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Rusai išvarė nacius iš Uteinos
Iš užimto Caen skuba Paryžiaus link

VYRIAUSIAS AEF STA
BAS, liepos 10.—Gen. Eisen 
hower štabas pranešė, kad 
sąjungininkai varosi pirmyn 
visu Normandijos frontu. 
Britai iš užimto Caen ypa
tingai pasistūmėjo pirmyn į 
Paryžiaus pusę. Gen. Mont
gomery jėgos užėmė Eter- 
ville ir Maitot, tris ir ketu
rias mylias nuo Caen.

Smarkiai nacių ginamas 
Carpiąuet aerodromas, į va
karus nuo Caen, teko sąjun
gininkams. Tilly-Sur-Seulles 
rajone ir La Haye du Puits 
apylinkėje, sąjungininkų ka
riuomenės atmušė stiprias 
nacių kontratakas.

Cherbourg pusiauaaly, a- 
merikiečiai užėmė Santėmy, 
kuris randasi tarpe Caren
tan ir Periers.

Štabas pabrėžė tai, kia d 
priešas visur tvarkiai pasi
traukia. Naciai matomai ne
sitraukia į naujas linijas, 
bet tik paleidžia neišlaiko
mas vietas. Aršios kovos 
vyksta visam fronte.

Vienas pranešimas iš Ca
en sakė naciai tebelaiko li
niją į pietus nuo Orne upės, 
ir neva įtaisę patrankų ba- 
tarejas ant salos upėje.

Sąjungininkų lėktuvai va
kar atliko 3,500 skridimų, 
nors oras buvo nepalankus.

KOOPERUOTI

Vartodami visokias priemones pristatymui amunicijos priešakinėm linijom Saipan

Rusai apsupa nacių garnizoną Vilniuj; 
dasivarė iki 60 mylių nuo Rytprūsijos

LONDONAS, liepos 10. — Pranešimas iš Maskvos 
sakė rasų kariuomenė, po smarkių mūšių, išvarė nacius 
ir okupavo Utenos miestą.

U. S. kariai veržiasi j Livorno liniją
ROMA, liepos 10.—Nežiū

rint stiprios nacių opozici
jos, amerikiečiai pėstinin
kai pasivarė pirmyn Itali-' 
jos vakariniam krante, oku
pavo Volterra miestą ir pa
sistūmėjo tris mylias, kur 
užėmė kitas pozicijas. Vol
terra randasi pusiaukely 
tarpe Ligurijos jūros irPog 
gibonai.

Pasistūmėjus pirmyn iš 
tų pozicijų amerikiečiai grę

saloje, šie marinai nori panaudoti ir jauči 
jos iš jaučio, kuris toks pat užsispj

(U. S. Marine Corps

s pru
traukiamą vežimėlį, bet negauna kooperaci- 
kokie buvo jo japonai savininkai, 
rauka; Acme-Draugas Telephoto.)

vorno uostą, Florenciją, ir 
Ancona uostą, prie Adrijos 
pakrantės.

Britai vakar atsiėmė po
zicijas iš kurių nacių kon
tratakos buvo anksčiau juos 
pavarę. Vokiečiai partraukė 
daugiau artilerijos ir kariuo 
menės toj apylinkėj ir ma
tomai mano smarkiai ginti 
Arezzo. Sąjungininkų arti
lerija atmušė nacių kontra-

sia nacių linijoms prieš Li- Į taką toje apylinkėje.

Lėktuvai vėl puolė Guam ir Rota salas
PEARL HARBOR, liepos 

10.—Okupavę Saipan, ame
rikiečiai ruošiasi ten įsteig
ti lėktuvų bazes iš kurių 
galės atakuoti Japoniją ir 
Philippinų salas. Saipane 
randasi du dideli aerodro
mai ir gilūs uostai.

Adm. Nimitz, pranešda
mas apie galutiną Saipan 
laimėjimą, taipgi pranešė 
apie naujas atakas ant 
Guam ir Rota salų, į pietus 
nuo Saipan. Tas atakas at-. 
liko lėktuvnešių lėktuvai 
penktadieny ir šeštadieny. 
Vienas Amerikos lėktuvų 
dalinys numušė devynis ja
ponų naikintuvus, kurie ma
tomai bandė skristi iš Guam 
į Yap.

Prie Agana, Guam salo
je, bombos sunaikino šešis 
dumotorinius japonų* lėktu
vus. Kiti du gal buvo sunai
kinti. Per dvi dienas ameri
kiečiai prarado .du lėktuvus.

(Japonų Domei agentū
ros pranešimas sakė Ameri-

KINIEČIAI LAIMI 
HENGYANG MOSIUS

CHUNGKING, liepos 10. 
—Nežiūrint japonų prieši
nimosi , kiniečiai tampriau 
suspaudžia ratą aplink ja
ponų pajėgas Hengyang pa
kraščiuose. Anot komunika
to, abi pusės smarkiai nu
kentėjo.

Japonai į rytus, vakarus 
ir šiaurę nuo Hengyang kau 
jasi, kad išlaikyti savo ilgas 
ir nestiprias sūsisiekimo li
nijas.

Į rytus nuo Siang upės 
kiniečiai išmušė japonų li
kučius Liling apylinkėje, 80 
mylių į šiaurryčius nuo Hen
gyang.

Eh
dar 'ilgi

NEW YOJ 
—Gen. Eiser

sako karas 
ir sunkus’

LA.S, liepos 10. 
iower išleido

pareiškimą, kuriame jis per 
spėjo prieš augantį optimiz
mą dėl sąjungininkų laimė
jimų Europoje, ir įspėjo, 
kad “ilgos karšioskovos’’ 
Laukia mūsų.

Sako kun. Orlemanski 
matysis su Popiežių

kos lėktuvai vakar atakavo 
Guam, Rota ir Tinian salas, 
ir kad “keli” kreiseriai ir 
naikintuvai bom bardavo 
Guam salą).

Kovose už Saipan abi pu
sės labai nukentėjo. Iš 20-
30 tūkstančių japonų karių, LONDONAS, liepos 10, 
amerikiečiai išmušė suvirfi^ Morocco radio, cituodamas 
11,300, ir suėmė keletą šim- sąjungininkų pranešimą iš
tų nelaisvėn. Adm. Nimitz 
nepranešė kiek iš viso ame
rikiečiai turėjo nuostolių.

KALENDORIUS
Liepos 11 d.: Sv. Pijus I 

popiežius; senovės: Viliman 
tis ir Šarūne.

Liepos 12 d.: Sv. Jonas 
Gvalbertas; senovės: Mar
gis ir Skaidra.

ORAS
Giedra ir šilta. Gali būti 

lietaus.

VĖL PUOLĖ ROBOTINIU 
BOMBŲ PAKRANTE

LONDONAS, liepos 10.— 
Šimtai britų bomberių šian
dien atakavo nacių roboti- 
nių bombų siuntimo pakran
tę Prancūzijoje. Kiti sąjun
gininkų lėktuvų daliniai ata
kavo nacių susisiekimo lini
jas užpakaly Normandijos 
fronto.

Vakar naktį britų Mos- 
quito bomberiai puolė sinte
tinio aliejaus varyklą prie 
Buer, Prūsijoje. Kiti Mos- 
quito daliniai anksti ryte 
atakavo traukinius, geležin
kelius ir tiltus virš Seino 
upės.

VATIKANAS, liepos 10.
—Gerai informuoti sluoks
niai sako kun. Stanislaus 
Orlemanski, amerikietis len
kas kunigas iš Springfield,
Mass., už kelių dienų bū
siąs Romoje, kur jis Popie- Btak saloje išmušė 
žiui išduos raportą apie sa-Karalius paskyrė Tito ,

kariuomenių riršininta «“»■» į“
Šimo nepatvirtina.

Wallace kalbėjo apie 
savo kelionę Kinijon
SEATTLE, Wash., liepos 

10.—Vice Prez. Henry A. 
Wallace vakar 20 minučių 
radio kalboje pranešė apie 
savo kelionę Kinijon, bet 
nieko nesakė apie galimy 
bes jo pernominavimui vice 
prezidento vietai demokratų 
konvencijoje ateinančią sa
vaitę.

Wallace pranašavo, kad 
J.A. Valstybės įstoja į ‘‘Pa
cifiko erą,” kurion metu bus 
glaudesnė kolaboracija tarp 
šio krašto ir “naujojo Šiau
rės Pacifiko ir Rytinės Azi
jos pasaulio,” ir sakė Kini
ja, neturėdama medžiagų ir 
išlavinimo mašinos amžiui, 
turi gauti lengvatų—arba 
“new deal.”

Alžyro, sakė Jugoslavijos 
Karalius Petras paskyrė 
Maršalą Josip Broz (Tito) 
visų Jugoslavijos karinių jė
gų viršininku, ir sutiko po 
karo duoti žmonėms pasirin 
kti valdymosi santvarką.

Siūlo perkirsti Indiją
BOMBAY, liepos 10. — 

Mohandas K. Gandhi yra 
pasiūlęs Indiją perskirti į 
atskiras Hindu ir Moslemų 
valstybes, kad baigti nesu- 
sitarimą dėl Indijos nepri
klausomybės.

KARO BIULETENIAI
—Robotinės bombos ir 

vėl pridarė didelių nuosto
lių Anglijoje.

— Jugoslavai partizanai 
užėmė du miestelius ir du 
miestus Montenegre.

—Kiniečiai keturis kart 
atakavo japonus Sinshin 
mieste, Hunan provincijoj.

—Berlynas sakė rusų ka
riuomenė pradėjo didelę ofen 
syvų prie laši, Rumunijoje.

— Amerikiečiai pasivarė 
dar mylią pirmyn Iš užimto 
Volterra.

NUOŠIRDI PADĖKA

GEN. MacARTHUR ŠTA 
BAS, N. Gvinėja, liepos 10. 
—Šiandien pranešta, kad 
amerikiečiai, baigdami iš
mušti apsuptus japonus Bi- 
ak saloje, užmušė dar 213 
priešo karių. Nakties metu 
pavieniai japonų lėktuvai 
dviem atvejais atakavo Owi 
aerodromą. Vienas tų lėktu
vų buvo sunaikintas.

Mūsų lėktuvai atakavo 
priešo įrengimus Aitape- 
Wew,ak apylinkėje, kur su
kėlė didelius gaisrus, o nai
kintuvai netikėtai puolė Me- 
omi aerodromą Geelving 
įlankoje. Bomberiai atakavo 
Peleliu aerodromą, Palau 
saloje, ir numetė kitą 103 
tonus bombų ant Rabaulo.

LONDONAS, liepos 10.—Britų spaudos pranešimas sakė 
rusų kariuomenės daliniai randasi tik 60 mylių nuo Ryt
prūsijos sienos. Rusų kariuomenė apėjo Vilnių iš dviejų 
pusių ir baigia apsupti ten esančius nacius. Pačiam Vil
niaus mieste vokiečiai yra sliipriai įsikasę ir kaujasi su 
rusais iš namų į namus.

Raportai iš Vokietijos požemio sako vokiečiai paskelbė 
Rytprūsiją “užpakaline operacijų apylinke,” ir planuoja 
skubiai pasitraukti iš Pskovo-Narva rajono.

Šiaurėje, rusų kariuomenė suaižė vokiečių Vilniaus- 
Daugavpilio liniją, ir įsiskverbė iki Utenos, daugiau negu 
20 mylių nuo Lietuvos sienos.

Maskvos radio pranešimas sakė Lietuvos kariai Vilniu
je ir Kaune sukilo prieš nacius. Rusų kariuomenė randasi 
nepilnai 30 mylių nuo Kauno.

Pietuose, rusų kariuomenė smarkiai varosi į Bialystok 
ir Brest-Litovsk, prie Bug rapės. Abu tie miestai saugo 
priėjimą prie Varšuvos.

Į šiaurryčius nuo Vilniaus rusai užėmė suvirš 700 kai
mų ir miestelių, jų tarpe Druja, nepilnai mylią nuo Lat
vijos sienos, ir Braslovą, į pietvakarius nuo Druja ir tik 
25 mylias nuo Daugavpilio.

Rusų pasivarymas per Lietuvos laukus iki Klaipėdos 
uosto, Baltijos jpakrantyje, atkirstų suvirš 60,000 kv. my
lių apylinkę, kurioje spėjama randasi apie 40 divizijų na
cių kariuomenės.

Maskvos pranešimai pabrėžia rusų kariuomenės greitą 
žygiavimą ir mini, kad priešas niekur nerodo tikros opo
zicijos.

(Nacių pranešimas sakė aršios kovos vyksta Utenoje. 
Utena randasi 30 mylių į šiaurvakarius nuo niacių pozici
jų, apie kurias rusų vėliausias pranešimas kalbėjo).

Didžiausi rusų laimėjimai buvo Vilniaus krašte, kur 
Gen. Bagramiano kariuomenė užėmė švenčionius, apie 50 
mylių į šiaurvakarius nuo Lentupiu, tuo sudarydami nau
ją rytų-vakarų liniją. Vokiečiai šiame fronte partraukė 
tris naujas divizijas, bet negalėjo sulaikyti rusų, kuriems 
teko ir Vydžiai, 20 mylių toliau į pietus.

Sako naciai nori susitarti su rusais
LONDONAS, liepos 10.— 

Diplomatiniuose rateliu o s e 
eina kalbos apie vokiečių

norint teisybės.
Manoma Vokietija viliasi, 

kad rusai gali apsiimti sus-
desperatiškus bandymus,, ,. . „

kaip norint padaryti atski-| 
rą taiką su Rusija. Kiek ži- Į

daromas' Visur primenama ir tas, 
ra- kad naciai nevartoja robo- 

tines bombas prieš rusus, o

noma, bandymas 
netiesioginiu būdu, bet 
portai yra tokie gausūs, kad 
diplomatiniai sluoksniai spė 
ja, kad turi būti juose kiek

rusų lėktuvai nėra atakavę 
nė vieno Vokietijos miesto.

PIRKITE KABO BONUS

MELSON STOJA UZ 
CIVILINE GAMYBA

WASHINGTON, liepos 10.

PRANCŪZU KOMITETAS 
STEIGS SOSTINE

WASHINGTON, liepos 10. 
—Gen. De Gaulle pranešė, 

—Karo produkcijos tarybos! kad greitu laiku jo komite-

“Draugo” Administracija šiuomi nori išreikšti 
msošlrdžią padėką visiems biznieriams, profesijona- 
lams, klebonams, kunigams, ir rėmėjams, kurie atsi
lankė į pikniką Bergman’s Grove, praeitą sekmadienį.

Administracija nuoširdžiai dėkinga visai Sophie 
Barčus Vakaruškininkų grupei už programą, ir vi
siems darbininkams-ėms iž visų kolonijų už didelį 
pasiaukavimą aprūpinti susi rinkusius sėkmingame 
“Draugo” piknike.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA.

pirmirlinko Donald M. Nel- 
son kolegos sako jis nežiū
rės aukštų karininkų prieši- 
nimosi ir pasirašys įsaky-

Ydikucius is Londono mą,turis iei® gaminti apru-
bežiuotą skaičių civiliams 
reikalingų dalykų.

Britai tebeevakuoja

LONDONAS, liepos 10.—
Vokiečių robotinėms bom
boms tebeskrendant į) An-i 
gliją 26-tą dieną iš eilės, 
britai vis dar evakuoja mo
teris ir vaikučius iš Londo
no ir kitų miestų pietinėj
Anglijoj. Iki šiol evakuotai----------------------------------
suvirš 50,000 vaikučių. I PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,

Laivyno ir armijos virši-

tas įsteigs sostinę Prancū
zijoje, ir tuomet persikels 
ten iš Alžyro. Jis sakė, kad 
netolimoj ateity pats vyks į 
Prancūziją.

De Gaulle pareiškė, kad 
jis atsiekęs savo tikslą Wa- 
shingtone—“atviras panikai

ninkai sako toks Nelson! bėjimus dėl didžiųjų klausi-
įsakymas žymiai paveiks 
karo reikmenų gamybai ir 
tuo pakenks karo vedimui.

mų, kurie bendrai liečia J. 
A. Valstybes ir Prancūziją 
dabar ir po karo.”

DUOKITE JĮ KITIEMS
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Rockfordo lietuviamsLaimėjimai

Marianapoly
Tradicinės Lietuvių Die

nos proga Marianapoly lie
pos 2 dieną laimės bilietus 
traukė šios mergaitės: E. 
Averkaitė, E. Kandratavi- 
iSkite, V. Ingalls, M. Norinel- 
li, N. Andrews, D. Deveny- 
tė ir M. Peldžiūtė.

Andrius Valinčius is New 
Britain, Conn., laimėjo pir
mą dovaną $50 karo boną. 
Po $25 karo bonus laimėjo: 
N. Zigmontas iš Worcester, 
Mass.; Juozas Kibartas iš 
Brockton, Mass.; C. Brozaus- 
kienė iš Providence, R. I.; 
On. Puišytė iš So. Boston, 
Mass.; Amelia Yarmalavich 
iš Montello, Mass. ir Ign. 
Šimonis iš Worcester, Mass.

Iš viso buvo septynios do
vanos. .

Marianapolio vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
asmenims, prisidėjusiems 
prie bilietų platinimo ir prie 
šių traukimų pasisekimo.

pranešimas
Amerikos Lietuvių Tary

bos skyrius Rockforde įstei
gė komitetą pardavinėjimui 
lietuviams karo paskolos bo
nų. Yra labai svarbu, kad 
lietuviai, pirkdami karo pa
skolos bonus, sudary ų di
desnį kreditą lietuvių var
dui pas Dėdę Šamą rėmime 
šio karo. Taigi, pirkti bonai 
per ši komitetą, bus kredi
tuojama lietuvių vardu.

Tad visi lietuviai, kurie 
pirksite karo paskolos bo
nus (ypač dabar 5-tos lai
dos), kreipkitės adresu Rev. 
Chas. J. Juzaitis, 1540 West 
St. (Tel. M. 4370), o gausi
te patarnavimą.

P. A. Deltuva, 
ALT skyr. sekr.

GRĮŽO NAMO

Pirkite Karo Lenus

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tek 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.

Norintiems skaityti
PhiladelpTiia, Pa. — Šį pa

vasarį Philadelphijos kata
likai greit suorganizavo sko
linimo knygą — Catholic 
Lending Library, 35 S. 13th 
Street, Philadelphia 7, Pa. 
Ten galima giuti gerų k.a‘a- 

Į likiškų knygų pasiskaityti. 
Jau 1,400 knygų paskleista 
tarp philadslphiečių.

Neseniai palengvintos ir 
skolinimo sąlygos. To kny 
gyno bendradarbiai moka 
$1.00 į metus ir 2c dienai 
mokesčio už knygą. Metinis 
mokestis $5.00 ir

Amerikos Jungt. Valstybių vicė prezidentas Henry A. 
WalLa.ce sugrįžęs namo iš Kinijos. Seattle, Wash., jį pa
sitinka karininkai. (Acme-Draugas telephoto)

Londono lietuviai 
veiklūs

(LKFSB) Anglijos mies
tai nemažai yra nuo karo 
nukentėję. Skelbiama, kad 
net apie 14,000 bažnyčių An
glijoje esą apgriauta. Nema
žai nuostolių padaryta ir pa
čiame Londone. Tačiau Lon
dono lietuviai Laikoei gerai, 
karo sunkumai jų energijos 
nenuslopina. Gegužės 14 d. 
jie turėjo Motinos Dienos 
minėjimą. Ryto metą lietu
vių parapijos bažnyčioje be
veik visi pamaldose dalyva
vusieji ėjo prie bendros šv. 
Komunijos. Po pietų kaimy
ninės parapijos salėje buvo 
didelės iškilmės. Dalyvavo 
daug lietuvių. Buvo du vai
dinimai, kalbos, šokiai, už
kandžiai, daug liaudies dai
nų, kurias gražiai išpildė 
parapijos choras. Dalyvavo 
ir ministeris B. K. Balutis su 
savo patarėju V. Balicku.

— Dariaus Girėno 11 m. 
mirties sukaktuvėse ruošia
masi Londone turėti didelį

liaudies dainų koncertą. Jei 
karas nesutrukdys, numato
ma, kad į Londoną atvyks 
iš GLaagowo lietuvių choras 
— 30 asmenų — ir išpildys 
15 dainų. Tai bus savotiška 
lietuvių dainų šventė. Į ją 
kviečiami žymesnieji lietu

vių draugai Londone. Mo
mentui pritaikytą paskaitė
le paruošti buvo pakviestas 
Lietuvių Federacijos pirm. 
K. Valaitis, bet jis pašauk
tas į kariuomenę, taip, kad 
dabar turės ką kitą pasi
kviesti.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

REIKALE PAS1NAUDOKIT

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1006 K., Nedėlios 
vakare — 9:80 P. M.
WHFC, 1450 K.. Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

1 ■F

Kap. dr. J. Jurgėla 
aplankė Popiežių

Amerikos aviacijos kapi
tonas dr. Julius Jurgėla. kai 
tik sąjungininkai užėmė Ro
mą, buvo vienas pirmųjų, 
aplankiusių istorines Romos 
vietas.

su visais, davė pabučiuoti 
žiedą, pasakė kalbą angliš
kai ir apdovanojo rožančiais, 
medalikėliais. VVO I K STU n I o

1945 VVttii 33** Street

BUY.
M>% Ll» PHOTO' p 

f < W ĖST POSSIIII.E Hi' t <

l BOM I \EAIKTTI .'I.:

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

Res. 6968 So. Talman Ava.
Ree. Tei. GROvehOi 0617 
Offloe TeL HEMleek 4846

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IV CHIRURGAS

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

Dr. J. Jurgėla Romoje pir
miausia išklausė šv. Mišių 

| šv. Petro bazilikoje ir ten 
viso gy- prie didžiojo altoriaus, prie

venimo mokestis $25.00 duo- šv. Petro sosto, priėmė Ko
dą teisę naudotis knygomis muniją. Po to apsilankė pas
be atskiro mokesčio.

Knygynas yra atdaras kas 
dien nuo 11 vai. ryto ligi 5 
vai., o trečiadieniais ir penk
tadieniais nuo 11 lig 9 vai. 
Girdėti, kad knygynas gra
žiai patarnaus visiems kata
likams ir interesuojantiems 
katilikiška literatūra.

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

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

MK W. CERMAK RD.................... T»l. CANaI M7
BEN J. KAZANAUSKAS, Raštintakaa

&

BONDS
DB. VAITUSH, OPT. LirrtrvTa

popiežių Pijų XII, kuris A- 
merikos karius priėmė la
bai nuoširdžiai, pasisveikino

Įtempimą k 
vos skaudėj

kurie

garantavimas 
Akių *

Palangviaa aklų 
ea«l priežastimi galvot 
graigimo, aklų aptemimo, nervuo- 

akių karštį, atitai- 
Ir toliregyrtų. 
akinius. Visuo-

EXTRAI EXTRAI

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

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

J

iBARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINI? 

RADIO IAJKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1150 kilos
SEKMADIENIAIS — nao 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniai* nno 7 Iki 8 v. v
MARGUČIO ofiso adresas;

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

EF

3S

I'mnalnytM 
vardiut lr 
adnMHk

Lietuviškas 
Zjdukas — 
N. KANTER
mt Įninkąs.

REMKITB
SENĄ

UETUVIŲ
DRAUOA.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

DABAR

su elektra parodančia mn- 
klaidaa. Specialė atyda at- 

kreipiama i mokvkloe vaikus. 
VALANDOS: nua M ryto iki • v. 
nak. Seredomis nuo pietų, a Ma-i pietų, a 

sutartį
aky.

4712 Sout^Ariilaiid
YARM ISIS

Ar.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius tt priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manę®. 
Apsiimu išgydyti.

t

i

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir {vairių kitų muzi
kalių daiktų.

Tripgt taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunkusi, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELBY — VVATCHMAKER 

— MUŠIU

4216 ARCHER AVENUE 
LAFAYETTE 8617

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflšies 
Namų Matorijolų Ui Dar žemomis Mslanmtal 

Atvykite | mflsų jardų Ir apHftrėlrito ata
kų Ir aukštų rfl«l LENTŲ—HLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vlškų, skiepų Ir flatų- 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IR
TEIKIAMAS DYKAJl 
STANLEY LIUTIKAS,

Gunarai

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

e»=?

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena >ora ak ų > įsom gyveni
mui. Saugokite Jas Itivdaml Išeg- 
zamlnueU Jas niodcrnISktausta 
metodą, kurią regSjlmo mokslas 
gali siftefktl.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklą fU-inptmą.

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

OFTOkfET RISTAI 
1861 80. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 052S, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:8t> a. m. Iki 8:80 p. m.

Trečiad. Ir ftefttad. 9:80 a. m. 
Iki 7:90 p. m.

Jr
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefonas — PORTSMOUTH 9022

W. VIRG. LUMP — Sljeti...........<q on
STOKER COAL, Ankštos rflšies, jy *45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BI>ACK BAND LUMP....................AC
PETROLEUM COKE (Course).. 50

$10.95PETROLEUM COKE (File )

DR. G. SERNER

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 4 

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

Ofiso Tel. VTRginia 0086 
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 6921
Bes.: 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, išskynus mus pačius.

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPubile 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. 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.

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 0080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel........... VIRglnia 1886

DR.AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
49 Prttatko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

fr Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.
» Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
J askiimtbiiyje pagal sutartį.

Avi. • DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

9147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

lr šeštadieniais - 
Valandos: 3—8 popiet, v

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. Tel.: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofbo Tel. I. VFavettc 3210 
Rez. Tel. REPubile 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868 

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

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

Sekmadieniaia pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran
giau.
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELI’ WASTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

••nUArCAS” HELP YFANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph D488-94B2

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL1 AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHHANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

*. * ** * ** * *

MEKANIKŲ 

MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 

IR ELEKTRIŠINU

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON

HELP WANTED — MOTERYO

Operatoriai
Prityrę prie iėginių siuvimo 

mašinų.

IRGI INSPEKTORIAI 
IR ASSEMBLORIAI

Geros Algos 
Daug Viršlaiko 

Karo Darbas
S. KARPEN & BROS. 

636 VV. Cermak Rd.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.80 | mfineaj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Empdoyment Office

EDQEWATER BEACH HOTEL 
6857 Sherldan Road

PATARNAVIMAI

TAISOME

Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. YARDS 1866.

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA TTK f
su moderniškai Įrengtu 6 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, baaementas 
ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinga mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1% mylių nuo Miclh- 
gran ežero Ir puošnių rezortų.

J. P. VARKALA sav.. Chicagoje, 
414# Archer Ave. Ph. Virginia 2114

PAS PREZIDENTĄ
PROF.

Gen. Charles De Gaulle, kurs šiuo metu vieši Amerikoj 
priimamas audiencijon mūs prezidento. Centre prezidento 
duktė Mrs. John Boettiger. ( Acme-Draugas telephoto)

HELI’ IVANTED — VYRAI

VYRŲ IR VAIKINŲ 

DIRBT. PAGELB.
100% KARO DARBAI

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

EXCEL AUTO 
RADIATOR CO.

320 E. 21 st ST.

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

RIŠTŲ PT.OVft.TAS — Kitchen Vy
ras — Dining room Vaikinas. Auk
ščiausia mokestis. Arti gatvėkarių. 
ERGFAVATFIR GOI.F CT.T’B, 2045 
Pratt IU\<1.

Shipping Skyriaus

Pagelbininkų
Nereikia Prityrimo

70c j VALANDĄ

Pusė daugiau už viršlaikj 
virš 40 valandų.

JAMES WHITE PAPER CO. 
219 W. Monroe St.

VYRAI IR MOTERYS

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

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

LANGSON MFG. CO.
429 W. Superior Street

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 
★ ■ ★

DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.

Dieno#, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

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

2500 West 45th Street, Cldcago

OPERATORIŲ 
SINGLE NEEDLE 

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

MODEL GARMENT CO.
231 So. Green 4-tame aukšte*

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

gera mokestis.
DAPCO, INC.

165 W. VVashington Blvd.

VYRAI IR MOTERYS

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Burmoje-lndijoje žuvo
90,000 japonu kariu

KANDY, Ceylon, liepos 
10.—Visas organizuotas ja
ponų priešinimasis Ukhru- 
le, šiaurrytinėj Indijoj, jau 
pribaigtas.

Raportai iš šiaurinės Bur 
mos ir šiaurrytinės Indijos 
frantų sako japonai tuose 
rajonuose neteko 90,000 sa
vo karių.

sveikata;
BRANGUS TURTAS

■•••

Balo D R. RAČKUS 
4204 Archer Avenne, Chicago

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ 

I R

ORDERIŲ PAKUOTOJŲ
Patyrusių ir nepatyrusių

GRINNELL CO.
‘ 4425 S. YVESTERN

Matykite Mr. Abnet

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

BENCH LATHE 
OPERATORIŲ 

BURR BENCH OPER’S 
TURRET LATHE OPER’S 

SHOP KLERKŲ 
PRECISION INSPEKTOR.

MINNEAPOLIS
HONEYV/ELL

4737 W. DIVISION

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

Daugiau kaip 100,000 
aplankė Šv. Panelės 
Marijos šventovę

LISABONA, Portugalija. 
Daugiau kaip 100,000 asme
nų iš visų Portugalijos da
lių, ir iš Ispanijos, buvo at
vykę į Fatimą minint 27-tą 
metinę eukaktį nuo pirmojo 
Šv. Panelės Marijos apsi
reiškimo (pasirodymo) Por
tugalijoje. Arkivyskupas iš 
Evora atnašavo šv. mišias 
ūkininkams, kurie dėkojo už 
lietų, kuris laiku pasirodė.

Šv. Panelė Marija Fati- 
moje pasirodė ano karo me
tu ir pareiškė, kad ji esanti 
taikos nešėja.

Fatimoje yra didelė baž
nyčia, skirta Šv. Panelės 
Marijos garbei.

SAULE IR CHEMIJA
Kad saulės spinduliai no

kina žemės vaisius, kad 
brandina grūdus, tai jau se
niai žinoma. Labai ryškiai 
galima pastebėti saulės spin 
dūlių veikmę į oksidavimosi 
procesą, ypač stebint foto
sintezę bei fotografiką, ste
bint kaip saulė blukina tū
las spalvats, arba kaip gė
lėms bei žolynams teikia 
spalvas. Be abejonės, saulės 
ultravioletiniai spinduliai pa 
skatina cheminį procesą ir 
žmogaus kraujuje.

Kodėl ne visi žmonės gali 
vienodai pakęsti saulės spin
dulius? Dirbant saulėtoje 
dienoje tokį pat darbą ir to
kiose pat sąlygose, vieni ga
li patogiai dirbti, o kitiems 
silpna darosi, kitus saulė 
net pritrenkia. Yra tokių y- 
patų, kad saulės spindulių 
visiškai negali pakęsti, sle
piasi nuo saulės, lenda į kuo 
tamsiausią vietą, nuo sau
lės spindulių tiesiog nervi
nasi. Kodėl taip yra? O tai 
todėl, k?d ne visų yra vie
noda kraujuje cheminė su
dėtis.

pavojinga būti ant saulės, 
nes tokių x kraujo plazmoje 
yra fluorescencija.

Taipgi yra pavojinga sau- 
lintis ir tiems, kurie varto
jo ar vartoja vaistus vadi
namus “sulfanilamid”, “sul- 
fathiazole”, “sulfadiazine” 
ir t.t.

Ir vartoj antie j i jodiną, ar

Barzdą skutant
(Pabaiga)

— Ar miegi?
— Aš gi nieko nepamls-

lijęs ir atsakiau — miegu. 
— Miegok, m,iegok...
— Tai pasakęs ir užkabi

no. Aš ilgai spėliojau ant 
kitų, bet kas padarė tai ne
galėjau sužinoti iki jį pats 
besiginčydamas su Lipkutn 
išsitarė — girdi “tu kalbi 
taip kaip Baltulis miegoda
mas, kad kalba per telefo
ną.” Tik tada aš sužinojau, 
kad tai buvo Rastenio dar
bas.

— Kiek vėliau ateina Lip
kus pas mane ir sako:

— Iškirskime šposą Ras
tiniu!! •

— Gerai, bet‘kaip?
— Ar tu kvailas ar kas

tau? Ar nepameni kaip Lie
tuvoje avis kerpa? Nurau
to, nuranto ir paleidžia. Taip 
ir tu padaryk!

—Aš ilgai galvojau, bet 
ant galo sutikau su Lipkaus 
patarimu. Kuomet Rastinis 
atėjo pas mane plaukų kirp
tis, tai aš išrančiau, išrtan- 
čiau, iškandžiojau ir palei- 
džiau kaip aviną, o tai bu
vo gubatos vakaras ir tą va-

bromidinius vaistus, — ver- karą buvo koks nors paren- 
čiau tenebūna saulėje, nes I girnas. Kuomet Rastinis nu-

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių arha mea Išmokinslm jas. 

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

Imkite Dnnglas Park "L” Iki Durų

Iš anksto
Jungtinių Amerikos Vals

tybių kareiviams duodamas 
maistas yra nustatomas 90 
dienų iš anksto. Jei šian
dien kareivis valgo steiką, 
šis steikas buvo jam paskir
tas prieš 90 dienų. Tuo rei
kalu rūpinasi armijos spe
cialus dalinys, Office of the 
Quartermaster-general.

Daktarai ištyrė, kad krau 
jo serumo fluorescencija y- 
ra priežastimi žmogaus jaut 
rūmo link saulės spindulių. 
Juo žmogaus kraujas labiau 
žiba (fluorescencija), tuo jis 
labiau bijosi saulės. Juo 
žmogaus kūne smarkiau 
vyksta oksidacija, tuo sun
kiau yra jam pakęsti kait
rą.

Bile kas gali padaryti se
kantį išbandymą. Paimk tru 
putelį chininos (ąuinine sul- 
iphate) ir ištirpink čerkelė- 
je vandens; ir pamatysi kad 
tamsioje vietoje tas skiedi
nys žibės-spindės, vadinasi 
turės fluorescenciją. Paskui 
įberk į tą skiedinį truputėlį 
druskos, ir žibėjimas tuoj 
pranyks.

Kurie vartoja nuo kataro 
“bromo-quinine” ar kito
kius vaistus turinčius savy
je chininas, tai tiems yra

tokiems gali pasidaryti blo
ga.

Tūlos ligos, pavyzdžiui to- 
ksininis goiteris, ar akty
vus tuberkuliozas plaučiuo
se, gali žmogų visiškai par
blokšti jei neatsargiai sau- 
linsis.

Reikia žinoti, kad druska 
sumažina fluorescenciją 
kraujuje, ir tokiu būdu su
mažina jautrumą link sau
lės spindulių, sumažina pa
vojus kokie gali atsitikti 
perdaug besisaulinant.

Taipgi reikia žinoti, kad 
saldžiai pavalgius yra pavo
jinga kaitintis prieš saulę. 
Sūriai pavalgius, yra sau
giau, nes druska ir vėdina 
kūną, ir naikina kraujuje 
fluorescenciją.

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

ėjo į tą parengimą tai kaip 
pamatė kiti jo plaukus - 
tai juokui nebuvo nei galo. 
Pataisyti j;au buvo per vė
lu, nes visos barzdaskutyk- 
los buvo uždarytos, taigi na
bagas turėjo eiti namo — 
Kaip avinas. Nedėlioję visą 
dieną išsislapstė namie, o 
panedėlyje nėjo nei į darbą, 
bet kuo greičiausiai bėgo 
pas barzdaskutį, kad plau
kus pataisytų.

— Aš niekuomet nebūčiau 
tikėjęs, kad jis už tokį menk 
niekį ant manęs taip užpyk
tų. Kaip tenai nebūtų, bet 
visgi, mano supratimu, yra 
durnas žmogus — kuomet 
jis iš kito juokias — tai ge
rai, bet kuomet iš jo kitas 
pasijuokia tai jau prastai. 
Ir taip nuo to laiko liovėsi 
pas mane lankęsis ir su Lip- 
kum ginčytis. Vietoje to pra

dėjo rašyti į laikraščius..’ 
Rašė tą, kas jam ant seilėšLi 
užėjo! Vieni jo raštus gy-. 
rė, o kiti peikė; peikė tie, 
kuriems ant kojos užminda
vo ir taip atsirado smar
kesnių bobų, kurios pažadė
jo išsmaluoti ir dar plunks-- 
nom apipilti. Tai nuo to vai- 
kinėlis taip išsigando — tai 
kad dūmė!... tai dabar bus 
jau suvirš dvidešimts metų," 
kaip niekas nežino kur jis 
yra. Nei geriausiam savo 
draugam nieko nerašo ir 
niekas nežino, kur jis pra
puolė.

— Sprandą apskusti — 
tiesiog , žemyn ar aplink?

—Aplink.
— Plaukus sušlapinti, ar 

sausus sušukuoti ?
— Sausus.
Kada tas buvo atlikta, at

sistojęs išėmiau sidabrinių 
saują ir paklausiau:

— Na tai kiek aš tamstai 
kaltas už visą tą vargą?

— Visas kvoteris — bet: 
palauk, tamstos veidas tai 
nematytas, bet tas balsas, 
tai yra girdėtas. Kur gi da
bar aš tą balsą girdėjau ?..x

— Kad tamsta mano bal-į 
są girdėjai, mano raštiufi 
skaitei ir man plaukus kir- 
pai, tai jokios abejonės nc-| 
gali būti, nes aš esu tas pat 
Pranas Rastinis.

Povilas Petrėna^

Paryžiuje prieš 100 metų 
gyvenęs garsus chlriii 
Dupnytren sykį gydė nuo ar- 
klio nupuolusį ir ranką nu*>. 
laužusį baroną Rotšildą. Pr 
sveikęs Rotšildas Dupnyti 
nui pasiuntė 20,000 frau 
Atlyginimo. Dupnytren j f 
pasiuntė tokią kvitą: 
vau pirmąją honoraro d; 
Džiaugiuosi, kad gręsęs 
vojus yra dingęs. Lauksi 
daugiau.”

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ P L EITŲ

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių
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OF CHICAGO
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PUUTtM

$12.50
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$4 South Oakley Avė. ’ Chicago, IUInols
Published Daily, except Sundays,

___ by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
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Advertising in “Draugas” brings best results.
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

k
t?

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
SĮstams *................................................. $7.00
Pusei metų ... •..........................................-............. .. 4.00
Trims mėnesiams ......................   2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50

, Vienam mėnesiui ............................................................................ 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ...................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................... 3.50

1.75menesiams
iviem mėnesiams ................................................................... 1.25

Vienam mėnesiui .75
Užsieniuose:

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

ndradarblams ir korespondentams ražtų negrąžiname, Jei neprašo
mai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų Redakcija 
"alko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
spoodencijąs sulig-savo nuožiūras. Korespondentų prašome rašyti 
ipai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 

pataisymui, ir vengiant polemikos ar ašaieniškumų. Pasenusios
sndencijos laikraštin nededamos.

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

aro eiga
DELI PASISEKIMAI PACIFIKE

Paties admirolo Chester Nimitz pranešimu, Pacifiko 
ia. Saipan jau visa yra užkariauta. Japonai labai smar

ki gynė šią salą, nes ji yra svarbi strateginiu atžvil- 
į. Ją gindami japonai neteko 58 laivų, 900 lėktuvų ir 
,500 kareivių. Karo vadovybė sako, kad niekur Pa- 
ike gšiol dar nebuvo tokių aršių mūšių, kokie buvo 
pan saloje.
Šios salos užkariavimu tenka nuoširdžiai džiaugtis.

A labai žymiai sustiprina amerikiečių poziciją. Stra- 
giniu žvilgsniu tai bus svarbiausias ligšiol laimėji- 
įs Pacifike.
Saipan sala turi keletą gerų lėktuvams laukų. Juos 
| reiks pataisyti ir padidinti. Nuo Japonijos sostinės 
>kio Saipan sala yra tik 1260 mailių. Didieji Ameri- 
3 bombanešiai iš čia lengvai pasieks Japoniją. Geri 
3tai duos galimumų pristatyti karo laivų ir reikalin- 
|^RLu.Cnicijos. Taip pat reikia neužmiršti, kad Saipan 
a apie 1500 mailių nuo Filipinų salų, kurias japonai 

užgrobę. Ir dar arčiau nuo kitų svarbių salų yra 
alau ir Yap.

ienų žodžiu, šis amerikiečių laimėjimas yra didelis, 
laukti, kad nuo dabar mūsų šaunios, narsios 

anios karo jėgas Pacifike dar smarkiau ir grei-
varysis Tokio link.

IMAI NORMANDIJOJ

>mis dienomis sąjungininkai pasiekė stambių lai* 
jimų Normandijoj, Prancūzijos fronte. Anglai ir ka

ičiai paėmė svarbų geležinkelių mazgą — miestą 
bn, o amerikiečiai miestą La Haye du Puits, svarbų

žinkelių susisiekimo punktą.
[Mūšiai dėl šių dviejų miestų buvo ir dideli ir kru-

Vokiečiai čia buvo sutraukę daug kariuomenės, 
iria sąjungininkai turėjo stipriai grumtis. Tų mies- 

mkiečiai jokiu būdu nenorėjo užleisti, nes juos pra
šą j angininkai turi atviresnius kelius Prancūzi-

•gilumon. Tačiau, nepaisant ryžtingo vokiečių gy
dosi, Caen ir La Haye paimti. Mūšiuose krito daug 
iečių. Daug jų j belaisvę pateko.
IRI9KAS MIESTAS

jungininkų užkariautasis miestas Caen yra gar- 
savo istorinėmis vietomis. Čia yra istoriškų baž- 

įių, kurios pastatytos vienuoliktame šimtmetyje. Dėl 
retų pastatų Caen dažnai vadinamas Normandijos 

įais. Pažymėtinos bažnyčios — šv. Stepono, kuri 
iu yra žinoma, kaipo “l’abbaye aux hommes“ arba 
vienuolynas; šv. Trejybės — “l’abbaye aux dames”, 
moterų vienuolynas. Caen yra vadinamas bažny-
įiestu. Jis turi 54,000 gyventojų.

FRONTAS
ūsų, lietuvių, akys labiausiai yra atkreiptos į» rytų 

frontą. Mat, šis frontas liečia mūsų tėvų kraštą — 
uvą. Iš Lietuvos sostinės Vilniaus vokiečiai jau yra 

i. Rusų karo jėgos žygiuoja į Kauną ir gali ilgai
kti, kad iš visos Lietuvos naciai bus išvaryti, 

žiaurūs okupantai naciai, pridarę Lietuvai ncpa-
iai' daug skriaudos, yra vejami lauk iš mūsų tėvų 

jto, tai yra gerai. Bet mums rūpi, kad nacių oku- 
ą nepakeistų kita taip jau žiauri okupacija, rusų
viltu okupacija. _________________________»________

Mes norėtume sau vaizduotis, kad rusai atėjo į Lie
tuvą, kaipo jos žmonių išlaisvintojai. Bet mūsų vaiz
duotę gadina 1940-1941 metų rusų okupacija, kuri la
bai daug skriaudų Lietuvos žmonėms pridarė. Jinai 
likvidavo Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, deporta
vo į tolimą Sibirą dešimtimis tūkstanšių žmonių, pa
žeidė Lietuvos ekonominį, kultūrinį ir, žinoma, politinį 
gyvenimas.

Be to, nepaisant Atlanto Čarterio ir kitų tarptauti
nių susitarimų, Maskva skelbia, kad rusų armijos Lie
tuvą užima, kaipo savo kraštą. Taip nebuvo, nėra ir 
nebus. Lietuva nepriklauso nei vokiečiams, nei rusams, 
nei lenkams. Ji priklauso lietuviams. Ir todėl mūsų šių 
dienų svarbiausia pareiga yra veikti, kad nebūtų pa
žeistos lietuvių tautos teisės į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.
TURIME PAGRINDO MANYTI, KAD...

Mes nesijaudiname, kad rusai vokiečius supliekia ir 
išveja iš Baltijos kraštų, bet jaudinamės dėl to, kad, 
kiek mums ligšiol žinoma, rusai ten eina, kad tas jiems 
nepriklausomas teritorijas sau pasilaikyti.

Turėdami Atlanto čarterį, turėdami Prezidento Rooee- 
velto pažadą stovėti už Lietuvos nepriklausomybės at
steigimą, turėdami galvoje tą faktą, kad lig pat šiol 
Jungtinės Valstybės ir Anglija nėra pripažinusios nei 
vienos nei antros okupantų valdžios Lietuvoje, mes tu
rime vilties, kad įr trečioji (rusų bolševikų) okupacija 
bus tik laikina. Laikantis ligšiolinio sąjungininkų nu
sistatymo, kaip visur taip ir Lietuvoj turės būti įsteig
ta laikinoji militarinė administracija ne vien iš rusų, 
bet iš visų jungtinių tautų atstovų, kurie turės suda
ryti galimumus Lietuvos žmonėms atsteigti nepriklau
somą valstybę ir išsirinkti tokią valdžią, kokios dau
guma žmonių norės.

AMERIKOS LIETUVIŲ NUSISTATYMAS

Amerikos lietuvių nusistatymas visiškai supuola su 
Lietuvos žmonių nusistatymu. Kaip Lietuvos žmonės, 
taip ir mes čia gyvenantieji stovime už laisvos, nepri
klausomos ir demokratinės Lietuvos atsteigimą. šį pa
vasarį, Amerikos Lietuvių Tarybai paraginus, Ameri
koje suorganizuota keliolika gausingų lietuvių konfe
rencijų, kuriose vienbalsiai priimtu rezoliucijos, pa
brėžiančios ryžtingumą padėti Lietuvai išsilaisvinti ir 
atsisteigti laisva ir nepriklausoma valstybe. Tad gi, 
visa lietuvių tauta, išskyrus keletą parsidavėlių bolše
vizmui,- nepajudinamai stovi už laisvę ir nepriklauso
mybę, atmetant ir rasų, ir vokiečių, ir lenkų siūlomas 
“globas” ir protektoriatus.

APŽVALGA
Lietuvos šelpimas ir mes

“Lietuvių Žinios” rašo:
“Tiesa, Lietuvai šelpti komitetas jau yra daug lai

mėjęs, daug aukų surinkęs, išgavęs iš Amerikos epis
kopato ir kitų šaltinių.

Ar to teužtenka? Toli gražu ne. Amerikos lietuviai 
pirmieji turėtų jausti, kad tai šventa pareiga šelpti 
savuosius. Nesakoma, kad jie tuomi nesirūpina. A- 
naiptol, ne! Tačiau vis tik girdima gerokai nusiskun
dimų, kad Amerikos lietuvio duoenumas atbuko, nu
sidėvėjo, kažkaip nejautrus pasidarė. Žinoma, ir čia 
negalima to taikyti visiems. Yra superidealiai duos- 
nių. Jų ideali duosni širdis nežino ribų. Čia rašytojas 
susilaikys nuo jų vardų minėjimo, tačiau tautos isto
rija, tėvynės meilė jų vardus jau atžymėjo.

Lietuvos šelpimo reikalas, jo organizavimas išplau
kia ne vien iš tautiniu bei patriotinių nusiteikimų. ’ pasekmingai ir kad gumos 
Jis yra taip pat grynai žmoniškumo ir artimo meilės programai reikalavimai pra- 
reikalas. Todėl tie kurie sako, girdi, aš į Lietuvą ne- moainio alkoholio bus maž- 
važiuosiu, aš ten nieko neturiu, nieko ten nepadėjau.
tai nieko ir neduosiu. Kam čia reikia?! Tai idetalistų 
darbas, aš gi esu realistas. Taip galvojančių šian
dien gali prilasinėti ne vieną bet jau kelioliką “bun- 
čių“. Kiekvienoj kolonijoj tokių užtiksi. Vieni iš jų 
tokie iš šykštumo, kiti iš žmoniškumo atbukimo. Kaip

Eisenhowerio
pareiškimas

PIERRE MAURICE

Pilnas Penktosios Karo 
Paskolos vajaus pasisekimas 
bus “pakartotinas įrodymas, 
kad amerikiečiai yra vienas 
nepalaužiamas sparnas šia
me didžiuliame kare“, rašė 
gen. Dwight D. Eisenhowe- 
ris savo pareiškime Ameri
kos žmonėms.

“Krizių pavojaus metus, 
kurie graso mūsų krašto 
saugumui, Amerikos žmo
nės nesvyruodami, su drąsa, 
tikėjimu ir pasiryžimu išsi
rikiuoja prieš pavojus“, 
tarp kitko rašė generolas.

“Dabar vyksta Penktosios 
Karo Paskolos vajus surink
ti pinigų taip, kad užtikrin
ti šio konflikto kuo grei
čiausią pabaigą ir nustojant 
jame kuo mažiausia gyvy 
bių. Pilnas šio vajaus pasi
sekimas susilauks mūsų ka
ro jėgų pritarimo ir bus pa
kartotinas įrodymas, kad 
amerikiečiai yra vienas pa
siryžimo sparnas šiame di
deliame kare.

“Visi mes giliai tikime, 
kad greitai pasaulis galės 
būti atstatytas teisingai tai
kai. Kol mes galime, su Die
vo pagalba, atnešti šį lai
mingą mūsų vilčių realiza
vimą, kiekvienas mūsų turi 
ieškoti kelių ir būdų, ku
riais mūsų patarnavimų sa
vajam krantui vertė galėtų 
būti padidinta. Šiuo laiku 
mes tai galime daryti, pirk
dami karo bonus. Padary
kime šią pergalę greita ir 
persveriančįa. ”

Distitiuolojai
paliuosuojami

War Production Board 
viršininkas Donald M. Nel
son paskelbė, kad, pagal nu
statytą WPB politiką pa- 
liuosuoti bet kurias karo lai
mėjimui reikalingas dirbtu
ves, krašto distiliuoto j ai ir 
jų įtaisymai nebus reikalin
gi gaminti pramoninį alko
holį laike rugpiūčio mėn. 
Jie vėl bus pašaukti gamin
ti pramoninį alkoholį! rug
sėjo mėn.

Mr. Nelson ėmėsi šio žy
gio po to kai gavo laišką 
iš Rubber Director Bradley 
Dewey, kuriame pranešama, 
kad programa butadien ’o ga 
mybai iš petroleumo vyksta

daug 20,000,000 galionų ma
žesni, negu buvo numatyta 
1944 metams.

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
—Pasakyk man, ar šitas 

Enguerrandas nėra Naujo
sios Aušros redaktorius?

—Taip, mano tėve.
—Tikriausiai, tave vel

nias persekiojo. Aš seu gir
dėjęs apie šitą poną; žmo
gus tiesus, jautrus, bet savo 
bedieviškomis teorijomis ve
da tiesiog į materializmą.

—Pas jį aš praradau ti
kėjimą.

Paskui Danielius papasa
kojo apie savo sesutės atvy
kimą, ir jo balso pakitimas 
jaudino kunigą.

—Ar seniai tu ją buvai 
matęs?

—Kada aš ją palikau, ji 
turėjo 14 metų; ji turėjo 17, 
kada aš ją vėl atradau.

—Ir, tikriausiai, ji dau
giau nebebuvo tavo sesutė?

—ne; į ją žiūrėdamas, aš 
jaučiau gimstant manyje vi 
sai naujus jausmus.

—Abudu nelaimės vaikai, 
ką gi jūs kita galit daryt, 
kaip mylėtis! ,

—Tracy miestelyje aš ap
gyniau Teresę nuo Bauraino 
žiaurumo. Paryžiuje aš tu
rėjau ją ginti nuo šeiminin
ko sūnaus.

Ir Danielius papasakojo 
aavo ginčus su Maksu ir ne
draugiškumą, kokį jam reiš
kė. Paskui jis pradėjo pa
sakoti įvykį, kurie privertė 
pabėgti.

—Aplinkyhės buvo prieš 
mane, ir mane sulaikė. Ka
da aš dar kartą pajutau sun 
kų likimą krintant aut ma
no pečių, ir pasirodė bjau
rus kalėjimas, pabėgau iš 
policijos.

—Nelaimingas vaike, tai 
huvę paties savęs apkaltini
mas!

—Tai tiesa, bet aš nenorė

r^=

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

jau grįžti į kalėjimą. Min
tis, kad aš galėjau užsimuš
ti šokdamas, manęs nesu
laikė. Vakare aš užėjau į 
jūsų bažnyčią ir čia pažinau 
skausmų baisumą; mano 
dvasia tapo visai juoda, aš 
jaučiau savyje kylant mais
tą, aš neapkenčiau žmoni
jos, aš neapkenčiau Dievo, 
kurio tačiau aš jau nebeti
kėjau. Taip pat aš galvojau, 
kad neturiu pinigų ir turiu 
mirti badu. Tuomet, mano 
Tėve,... baisu, ką aš jums 
noriu pasakyti..., iš keršto 
Dievui ir verčiamas reika
lo, aš buvau sumanęs išplėš
ti tabernakulį...

Danielius liko valandėlę 
lyg priblokštas, atsiminda
mas nusikaltimą, kurį norė
jo padaryti.

Paskui jis pridėjo:
(Bus daugiau)

BUYHZ4I 
WAR BONDS 
7oe6wf

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 bo 
skausmo vaikščiojimu. Pardųo- 
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WUEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
NcsuU’paiitis — Ncnudažantis

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Graikai-amerikiečiai iš 
Rįchmond, Va., kasdien pri- 

ten bebūtų, jie tebėra žmonės. Jie/ tebeturi tam tikrų deda naujus vardus prie 80 
žmogaus ypatybių. Todėl ima noras, tų Lietuvos varg- narių-steigėjų sąrašo, $1,000 
stančių brolių akivaizdoje priminti jiems žmonišku- klūbui, kurių visi išpildė na
mą. Duokite ir jiems bus duota. Kas duoda tas tyri. Hų reikalavimus, perkant 
Todėl mes Amerikos lietuviai neprivalėtumėme verkš- vieną ar daugiau $1,000 bo- 
lenti, kad perdaug tų “ubagavimų’ perdaug rinklia- n4 Penkt, Karo Paak. vaju- 
vų, perdaug į visas puses mūsų pinigo tampymo. Dė- Je- Vieną minutę po vidur- 
kokim Dievui, kad galime duoti, o ne prašyti. nakčio Penkt. Karo Paak.

Kai tautos broliai, mūsų ainiai šaukias, kai žmo- vajaus atįdąrymo dieną, 30 
niškumtas prašo aukos neatsisakykim. Ne tik pąvie- Amer. graikų susirinko Rich 
nėmis aukomis, bet svarbiausia organizuotumu: steig- mondo Graikų Ortodoksų 
darni Lietuvai šelpti skyrius stokime į darbą su aavo bažnyčioje ir kiekvienas jų

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

Ateikite šiandie!

'Bprtngslnlal 
Matrasal

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
IURNITURE COMPANY

energija ir finansiniais ištekliais.“

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
vskelbiasi "Drauge"

pirko $1,000 boną. Vienąs jų 
narys, Wąrrant Officer Phil
lip H. Popplas, Polk, La., 
stojo nariu pirkdamas du 
JljOOO tonu.

23 lt WEST ROOSEVELT ROAD
J

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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t mus
X “Draugo” įtaka aplink 

mus ir toliau plačiu ratu di
delė. Jei kas tam netiki, tu
rėjo praeitą sekmadienį at
vykti į Bergmanu daržą, 
kur buvo suruoštas pirmas 
šįmet dienraščiui paremti 
{piknikas. Taip, “Draugo” 

^kaitytojų, rėmėjų armija 
Kiekvieną dieną auga.

žymėjo dainų gausumu. Visą, liu, mamyte ir sesute, bet at-
laiką aplink 'save turėjo di
delį ratą piknikierių, kurie 
klausėsi jų dainų ir gėrėjo
si. Viena to choro narių Elz
bieta Brozas dar atvežė dnr. 
“Draugui“ dovanų ;— dide
lę “lietuvišką bobą’’ (pyra
gą) su aštuoniais “vaikais” 
kurią lioterijos būdu laimėjo 
Brighton Park biznierkoe 
Kazimieraitienės sūnus Vac
lovas.

vežė ir “Draugo“ korespon
dentę Waukegane M. Žavės 
kienę. Zekai yra dideli “Drau 
go“ bičiuliai ir rėmėjai.

X Jonas Rauliniaitis-Ralys

iš Lovvell, Mich., savo žodį 
ištesėjo; kaip sakė, taip ir 
padarė: “Draugo” piknikui 
atvežė tris bačkutes medaus 
ir sūrį, kurie lioterijos bū
du teko laimingiesiems pik- 
nik auto jams.

X J. ir A. Liudvinaičiai

iš Linden, N. J., atvykę at
lankyti savo dukterį ir žen
tą Budvidus, gyvenančius

X "Draugo’’ piknike pra-, 
eitą sekmadienį buvo labai 
daug kariškių iš įvairių ka
riuomenės dalių. Visi lietu
viai iš įvairių miestų einan-

X Lietuvių įvairių rūšių tieji karo mokslus Chicagoj 
biznierių “Draugo’’ piknike arha stovintieji netoli Chi-į 
buvo gausu. Su savaisiais ca,go. Visi džiaugėsi gavę 
žmonėmis jie turi reikalų, Pr°g°s dalyvauti dideliam 
savieji juos remia ir dėlto piknike ir užmegzti naujų 
su savaisiais dalyvauja. Tik- pažinčių, ypatingai su dai
rai gražus reiškinys. Kai ku- iia3a lytim.

e biznieriai, pavyzdžiui Jo
nas Kass, savininkas dide-

X Dr. Jonas Zekas iš Wau
kegan, III., niekuomet nepra-

lės puošmenų (jevvelry) krau leidžia “Draugo” piknikų 
tu vės, 4216 Archer Avenue, Praeitą sekmadienį ne tik 
net talkininkavo už baro. atvyko su savo žmona, tėve-
Kaip lietuviai gali neremti j_______ _______________
tokio biznieriaus. SKELBKITES “DRAUGE"

X Sophie Barčus su savo 
vakaruškininkais tikrai pa
tenkino keletą tūkstančių 
^Draugo“ skaitytojų ir bi
čiulių suvažiavusių pikni
kan. Vakaruškos, per kurias 
jaunikiai piršosi našlikei 
Barborytei, buvo originalūs, 
gražus ir neilgas vaizdelis. 
Vakaruškininkų dainoms — 
Keistučio klubo chorui, va
dovavo muzikė O. Metrikie- 
nė.

X Broliai Vešėtai juo to
liau, tuo labiau darosi žino
mesni Chicago ' lietuviartis 
kaipo scenos artistai. Pažy
mėtina, kad savo vaidini
mams jie patys ir vaizdus 
sukuria. Dėlto kiekvieną kar 

^^ta jų vaidinimas būna origi- 
^nalūs. “Draugo“ piknike ir

gi šauniai pasirodė.

X Ciceros Dainų Mylėto
jos “Draugo“ piknike pasi-|

ANTANAS KASULIS
Gyveno: 1648 S. /tvers Ave. 

— telefonas CRAwford 1248.

Mirė Liepos 10d., 1944m.,
2:30 vai. ryte, uulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs IJetuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Jurbarko pa
rapijos ir Jurbarko miesto.

Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

stuerj Marijoną, ir švogerj Jo
ną Pažereckius ir jų šeimą: 
brolj Viktorą- ir brolienę Oną 
Kosulius, Kenosha, Wtec., ir 
daug kitų giminių, draugų lr 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
lHHllps koplyčioj, 3307 South 
Lituanica Avenue.

laidotuvės jvyks trečiadienj, 
Liepos 12d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Sv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
jvyku gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų Ims 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. y

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįotamu3 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Brolis, švo
geris, Brolienė l» visos kitos 
GlmlnČA.

Laid. direktorius: Antanas 
M. Phillips, tel. YARda 4908.

A. t
URŠULE ZAUBRIENE

(po tėvais Keršaitė)

Gyveno: 4437 S. Falrfleld 
Avenue.

Persūjkyrš su šiuo pasauliu 
liepos 9d., 1944m., 10:30 vai. 
ryte, sulaukus 62 metų arai.

Gimus Lietuvoje. Kilcė iš 
Mažeikių apskr., Viokšntos pa
rapijoj, Milių kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 m.
Puliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Petrą; sūnų Petrą, U.S.Ar- 
my, Afrikoje, kūmus — Pe
tronėlę ir Petrą Kvietkus ir 
Jų šeimą; lr daug kitų gimi
nių ir draugų; o Lietuvoje pa
liko 6 seseris ir brolį ir jų 
šeimas.

Priklauoė prie Tretininkų ir 
Apaštalystės Maldos draugijų.

Kūnas randasi pašarvotas J. 
Ltulevičiaus koplyčioje, 4348 

S. California Ave.
Laidotuvču Įvyks ketvirtad., 

liepos 13d., 8:30 vai. ryte, iš 
koplyčios j Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios par. 
bažnyčią, kurioje įvyky gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Viai a. a. Uršulės Zaubrie- 
nės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse lr 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

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

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IB SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ 

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ
RANDASI PAS 
PASIRINKEMUL

MUS JUS

Geriausio Materlolo lr Darbo.

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

Didysis Ofisas lr Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas (r lMrbtovl: 527 N. WE8TERN AVE. 

(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6108

PAULINA RIMKIENE
(po tėvafcs Pali janskaitė)

Gyveno: 831 W. 33rd Street.
Mirė liepos 8d., 1944m.,12:-

46 vai. popiet, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Smilgių pa
rapijos, Dapšionių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 39 m.
Paliko dldeltame nuliūdime; 

vyrą Povilą, dukterj Sophie; 
3 sūnus — Juozapą, S 1/c An
taną, U.S.N., ir 8tanislovą lr 
marčią Evelyn; 2 anūkes — 
Dorothy Ann ir Mary Ann, 2 
dėdeu — Stanislovą ir Anta
ną Palijanskua; brolienę Pe
tronėlę Rakučionienę ir šeimą; 
švogerką Juozefą ir švogerj 
Stanislovą Masenus ir šeimą; 
2 švogertus — Joną Ir Adomą 
Rimkus Ir kitas gifntncn Ame
rikoje. Lietuvoje paliko 3 se
se res ir gimines.

Priklausė prie Sv. Jurgio pa
rapijos Moterų Choro.

Kanai randai pašarvotas 
Antano M. Phllllpa koplyčioje, 
3307 So. Lituanica Ave. lai
dotuvės jvyks trečiadienj, lie
pos 12d. Iš koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta j Sv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldcu už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Sv. Kaztmtero knpines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugua ir pažjstamus 
dalvvautl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyraa, Duktė, Sū- 
nai. Marti, Brolienė, Dėdės Ir 
visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: An
tanas M. Pntltlpe, YĄR. 49ft8.

KE
PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remontavlmui, Reflnmaavimtil-— 
ANT LENGVŲ MSNESUTIŲ IŠMOS ĖJIMUI

Panaudokite Progą Dahnrtlnėim temom. 
Nuošimčio Baloms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAU8OMI1

TAIKYKITE mtmj ištaigoje Jfcų Indėliai 
rflprsjtngal globojami Ir ligi tfi.OOOJM ap
drausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bua graliai 
Iimokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA TR tTMIAUmA ISETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA

_ — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS 
TEL.: CALUMET 4118

AND LOAN 

Jaa. M. Mozeris, Sac’y.
ASSOCIATION

8226 80. HALSTED ST.

■Asas

ROBOTO NUOTRAUKA dietė Šv. Panelės Nuolati
nės Pagalbos parapijoj, Mo
terų Sąjungos 36 kp. pirmi
ninkė ir ALT Clevelando sky 
riaus iždininkė. Nuo savo

skyriaus atvežė ir A'. L. Ta
rybos centrui įteikė $100.00.

Pirkite tose krautuvėse, 

kurios skelbiasi ‘Drauge”.

Nacių robotinis lėktuvas-bombo, kurios iš okupuotosios 
Prancūzijos leidžiamos į Angliją, nufotografuota ore. Nuo
trauka padaryta iš Amerikos karo lėktuvo, kuriais daug 
tų bombų būna sunaikintos ore, nepasiekus nustatytos 
distancijos. (Acme-Draugas telephoto)

Kokoma, Ind., užsuko ir į 
Chicago keletui dienų apsi
stodami pas Butkienę Ever- 
green Parke. Praeitą sek
madienį dalyvavo ir “Drau
go” piknike. Liudvinaičiai y- 
ra žymūs Lindeno lietuvių 
veikėjai. A. Liudvinaitienė 
yra viena šulų vietinėje skait 
lingoje Moterų Sąjungos kuo 
poje.

X Adv. Olis, kandidatas 
į miesto teisėjus respubliko
nų tikietų, “Draugo“ pikni
ke gražiai užsirekomendavo

Išrinkus jį teisėju, lietuvių 
įtaka Chicago politikoj žy
miai sustiprės. Piknike da-Į 
lyvavo taip pat ir teisėjas 
Zūris, Lietuvių Vaizbos Bu
to pirm. Kumskis, policijos 
leitenantas Balswick ir visa 
eilė kitų politikos veikėjų.

X K. ir M. Cicėnai, lydi
mi jų giminaičio Petro Bla- 
deko, lankėsi “Draugo” re
dakcijoj, apžiūrėjo visą 
spaustuvę ir vieną vakarą 
paviešėjo pas Sakalus. Ci 
cėnienė yra veikli clevelan-

vjyveno: vouuer otreet, vnieago, nunois.
Mirė Liepos 8d., 1944m., 4:00 vai. popiet.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Panemunės parap., Suvalkų ra

dybos, Rokų kaimo. Amerikoje Išgyvento 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Joną; du sūnus — Joną 

ir Antaną ir marčią Adelę ir anūkus; augintinę E. Salkąus- 
kpenę ir šeimą; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Gyvojo Rožančiaus, Altoriaus Puo
šimo, Tretininkų ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoj draugijų.

Kūnas randas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 W.' 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, Liepos 12d., 1944m. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnai, Marti, Anūkai, Angintinė 
ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių Direktoriai: Lachawicz ir Sūnai, CAN. 2515.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

yi t

A.
ANTANAS VERŠELIS >.

( Gyveno 5758 So. Trambull Ave., tel. LAF. 3322.)

Persiskyrė au šiuo pasauldu Liepos 8d., 1944m., 6:30 vai. 
vakare, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Švenčionių apskr., Kaltinėnų 
parapijos, Raškutėnų kaimo. Amerikoj išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: pusbrolį Joną Paukštį ir 
jo moterį Oną ir jų šeimą; pusseserę Julijoną Petkūnienę ir 
jos vyrą Liudviką ir jų Šeimą; pusseserę Salomėja Pučins- 
kūnę ir jos vyrą Konstantiną ir jų Šimą; krikšto vaikus — 
Prancišką Paukštis ir Frank ir Charles Petkūnus; ir daug 
kitų giminių. Lietuvoje paliko 3 brolius — Kazimierą, Ado
mą ir Anuprą, ir 2 seseris Agniešką ir Apoloniją ir jų šeimas.

Kūnas randasi pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 
So. California Ave. Laidotuvės įvyks trečiadienį, Liepos 
12d., 1944m., 8:30 vai. ryto iš koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios parapijos Bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Švento Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Veršelio giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvaut laidotuvėse ir su- 
teteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

(Laidotuvėmis rūpinasi Jonas Paukštis ir L. Petkūnas.)
Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius J. Liule

vičius, telefonas LAFayette 3572.

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

Radio Proi’rogramai 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

WGE3

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 Ave„ Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

Asociaoijon.

AMBULANCE

Patarnavimas 
Dienų Ir Kakty

Mes Turime 

Koplyčias

Visose Miesto

Dalyne

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

p. j. Ridikas
Phone LAF. 8571

8864 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

_______________________________Telephone YARDS 1419______________________________

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

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—89

LACHAWICZ IH SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN AVR.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5768 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICIUGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

/
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Kalėdų'pašto siuntiniai

Prekybos laivyne ir armijos trans
porte tarnaujantiems kariams

KALĖDŲ PAŠTO SIUNTINIŲ LAIKAS NUO RUGSĖJO 
15 DIENOS IKI SPALIŲ 15 DIENOS

Chicagos pašto viršinin
kas Ernest J. Kruetgen pra
neša, kad Kalėdų paštas 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių prekybinio laivyno na
riams ir armijos transporto 
tarnybai turi būti pasiųstas 
nuo rugsėjo 15 dienos 1944 
metų iki spalių 13 dienos, 
jei norima, kad paštas pa
siektų adresatus prieš Ka
lėdas, prieš gruodžio 25 die
ną. 'i *

Laiškai ir siuntiniai, ad
resuojami įguloms Jungt. 
Amerikos Valstybių preky
binio laivyno, tarnaujan
čioms laivuose, taip pat įgu
loms tarnaujančioms Armi
jos Transporto Tarnybos 
laivuose, nebus priimami 
kaipo registruoti, apdrausti

arba COD. Tačiau, jei pre
kybinio laivyno ar armijos 
transporto laivų įgulų na
riai yra šioje šalyje bazėse, 
tai jiems galima siųsti ap
draustus, registruotus ir 
COD siuntinius ir laiškus. 
Jei paaiškės, kad apdrausti, 
registruoti ar COD siunti
niai ir laiškai pasieks bazes 
namie, — šioje šalyje, — 
kai jau adresatai apleido 
bazę, siuntiniai ir laiškai 
bus grąžinami siuntėjams,— 
praneša pašto vršininkas 
Kruetgen.

Siuntinių svoris neturi 
sverti daugiau kaip 11 sva
rų, neturi būti ilgesnis kaip 
11 colių ilgio, 42-ių colių 
apimties.

Gražiai pavyko

Sophie Barčus radio artistai ir 
dainininkai visus sužavėjo

Praeitą sekmadienį Berg
man’s darže įvyko šaunus 
ir gražus “Draugo” pikni
kas. Buvo įdomi programa, 
kurią išpildė Sophie Barčus 
radio artistai ir dainininkai.

Dainomis ir vaidyba So
phie Barčus radio artistai 
žavėjo susirinkusius žmo
nes. Taip pat daug visokių 
juokų prikrėtę Broliai Ve- 
Šotos. Susirinkusieji buvo 
patenkinti Sophie Barčus 
radio artistais ir daininin
kais, nes jie įnešė į pikniko 
gyvenimą daug gyvumo ir 
įvairumo.

Taip pat tenka pasakyti, 
kad į “Draugo” pikniką bu
vo atvykusių žmonių ne tik 
iš Chicagos, bet ir jos apy
linkių, kaip Waukegan, Ke
nosha, Aurora, Linden, N. 
Y., Lowell, Mich. ir kitų vie
tų. X '

Piknike buvo matyti Jung
tinių Amerikos Valstybių

kareivių, jūrininkų ir nur
sių, kurie buvo atvykę pra
leisti laiką ir pagyventi lie
tuviškoje nuotaikoje.

Varžytinės

Vyriausiame pašto sky
riuje, Chicagoje, prie Canal 
ir Van Buren gatvių, liepos 
11 ir 12 dieną, įvyks parda
vimas neatsiimtų iš pašto 
siuntinių. Įvyks varžytinės. 
Pardavimas daiktų vyks de
vintame aukšte, įėjimas iš 
Canal gatvės.

Racionavimo punktai ir 
kuponai bus reikailngi ra- 
cionuojamiems daiktams nu
sipirkti.

Varžytinės įvyks šiandien 
nuo 8:30 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų, gi trečiadienį nuo 
8:30 vai. ryto iki bus daik
tai išparduoti. Apie tai pra
neša Chicagos paštas.

♦ * » 
Įsilaužė

Vagys įsilaužė į garažą, 
2217 Walnut str., paėmė 150 
galonų gazolino, padangą už 
$25 ir laikrodį už $25.

* * • 
Apiplėšė

Leroy Garban, 4307 Ver
non avė., pranešė policijai 
praeitą sekmadienį, kad du 
negrai vyrai ir negrė mote
ris atėmė iš jo $17 ir kel
nes, 31 st. ir Wabash avė.

Ką pasakoja grįžęs

Lietuvis chicagietis matė Hartfordo 
cirko gaisrą

Praėjusį sekmadienį dien
raščio “Draugo” piknike da
lyvavo p. Krikščiūnas, tą pa
čią dieną sugrįžęs iš Hart
ford, Conn. Jis savo drau
gams pasakojo pergyventus 
įspūdžius baisiojo Hartfordo 
cirko gaisre. Gaisrui kilus 
buvęs cirke. Laimė, kad jis 
su savo giminėmis sėdėjęs 
tokioj vietoj, kur, gaisrui 
kilus, galėjo greitai išbėgti.

Gaisras taip staiga apė
męs visas cirko patalpas, 
kad daug žmonių nespėję iš
bėgti. Netoli dviejų šimtų 
žuvo. Daug sužeista kilus 
baisiai panikai, žmonės vie

ni per kitus lipę, kad tik iš
bėgti, išsigelbėti iš gaisro 
liepsnų.

Krikščiūnas sako, kad 
antru kartu pergyventi to
kią katastrofą vargu ar be
galėtų. Ji buvusi baisi, šiur
pulinga.

P. Krikščiūnas lankėsi 
pas savo sūnų daktarą, ku
ris labai sėkmingai prakti
kuoja Harfordo mieste. Sū
nus daktaras įstojo į karo 
laivyną. Krikščiūnas su sa
vo gražia šeima gyvena 
Marąuette parke.

Cirko gaisras įvyko anos 
savaitės viduryje.

ŠIURPI TRAGEDIJA ŠEIMOJE

Kaltino žmoną neištikimybe...
ŽMONA BUVO PRIVERSTA KLAUSYTIS PHONOGRA-

FO REKORDO, KURIS JĄ SKUNDĖ. BAISUS VAIZ
DAS KAMBARYJE.

f
Kontraktorius 

Namų Taisytojas

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

Sužeisti kareiviai 
kovos laukuose

Karo departamentas lie
pos 7 dieną pranešė 987 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Europos, 
Viduržemio ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.e

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 57 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, įskai
tant 26 chicagiečius.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 23 vyrai yra 
iš Indiana valstijos, jų tar
pe yra sužeistas lietuvis 
pvt. lst class John Genis, 
kurio motina Mrs. Tekia 
Genis gyvena North Judson. 
Jis buvo sužeistas Vidurže
mio apylinkės fronte.

Taip pat karo frontuose 
sužeistųjų skaičiuje 7 vyrai 
yra iš Michigan valstijos ir 
21 iš Wisconsin.

Generolas meldės 
prie k Petro

ROMA.— Generolas Char
les de Gaulle, Prancūzijos 
kariškas vadas, prieš kiek 
laįjko lankės pas popiežių 
Pijų xn.

Gen. Charles de Gaulle 
taip pat atsilankė pas kar
dinolą Luigi Maglione, ir 
buvo nuvykęs prie Sv. Pet
ro karsto, kur generolas 
meldės už savo kraštą. Jau 
seniau iš Londono buvo pra
nešta, kad jis esąs katali
kas. ’ '

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

10546 S. Artesian, CED. 1739

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PBANEAIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” SEIMĄ Ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Ragina
Chicagos arkivyskupas Sa

muel A. Stritch praeitą sek
madienį ragino žmones, kad 
jie padidintų karo ’bonų pir
kimą.

Prieš dvi savaites Chica
gos arkivyskupijos bažny
čios pirko už $2,200,000 ka
ro bonų, penktoje karo pa
skoloje. i

Sumažins
Kadangi dabar eina dide

lis supirkimas sviesto gink
luotoms jėgoms, todėl svies
to kiekis skiriamas civi
liams gyventojams bus su
mažintas 8.5 procento iki 
rugsėjo mėnesio.

Paroda
Palei ežerą, į pietus nuo 

Soldier Field, šiandien atsi
daro karo pabūklų paroda. 
Tai bus įdomi įvairių gink
lų paroda.

Reikalinga

Chicagoje praeitą sekma
dienį įvyko šiurpi tragedija. 
Toji tragedija įvyko Howard 
Stanfields, 4033 Drexel blv., 
apartamente, kai triukšmin
gai grojo phonografas. Žvie
giantis phonografo balsas 
erzino kaimynus. Rekordas 
nuobodžiai kartojo:

“Du — kartus — moti
na... apgaulingos damos...”

Stanfield, 24 metų, ir jo 
žmona Doris, 29 metų, atvy
ko iš Nashville, Tenn., į 
Chicagą prieš 16 mėnesių 
karo darbui. Prieš tris sa
vaites pas juo® atvyko Do
ris sesuo Mrs. Hettie Poole, 
19 metų amžiaus.
IŠGIRDO GINČUS

Jų balsus kaimynai girdė
jo karts nuo karto kylan
čiuose šeimo® ginčuose, kai 
phonografas grojo.

Mrs. Stanfield ir Mrs. 
Poole sekmadienio ryte su
grįžo į namus, aplankiusios 
jų motiną, gyvenančią Nash
ville. Jos buvo sutiktos re
kordo, kurį pagamino Stan
field joms nesant. Mrs. Stan
field buvo apkaltinta neišti
kimybe, ir Mrs. Poole kaipo 
vedanti ją klaidingu keliu.

Kai balsai pakilo, kaimy
nai sukėlė triukšmą. Jie pa
kvietė Hyde Park policiją. 
Balsai nurimo, kai oficieriai 
atvyko.

Mr. ir Mrs. Sanfield gulė
jo ant grindų, jų gerklės

buvo perplautos. Mrs. Poole, 
iš kurios galvos žaizdos te
kėjo kraujas, pasakė polici
jai:

“Kai mes grįžom iš Nash
ville, Howard pradėjo groti 
savo rekordą. Jis mus vei
kė. ir aš išbėgau pašaukti 
draugės. Aš grįžau atgal ir 
radau Doris kraujais pasru
vusią ant grindų. Tada Ho- 
ward sudavė man su alaus 
buteliu ir perpiovė savo 
gerklę.”

Mrs. Stanifeld ir jos se
suo buvo nugabentos į Cook 
kauntės ligoninę. Stanifeld 
buvo nuvežtas į Bridewell 
ligoninę.

šeimyna 20 asmenų 
gyvena metuose Su 
$3,600 pajamų

HULL, Que. — Gausin
giausia šeimyna Hull’e yra 
Mr. ir Mrs. J. E. Segnini, 
kurie turi 18 vaikų, devynis 
sūnus ir devynias dukteris. 
Jie apsivedė prieš 25 metus. 
Mr. Segnin, vamzdžių taisy
tojas, per metus uždirba 
$2,000. Septyni jo vaikai 
dabar padeda uždirbti šei
mos palaikymui, jie uždirba 
per metus dar $1,600. šei
mos biudžetas per mėnesį 
siekia apie $300.

Pirkite karo bonus

Pažvelgus į 
gyvenimą

Pavydo ginčą® kilo tarp 
kareivio žmonos ir vyro 
meilužio, su kuriuo ji gyve
no du metus. Ginčas kilo ke
leivių kabinoje (budelėje), 
Shady Cottage ir Trailer 
Camp, Roosevelt ir Wolf 
rds., kur pora gyveno. Ir šis 
ginčas praeitą sekmadienį 
baigės šūviais. Kareivio 
žmona, turinti 37 metus, bu
vo pašauta vyro, kuris turi 
46 metus amžiaus. Moteris 
buvo nugabenta į ligoninę, o 
vyras buvo areštuotas.

Turistų kempės savinin
kas pasakė policijai, kad po
ra ginčijos jų kabinoje, kai 
vyras apkaltino, kad mote
ris linksta prie kitų vyrų. 
Vyras sudavė moteriai, ir 
paskui šovė, kai moteris bė
go iš kabinos. Ji buvo su
žeista į ranką ir pilvą. Dak
tarai pareiškė, kad jos pa
dėti® kritiška.

Moteris, kuri iš sykio pa
sakė, kad ji buvo žmona to 
vyro, kuris ją pašovė, atsi
sakė pasakyti tapatybę ir 
kur gyvena jos vyras karei
vis.

Kai moterys ir vyrai ne
valdo ir netvarko savo šir
dies jausmų — anksčiau ar 
vėliau įvyksta skaudi gyve
nimo tragedija.

ARD centro pirmas 
piknikas liepos 16 d.

Visi ARD skyriai rūpes
tingai ir gražiai rengias prie 
pirmojo šių metų išvažiavi
mo liepos 16 d., Ryans 
Woods, prie 87th ir VVestern 
Avė.

Rėmėjos prigamino ska
nių užkandžių ir gražių do
vanų, visiems prieteliams ir 
svečiams, kurie piknikan at
silankys.

Vasaros metu, per tris 
mėnesius, seserys mokyto
jos susivažiuoja motiniškan 
naman, arba lieka didesnė
se misijose, poilsiui arba 
mokslo pagilinimuič Per a- 
toetogas jokių įeigų neturi, 
o juk gyventi reikia ir už 
mokslą mokėti reikia.

Tad, seserų' prietelių ir 
visų geros valios lietuvių, 
prašom nuoširdžiausiai ren- 
giaman išvažiaviman atvyk
ti. Po sunkaus savaitės dar
bo tyrame ore, draugiškame 
susirinkime, malonu kiekvie 
nam laiką praleisti. Užkan
džių ir gėrimų bus iki kiek 
širdis trokšta, tad laukia
me jūsų, prieteliai, gausaus 
susivažiavimo rytoj į Ryan 
miškelį. Sau malonumo, o 
sesutėms naudos padarysit, 
savo atvykimu ir parėmimu 
rėmėjų darbuotės. Rėmėja

SUSIRINKIMAI
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos pusmetinis 
susirinkimas įvyks ketvirta
dienio vakare, liepos 13 d., 
7:30 vai., Šv. Kazimiero aka
demijoj. Visų ARD skyrių 
prašome dalyvauti susirinki
me su raportais, kiek ir kaip 
prisirengta prie mūsų pir
mojo šių metų pikniko, ku
ris įvyks, liepos 16 d., Ryans 
Wcods, prie 87th ir VVest
ern Avė. Prašome visų at
stovių laiku atvykti, nes su
sirinkimas svarbus.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Šiandien, liepos 11-tą, 2- 
trą valandą popiet, Bridge
porto Lietuvių Tavernininkų 
Asosiacija turės susirinkimą 
pas Joną Andrišiūną, 700 
W. 31st Str. Prašoma visų 
lietuvių tavernininkų imti 
dalyvumą.

Tarnas Aleksynas, pirm.
Anthony H. Kasper, sekr.

Pakraščių sargybos re
zervams reikia moterų tar
nautojų. Ten esama mote
rims ir mergaitėms visokių 
darbų. Tuo reikalu galima 
kreiptis į SPAR ofisą, 53 
W. Jackson, Chicago.

Gaisras
Ugniagesiai anksti pra

eitą pirmadienį dar dirbo 
prie rūkstančių griuvėsių, 
kuriuos sukėlė gaisras pra
eito sekmadienio vakare. 
Gaisras sunaikino Boynton 
Ir Co. medžio išdirbystės ka
ro fabriką, 1725-45 Bos- 
worth avė. Saokma, kad 
gaisras sukėlė $150,000 nuo
stolių.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia 6 Nectar
BEERS

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

J
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CHICAOO MEntCAI. INSTITUTE

Vargdienių Seserų Gildos 
svarbus susirinkimas įvyks 
šį vakarą, liepos 11 d., Auš
ros Vartų parap. mokyklos 
kambary 7:30 vai. Atstovės 
bei atstovai malonėkite kuo 
skaitlingiausiai suvažiuoti ir 
pasitarti artėjančio pikniko 
galutinu reikalu; ta pačia 
proga grąžinkite išplatintas 
dovanų knygutes, kurie jas 
išplatinote, o kurie dar ne
sate išplatinę, malonėkite tai 
padaryti. Valdyba




