimus.

X Albina Poškienė, dr. J. 
P. Poškos žmona, kuriai šv. 
Kryžiaus ligoninėj padaryta 
sėkminga operacija, jau par

NACIAI BUS NUBAUST! 
UŽ ŽUDYNES: HULL

WASHINGTON, liepos 14. 
—Valstybės sekr. Hull sakė 
naciai autoritetai, kurie at
liko masinius žudymus Ven
grijoj ir Graikijoj, bus po 
karo baudžiami be pasigai
lėjimo. Savo pareiškime, 
Hull pasmerkė nacius už 
žydų žudymą Vengrijoje ir 
DiBtomo kaimo sunaikinimą 
Graikijoje.

vežta namo ir palaipsniui 
eina geryn. Linkime jai greit 
pasveikti, kad vėl galėtų ben 
dradarbiauti mūs Laikraš 
čiuose ir dalyvauti visuome- 
minian veikime.

X Lt. Lawrence A. Lau
raitis!, daktaro A. R. Lau
raičio sūnus, kurs šiuo me
tu randasi Boco Chica, Cal., 
Laivyno Departamento ap
dovanotas oro medaliu. Už 
50 mylių nuo kranto jis su 
lėktuvu nusileido į jūrą ir 
išgelbėjo katastrofos ištiku
sius jūrininkus.

X Apie lt. Oną Bematai
tytę, kuri rytoj dalyvaus 
Dariaus-Girėno metinių pa
minėjime, šiandie dedama 
platesnį aprašymą. Šia pro
ga reikia pažymėti, kad ji 
yra giminė kun. dr. J. Vaš
ko, MIC., Marianapolioi ko
legijos rektoriaus. Amerikoj 
iš moterų ji skaitoma, vie
natinė herojus. Lowell Tho- 
mas išleistoje knygoje 
“These men shall not. die”, 
tarp visų Amerikos šio ka
ro herojų įdėtas tik jos at 
vaizdas ir aprašymas. •

PADEKONE

A.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PREZIDENTO ęiTACUA KATALIKIŠKOMS 
MOKYKLOMS

suvir-------- ---------------------- —-

Amerikos katalikiškos mokyklos pastarojo meto moks 
lo laikotarpiu tiek pasidarbavo karo pastangoms, kad su
kėlė $100,000,000 bonais ir ženkleliais. Laverne McCauley, 
studentė iš Indianapolis, Ind., per radio tinklą skaitei pre
zidento citaciją, kurios kopijos bus iškabinėtos visose 
mokyklose. Sale jos įteikęs brigados generolas F. W. E 
vans. (NCWC)

dos, ilgoką laiką išbūti “la
pės urve”, kurios yra gera 
apsauga nuo priešo kulkų, 
ir jaustis tikro pasigerėji
mo gavus šilto valgio. Kaip 
sakoma, karas nėra pikni
kas.

X Povilui Putrimui, žy
miam Cicero lietuvių biznie
riui, šiandie suėjo 50 m. am 
žia.us ir 20 metų vedybinio 
gyvenimo. Šios sukaktys iš- , 
kilo aikštėn praeitą trečia- 
diehį Vardinių klubo suruoš
tame jam surpryze, jubilia
to bute. Pokylyje dalyvavo 
lpleb. kun. I. Albavičius, kun. 
J. Grinius, Šv. Mykolo par. 
kleb. kun. P. Gasiūnas ir a- 
pie 30 svečių ir Cicero ir a 
py linkės. Jubiliatui ir jo šau 
niai žmonai supinta daug lin 
kėjimų, o klūbas dar ir ap
dovanojo.

PADEKONE
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Mirė
LOS ANGELES. — Se

suo Anna de Sales Power 
mirė Los Angeles. Ji buvo 
veteranė misijonorė tarp in- 
dijonų pietvakariuose. Ji bu
vo seniausia Šv. Juozapo se
serų narė, vakarų provinci
joje. Ji buvo gimusi prieš 85 
metus ir kaipo vienuolė gy
veno 67 metus.

Palaiminti santaiką da- į 
rantieji, nes jie Dievo sūnų 
mis vadinsis. (Mat. V, 9).

X Kontraktoriaus Alfon 
so Dambrausko duktė Lilia 
Dorothy ištekėjo už lakūno 
leitenanto Ralph Joseph Mi 
sinaus, San Francisco, Cal. 
Jaunoji yra Illinois univer
siteto studentė.

X Pvt. A. <f. Rumšą, town 
oflakietis, iš Prancūzijos ra
šo, kad ten Amerikos karei
vių moralė gfera, nežiūrint 
to, jog kartai? priseina būti 
dešimts ir daugiau dienų ne
siprausus ir nesiskutus barz

Moterų Sąjungos Chicago 
apskr. eilinis susirinkimas į-j 
vyksta šį trečiadienį, liepos i 
19 d. 7:30 vai. vak. Dievo', 
Apvaizdos parap. mokyklos) 
kambary, 18th ir Union gat- 

įvių. Prašome visų delegačių 
i laiku suvažiuoti. Pirmininkė

PAULINA RIMKIENE

kurt mirė Liepos 8a., I944m„ 
ir tapo palaidota Liepos 12d.,, 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimų ,lr nulydėjo ją j tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame musų dvariš
kiems tėveliams Šv. Jurgio pa
rapijos, kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už velionės ule- 
lą; o Kun. Pr. Lukošiui dė
kojame už atlaikytas laidotuvi- 
neu pamaldas kapinėse.

Tariame nuoširdų ačiū Prof. 
A. Pociui, taipgi šv. Mišių ir 
gėlių aukotojams.

Dėkojame grafcoriui Antanui 
M. Phillips už mandagų patar
navimą.

Dėkojame grabnešiams ir Šv. 
Jurgio parap. Moterų Choro 
Garbės Grabnešioms. Ačiū joms 
ir už gražų giedojimą. Ant galo 
dėkojame visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo valan- 

( doje, ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms: o tau, 
mylimoji Paulina, linkime il
sėtis Visagalio Viešpaties glo
boje.

Nuliūdę lieka: Vyras, Duktė, 
Sūnai ir kitos Gimines.

DOMINIKAS STONIS
Gyveno; 6642 8. Maryland A- 

.venue., tel. Fatrfax 4399.
Mirė liepos 12d., 1944m.,

7:45 vai. vak., sulaukęs 67 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Laukuvos pa- 
rapijeu. Gulbių kaimo. Ameri
koje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Julijoną (po tėvais 
Bartkaitė);. sūnų Cpl. Domi
niką, U. S. Army; 2 dukteris — 
Oną Finnegan ir žentą Joną, 
ir Marijoną • Nevers ir žentą 

IEdward; 4 anūkus; švogerį A- 
leksandrą Bartkų; ir daug ki
tų gimimų, draugų Ir pažįsta
mų.

Kūnae pašarvotas koplyčioj, 
7706 S. Cottage Grove Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Ųepos 17d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. •

Nuoširdžiai kviečiame /i su s 
giminus, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duk

terys, Žentai, Anūkai, švogerfcs 
ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: Anta
nas M. Phillips, tel. YARds 
4908.

JONAS DAUNORAS
kuris mirė Birželio 25d., 1944m., ir tapo palaidotas Birželio 
29d., o dabar Bais Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami dr apgailėdami tą jo prasišalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsą dvasiškiems tėveliams — Kunigams 
J. Stankui, S. Valuckiui, ir Vytautui Mykolaičiui,'kurtė at
laikė įspūdingas pamaldas už jo sielą; o Kun. J. Stankui dė
kojame už pritaikintą pamokslą pasakyta ta proga. Be to, 
dėkojame ir Kun. J. Dambrauskui, M.I.C., už pasimeldimą 
per šermenis. Toliau tariame ačiū visiems, kurie priėmė Šv. 
Komuniją laidotuvinių pamaldų laike.

Taipgi dėkojame visiems, kurie sudėjo didelį dvasišką 
bukietą iš 60 šy. Mišių, ir kartu dėkojame gėlių aukotojams.

Dėkojame grab. J. Liukvičiui, kuris savo geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grab- 
nešiams ir visrems, kurie paguodė mus nuliūdimo laike ir pa
galios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau, mylimas sūnau, Imkime amžinai ilsėti Visagalio 
ir Gailestingo Dievo globoje.

Nuliūdę: Motina Petronėlė, Tėvas Povilas, Tetos, Giminės.

KREIPK1TES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRfi 200 PAMINKLU 
PAS MUS JŪSŲ 

MUL

Geriausio Materiolo b Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui munų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
ttai viena, ii mūeų grafių MONUMENT' COa

paminklinių produktų. _ ____
DIDYSIS Ofisas b- DtTMuvft; 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Gread Are.)
PITONE: SEELEY 8108

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remontavtmui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IlMOKAHMŲ!

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemom* 
Nuošimčio Ratoms.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL: GALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec*y.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mlką įstaigoje. Jūrą Indėliai 
rflprM Ingai globojami Ir Ilgi >8,000.00 ap- 
draustl per Padera! Mvlnpi and (oan In- 
Miranrd Corporation. Jūai) pinigai biM greitai 
Išmokant Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
finansine ištaiga. '

„ — 41 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

ASSOCIATION 
8226 80. HALSTED ST.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)

GARI, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

■iiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
NULIŪDIMO

Meiliški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekorclbs:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlIflHlinilllilIlIlIlIlI

PNRSONAUZKD MBJMORIALS aT NO ADDITIONjLL COSTI 
PARTItTULAR rEOPIiB PRKFKR PACHANKIS PRODCOTIONS 

DISTRIBUTORS OP THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Hi»n<lfnl Mnt Bidnrtag Btrongm* Bne4 1> Hm WorUL 

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithnenten Chambsr of Oommeree

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington BtvdL 5819 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPnbUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; fiežtad. ir Sekm. 9-9 vaL

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 
Avenuo 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1399 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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
Ohicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ.___________PboneYARDS 4900

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Pbone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
3854 80. HALSTED ST. 710 W. 18th

 Telephone YARDS 1419

LI.ZOLP
1646 WEST 46tb BT. Pbone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Pbone YARDS 1188—91

LACHAWICZ m SUMAI
2814 WEST 28rd PLACE 
19756 8. MIOKUGAN AVĖ.

Pbones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5760 

PUUHAN 1870

L BUKAUSKAS
10821 SO. MCH1GAN AVĖ. , Pbone PULLMAN 9661



DIEN RASTIS DRAUGAS, CfUUAGG, TCCTTOTS šeštadienis, liepos 15, 1944

VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS, - ROSELAND.

VASARINIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos (July) 16 d., 1944 m. 

GRAŽIAME VYTAUTO DARŽE
(115-tos Gatvės, tarp Cicero Avė. ir Pulaski Rd.)

Bus Duodama $100.00 Dovanomis!
Nuoširdžiai kviečiame visus ir iš visur dalyvauti —
Kviečia Visus: KLEB. KUN. J. ŠAULINSKAS IR KOMITETAS

Pasižymėjusi lietuvaitė

Lt. Ann Bernatitus paskirta i laivyno 
ligoninę, Great Lakęs

LT. ANN BERNATITUS YRA LAIVYNO GAILESTIN
GOJI SESUTĖ. JI YRA DIRBUSI PILIPINŲ SAIDO
SE. GERA KATALIKĖ IR LIETUVAITE.

Lt. (j. g.) Ann Bernatitus, 
lietuvaitė nursė, kilusi iš 
Exeter, Pa., buvo paskirta 
į Great Lakęs Navai Train- 
ing Center, laivyno ligoni
nę, kaipo lt. Gertrude Ar- 
nest padėjėja. Ji pareigas 
pradėjo eiti pirmadienį, lie
pos 10 dieną.

Fred Dalbke, 43 metų, pir
mojo pasaulinio karo vete
ranas, mirė praeitą ketvir
tadienį Hines ligoninėje nuo 
perdaug paėmimo miltelių 
miegui. Jis miego miltelius 
paėmė savo kambaryje, 
Sears-Roebuck YMCA, 3210 
Arthington str.

ko priešui.
Išvykimas buvo įvykdytas 

submarinu į Fremanthe,
Australijoje. Lt. Bernatitus, 
vienintelė laivyno nursė pa
sprukusi iš Pilipinų, pralei
do 17 dienų submarine, ku
ris buvo pakilęs į paviršių 
tik vieną naktį. Jos draugai 
buvo 11 armijos nursių (vie
na iš jų capt. Ruth Straub, 
dabar yra pagelbininkė nur
sių viršininkės, Vaughan 
general ligoninėje, Hines),
jūrininko žmona, šeši arini- “cowboys ir indijonus” su 
jos pulkininkai ir šeši laivy- ; savo broliu Frank Jr., 8 me

tų, jų name. Jis buvo nuga
bentas į ligoninę.

Daugiau atsargos .
Anthony ' Sulla, 7 metų, 

1018 Blue Island avė., neti
kėtai įšovė sau į kairę ran
ką praeito ketvirtadienio 
vakare, kai naudojo savo 
tėvo revolverį žaidžiant

DEŠIMTS DIENŲ IŠBUVO 
' POŽEMYJE {vairios — įdomios

....ŽINIOS

Kaip cab vairuotojas 
sučiupo

Iš šeimų gyvenimo
rrNašlaitis" kareivis sutiko motiną 

po šešiolikos metą

no ofcieriai
*

lOfflclal U. S. N a vi Photo.]

Lt. Ann Bernatitus (Berna- 
taitytė), žymi liettuvaite, 

laivyno nursė
* *

Lt. Bernatitus yra pasi
žymėjusi nursė (gailestin
goji sesutė), kuri yra turė
jusi karo lauke daug per
gyvenimų, besirūpindama 
sužeistaisiais kariais. Ji yra 
dirbusi Pilipinų salose, ko
vos lauke, už savo darbus 
yra gavusi Legion of Merit 
ir Presidential unit pasižy
mėjimus.

♦ 3Į. *
UŽPUOLUS JAPONAMS

Tada ensign, lt. Bernati
tus dirbo laivyno ligoninėje, 

j Canacao, P. I., pusantrų me
tų, prieš užpuolus japonams 
Pearl Harbor. Japonų ugnis 
sukelta gruodžio mėnesį ver
tė evakuoti įstaigos štabą 
ir ligonius į Manilą. Lt. Ber
natitus tapo narė penkių as
menų, kurie dirbo tymui, 
įskaitant du gydytojus ir 
du corpsmen, priskirtus ar
mijos pareigoms. Jų viene
tas buvo iškeltas į Bataan, 
Kalėdų išvakarėse. Kai fron
to linijos išsitęsė mėnesį 
vėliau, vienetas išsikėlė į 
pusiasalį, į ligoninę No. 1, 
kuri buvo bombarduota du 
kartus, kovo mėnesį ir vėl
balandžio mėnesį.

* * *
KELIONĖ SUBMARINU

Miss Bernatitus ir tymas 
apleido Bataan prieš dvi 
dienas Bataan salai kritus, 
išsikėlė į Corregidor, ir šią 
vietą paliko taip pat prieš 
dvi dienas, kai ši sala pate-

PRIEŠ DU METUS 
ATVYKO AMERIKON

Lt. Bernatitus yra jauna 
ir blondinė, turi daug per
gyvenimų iš karo frontų, ji 
atvyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes iš Australi
jos prieš du metus. Ji tar
navo metus medikaliniame 
centre, Washington, D. C., 
kaipo nursių viršininkė, ser
gančių oficierių skyriuje, ir 
paskui buvo nursių viršinin
kė dispensary 8-tojo laivyno 
distrikto štabe, New Or
leaną, La., prieš atvykstant 
į Great Lakęs.

Miss Bernatitus nori vyk
ti vėl į užjūrį, dabar .į Ang
liją, kur jos sesuo lst Lt. 
Alberta Bernatitus yra kai-

7 dėžės
Iš John Zoboli krautuvės, 

7 W. Division, buvo pavog
ta septynios dėžės whisky ir 
$30.

Vagys įsilaužė į Mrs. Ella 
Erickson aparptamentą, 1810 
Lincoln Park, pavogė du 
laikrodžius ir $60.

Gaisras
Sakoma, kad ugnis sukė

lė tarp $3,000 ir $5,000 nuo
stolių praeitą ketvirtadienį, 
kai kilo gaisras Oscar Ma- 

po armijos nursė (gailestin- yer ir Co sandėlyje, 1241
goji sesutė).

Miss Bernatitus yra gera 
katalikė ir susipratusi lie
tuvaitė. Ji priklauso prie Trakas sužeidė 
Amerikos lietuvių katalikų 
susivienijimo. Kai troko duris netikėtai

atsidarė, Miss Gloria La- 
badie. 22 metų, 4069 Oak- 
land Crescent str., buvo 
įpiauta ir nubraižyta, sto
vint saugioje salelėje, Cot- 
tage Grove avė. Policija 
pranešė praeitą penktadie
nį.

Kai susidūrė
užmuštas, ir

Sedgwick str.

Vienas liko 
keturi sužeisti praeitą ket
virtadienį, kai automobilis 
susidūrė su troku, 59-toje 
gatvėje ir Springfield avė.

Henry Light iš Monterey, 
Mo., laiko savo šunelį, ku
ris, besivydamas ūdrą įlin
do į gilų urvą ir. žemei už
griuvus, negalėjo išlysti. Su
sirinkę kaimynai dienomis 
ir naktimis dirbo, kol dvide
šimts pėdų storumo uolą 
pramušė ir išvadavo šunelį. 
(Acme-Draugas telephoito)

Pažvelgus į 
gyvenimą

Vengė šunies kelyje, 
žuvo tėvas

ELKHORN, Wis. — Ed- 
ward Lulloff, 85 metų, iš 
Fond du Lac, Wis., buvo už
muštas liepos 13 dieną, kai 
automobilis, vairuojamas jo 
sūnaus Bullard Lulloff, 
Lake Benlah, Wis., paliko 
kelią kalnelyje, pietuose nuo 
East Troy. Automobilis nu
šoko 70 pėdų ir atsimušė į 
medį. Ed. Coner, 38 metų, 
automobilio keleivis, buvo 
sunkiai sužeistas. Bullard 
Lulloff buvo lengvai sužeis
tas. Nelaimė įvyko, kai vai
ruotojas stengės išvengti 
šunies suvažinėjimo kelyje.

Andy Halderson, 538 
Grant pi., Checker Cab vai
ruotojas, apgavo ir sučiupo 
holdapo vyrą praeitą ket
virtadienį. Kai keleivis buvo 
vežamas į 700 bloką Rush 
gatvėje, jis pridėjo ranką 
prie kišenės ir pasakė: “Ati
duok man savo pinigus”. 
Halderson greitai sugalvojo. 
Jis padavė vieną dolerį ir 
kitus pinigus numetė ant 
grindų. Kai keleivis pasilen
kė į priešakinę sėdynę pa
imti pinigų. Halderson su
davė jam ir perbloškė. Chi- 
cago avė. policija pasakė, 
kad kalinys yra “Doc” Wil- 
liam Baker, 22 metų, iš 
Greenville, Tex., negarbin
gai paleistas iš armijos.

Šoko, mirti sutiko po 
troko ratais

Mrs. Hazel Noble, 24 me
tų, divorsuota, tapo užmuš
ta praeitą ketvirtadienį,' kai 
ji iššoko iš troko, kuriame 
ji važiavo ir ją pervažiavo 
užpakaliniai ratai, 21st avė. 
ir Burns ditch, netoli Gary, 
Ind. Ji gyveno 2640 Okla- 
homa str., East Gary. Steve 
Patz, 30 metų, vairuotojas, 
pasakė Gary policijai, kad 
Mrs. Noble iššoko iš jo tro
ko, kai jie susiginčijo. Jis 
nepasakė ginčo pobūdžio. 
Patz pasakė, kad jis gyveno 
tuo pačiu adresu, kaip ir 
Mrs. Noble.

Vagis įspėjo

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių
RYTINU RADIO

PROGRAMA
Ii Radio Stoties '

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

SOPHIE BARČUS

KAS RYT4:-Nuo 8:45 iki 9:15, Išskiriant
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKUNU” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Iš penkto aukšto
NEW YORK. — Prieš pat 

įšokimą į mirtį iš penkto 
aukšto apartamento Mario 
Isaldi, 57 metų, į kaimyno 
vaiką suriko: “Jonai, pasi
trauk iš kelio”. John Casu- 
lis, 13 metų, pašoko į saugią 
vietą. Isaldi staigiai užsimu
šė. Mrs, Isaldi pareiškė po
licijai, kad jog vyras kentė
jo skausmus nuo rankos už
sikrėtimo. ši tragedija įvy
ko liepos 13 dieną.

INDLANAPOLIS. — Mrs. 
Aba Stephenson buvo įspėta 
vagies. Ji rado raštelį liepos 
13 dieną, kai atsikėlė. Raš
telyje parašyta:

“Visuomet laikyk duris 
užrakintas. Man reikia pini
gų. Grąžinsiu. Atsiprašau.”

Dvidešimt penki doleriai 
buvo dingę.

ATPAŽINIMAS ĮVYKO
PALIKO NAMUS,1

Jaunas kareivis, kuris vai
kystės dienose buvo nuga
bentas į našlaityną. pareitą 
ketvirtadienį grįžo į namus 
ir apkabino savo motiną, 
kuri nebuvo mačiusi jo per 
šešioliką metų.

Kareivis pvt. Christos 
Stathatos, 22 metų, atvyko 
į La Šalie str. stotį Chica- 
goje iš New Yorko praeito 
ketvirtadienio ryte. Jo lau
kė motina Mrs. Athena Pas- 
siales, 42 metų, ir jo sesutė 
Agnie Stathatos, 18 metų.

Mrs. Passiales akyse buvo 
ašaros, ji negalėjo pažinti 
savo sūnaus tarp unifor
muotų vyrų kol vienas ka
reivis sušnibždėjo: “Moti
na”.
PARSIVEDĖ Į SAVO 
NAMUS

Pažintis buvo atnaujinta 
per ašaras ir džiaugsmą. 
Paskui motina ir duktė nau
ją atrastą sūnų ir brolį nu
sigabeno į savo namus, 623 
So. Halsted str.

Tai buvo tie patys namai, 
kuriuos Cristos paliko prieš 
16 metų, kai tėvas Jerry iš
sivedė vaiką, sakydamas 
savo žmonai, kad eina nu
mirkti mažajam vaikui nau- 
m batų porą.

Jis niekada negrįžo ir iš
buvo iki praeito gegužės 
ėnesio, kai Agnie parašė 

L* , veteranų administsaciją 
Washingtone, kad motina 
sužinojusi, kad jos sūnus 
dar gyvas ir randasi armi
jos oro stovykloje, Grand 
Island, Neb.

PRISIMINĖ NAŠLAITYNĄ

Christos anksti buvo nu
gabentas į našlaityną Brook- 
lyne savo tėvo, kuris atida
rė ten kirpyklą. Jaunuolis 
pasakė, kad jo tėvas nieka
da neprisimindavo jo moti
nos, bet draugai jam pasa
kė, kad motina ir sesuo mi
rė jo sesers gimimo metu.

u

Atvyko

CHICAGOJE; TĖVAS 
PASIĖMĖ VAIKĄ

Christos tėvas mirė prieš 
keturis metus ir Christos iš
vyko dirbti iki buvo pašauk
tas į armiją prieš 22 mėne-i 
sius.

Žuvę kareiviai kovos
laukuose

Karo departamentas pra
eitą penktadienį paskelbė 
741 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivio pavardę, 
kurie žuvo keturiuose karo 
frontuose. Žuvusiųjų skai
čiuje 30 vyrų yra iš Chica- 
gos ir jos apylinkės.

Išsinešė seifą
Vagys įėjo į Morgan Su- 

per Station, 8659 Morgan 
str., išnešė seifą, kuriame 
buvo $125, įrankių už $426 
vertės ir racionavimo štam
pų dėl 1,150 galonų gazoli
no.

Bevalant
Elektra sukrėtė mirtinai 

Dominiką Stonį, 67 metų, 
kai jis palietė vielą valant 
boilerį name, 6642 Maryland 
avė., kur jis buvo žanito- 
riumi.

Mirtis kelyje
Alfred E. Buelo, 53 metų, 

iš Cleveland, buvo pagautas 
širdies atakos netrukus po 
to, kai nuvyko į stotį va
žiuoti namo. Jis buvo nuga
bentas iŠ Englewood stoties 
į ligoninę, ir buvo pranešta, 
kad miręs.

Pabėgo
Penki jaunuoliai praeitą 

ketvirtadienį pabėgo iš Illi
nois State Training school 
for boys, netoli St. Cahrles. 
Tai bus antras pabėgimas 
laike dviejų dienų.

Rio de Janelro. — Mme 
Chiang Kai-shek, žmona Ki 
nijos vado, atvyko lėktuvu 
liepos 13 dieną į Braziliją. 
Ji čia pasiliks keletą savai
čių poilsio reiaklu ir atlan
kys aukštuosius valdžios pa
reigūnus.

Gary mayoras Finerty pa
dėjo išgelbėti du asmenis iš 

iMichigan ežero.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED




