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AMERIKIEČIAI ĮSIUU2E | SI. LO

VYRIAUSIAS AEF ŠTA-pas, Lessay, jau bevertis vo- 
BAS, liepas 17.—Amerikie- kiečiams, ir amerikiečiai,
čiai kariai, Gen. Omar N. 
Bradley vadovaujami, tirš
toj ryto migloj pasistūmėjo 

ir kitospirm]
patrulės jau įsilaužė į St. 
Lo. Naciai smarkiai gina tą 
centrą.

! ■■

, Amerikiečių' kairėje, an
troji britų armija kovėsi 
dviejų kaimų gatvėse, ir du 
kitus okupavo. Britų jėgos 
smarkiai atakuoja devynių 
mylių frontu į pietvakarius 
nuo Caen.

Sąjungininkų armijos šio
mis pastangomis nori išsi
laužti iš Normandijos pu- 
siausalio.

Nacių linijos vakarinis ga

ir
kurie persikėlė per užtvinu
sią Ay upę ir įžengė į tą 
miestą, gali baigti jį užimti 
kada tik nori.

Atrodo, kad St. Lo mieste 
įvyks tokios kovos, kaip 
Cassino. Naciai smarkiai 
kaujasi priemiesčiuose, o pa 
čiam mieste yra giliai įsi
kasę ir stipriai įsirengę.

Caen apylinkėje britai įsi
veržė į Evrecy pakraštį, ir 
vėliau pasivarė pro tą mies
tą. Vienas dalinys puola jį 
tiesioginiai.

Britai taipgi laiko rytinę 
pusę Noyers, keturias my
lias į šiaurvakarius. Į šiau
rę nuo Noyers jie užėmė 
Vendes ir Haut de Forges.

SAKO “LAUKAS KAI ES PATS UŽ SAVE“ Naciai evakuos dalį Rytprūsių; 
sovietai užėmė Darsūniškius

LONDONAS, liepos 17.—Pranešimas iš Maskvos sakė 
sovietų didžiosios patrankos jau apšaudo Kauną, laikiną
ją Lietuvos sostinę.

NEW YORKAS, liepos 17.—Britų radio sakė nacių var
das Alfred Rosenberg buvo paskirtas vadovauti skubiai 
evakuacijai daliai Rytprfisijos. Dabartiniam laikui evaku
acija bus vykdoma tik iš apylinkės į rytus nuo Tiižės- 
Įsrutės geležinkelio linijos

Žinios iš Švedijos kalba apie civilių gyventojų išsikėli- 
mą Vokietijos link. Daug tų civilių buvo altvykę į Rytprū
sius, kad išsigelbėti nuo sąjungininkų lėktuvų atakų.

BRITAI PERSIKĖLE PER ARNO UPE
ROMA, liepos 17.—Britų 

aštuntos armijos kariai šian 
dien persikėlė per Arno 
upę, kuri teka per Florenci
ją, tuo palikdami užpakaly
je paskutinę didesnę barje
rą prieš vokiečių Gotų lini
ją, kuri eina skers Italijos.

Amerikiečiai kariai, ūžė- j 
mę aukščiausią Maggiore į 
kalną, pasistūmėjo vaka
riniu krantu iki Montenero, 
tik keturias mylias nuo Li
vorno uosto.

Kiti amerikiečių daliniai 
pasivarė Era kloniu iki pus- 
šeštcs mylios nuo Arno 
upės, į rytus nuo Livorno 
ir Pisa. . . , .

Toli nuo kranto, penktos 
armijos kariai užėmė Lo- 
renzanai ir d&sivarė iki pusę 
mylios nuo Crispina. Usigli- 
ano, 14 mylių į rytus nuo 
Livorno, taipgi buvo užim
tas.

Rytiniam krante, britų 
aštuntoji armija varosi pir
myn iš užimtos Arezzo.

Japonai smarkiau spaudžia Hengyang
CHJJNGKING, liepos 17. 

—Japonai, pasiryžę kontro
liuoti visą Canton-Hankow 
geležinkelį, vis tebespaudžia 
Hengyang mieste apsuptus 
kiniečius. Kiniečių komanda 
sakė, kad nuo birž. 23 iki 
liepos 14 mūšiu-ose ten iš
mušta suvirš 14,000 japonų 
karių.

Kwangtung provincijoje, 
pietuose, japonai atakuoja,

Yingtak miestą, 70 mylių į 
šiaurę nuo Canton ir apie 
225 mylias į pietus nuo Hen
gyang.

Kiniečių komunikatas sa
kė kiniečiai pasivarė pirmyn 
Laifengshan apylinkėje, pu
sę mylios į pietryčius nuo 
Tengchung, ir užėmė du kal
nus bei išmušė 80 japonų į 
rytus ir pietus nuo Lung- 
ling.

Laikydamas pirmą spaudos konferenciją Chicagoje, demokratų nacionalinis pirmi
ninkas Robert E. Hannegan (trečias iš kai rėš,.sėdįs) sakė. kad laiškas iš Prez. Roose- 
velto kalbės apie kandidatą vice prezidento vi etai. šalia Hannegan yra publicistai 
Charley Micheison (kairėje) ir Paul Porter. Porter dešinėje yra Oscar Ewing vice pir
mininkas demokratų komiteto. (Acme-Draugas Telephoto.)

Japonaii atleido savo 
laivyno viršininką

NEW YORKAS, liepos 17 
—Tokyo radio pranešimas 
sakė Adm. Shingetaro Shi- 
mada buvo atleistas iš pa
reigų kaipo Japonijos laivy
no ministeris, ir jo vieton 
paskirtas Adm. Naokuni 
Nomura.

Anot Tokyo, pakeitimas 
padarytas tam, kad “suvie
nyti visas pastangas laimė
jimui, atsižvelgiant į dabar
tinę rimtą karo padėtį.“

ATAKAVO SALAS 650 
MYL. NUO JAPONIJOS

WASHINQTON, Heposl7. 
—Pacifiko ktfP&s įstojo ki
ton fazėn, kuomet lėktuvai 
iš žemės bazių atakavo Vol- 
cano salas, maždaug 650 
mylių į pietryčius nuo Ja
ponijos.

Adm. Chester W. Nimitz 
pranešė, kad žemai skrendą 
Liberator bomberiai liepos 
13 d. atakavo Iwo Jima, ku
ris, drauge su artimom Bo- 
nin salom, sudaro paskuti
nę barjerą pakeliui į pačią 
Japoniją.

Anksčiau tik naikintuvai 
ir maži bomberiai skrisdavo 
iš Saipano, bet dabar ma
tomai aikštės prailgintos, 
taip, kad jomis gali naudo
tis ir didieji bomberiai. ♦

Naciai vis kalbina 
Lietuvos jaunimą

Sako robotinės bombos 
atakuos New Yorką

LONDONAS, liepos 17.— 
Vokiečiai nuo pat ryto ir 
vėl atakavo pietinę Angliją 
ir Londono sritį savo robo- 
tinėm bombom. Bombos va
kar dieną ir naktį padariu
sios daug nuostolių ir su- 
žeidrašios daug asmenų.

Raportai iš Stokholmo 
Tidningen laikraščio sakė 
vokiečiai Danijoje koncen
truoja didelius skaičius ro- 
botinių bombų, sveriančių 
net iki 10 tonų viena ir ga
linčių skristi per stratosfe
rą net iki New Yorko.

KALENDORIUS
Liepos 18 d.: Šv. Kamili- 

jus; senovės: Tautvilis ir 
Astutė.

Liepos 19 d.: Sv. Vincen
tas Paulietis; senovės: šven 
tara gis ir Sluogsnė.

Šilta.
lietaus.

ORAS
Po pietų gali būti

15,500 japonu žuvo 
grumtynėse Indijoje

KANDY, Ceylon, liepos 
17.—Nuo pradžios mūšių 
Indijoje išmušta suvirš 15,- 
000 japonų karių. Besivejant 
japonus į pietryčius nuo 
Ukhrul, sąjungininkai suė
mė 40 “jeeps’ų.”

Komunikatas pranešė apie 
Ningthoukhong kaimo užė
mimą, penkias mylias į pie
tus nuo Bishenpur.

ATMUŠA JAPONUS 
NAUJOJ GVINĖJOJ

SĄJUNGININKŲ ŠTABA3 
N. Gvinėjoj, liepos 17.—Štft 
bas sakė sąjungininkai įs
teigė tvirtas pozicijas vaka
riniam Driniumor upėskranI |A|)A|||| DA'CIIILITIkIVf te, kur atmušė dvi japonų JArUHŲ rAjIUNIINY)

UŽSIMINĖ APIE TAIKA
ROMA, liepos 17.—Diplo

matiniai raportai sakė Ken 
Harada, japonų ambasado
rius Šv. Sostui, Popiežiui 
šeštadieny pareiškęs japonų 
‘ ‘taikos pageidavimą. “ Ka
dangi visi pasikalbėjimai su 
Popiežių yra konfidencialūs, 
tai nėra šiam raportui pat
virtinimo.

Kai kurie diplomatai sakė 
Harada pranešęs šv. Tėvui, 
kad Japonija nenorinti tęsti 
ilgą ir nieko neduodantį ka
rą, ir yra pasiruošus taikos 
deryboms, kurios pripažins 
joe teisę tautinei egziaten-

atakas. Japonų daliniai, ku
rie pralaužė sąjungininkų 
linijas ir. persikėlė per tą 
upę, .buvo sustiprintų ameri
kiečių vienetų atkirsti ir 
izoliuoti.

Finansinė konferencija 
pratęsta trim dienom
BRETTON WOODS, N. H . 

liepos 17.—Tarptautinė fi
nansinė konferencija, kuri 
turėjo baigtis trečiadieny, 
užkliuvo už Pietų Amerikos 
valstybių nesutikimo su pa
siūlymu dėl 10 bilionų do
lerių banko atstatymui karo i
išgriautų kraštų, ir buvo santvarkai ir ekonomi-
pratęsta iki šeštadienio. Jai

Sąjungininkų oficiahi sa-
Pietų Amerikos atstovai 

sakė jie nelabai nori varto
ti savo pinigus pravedimui 
ekonominių projektų Euro
poje, kuomet jiems patiems 
reikalingi tokie projektai.

kė jeigu Harada ieško kom
promisinės taikos, jis tik 
veltui burną aušina.

Pirkite Karo Lenus

WASHINGTON, liepos 17.
-(OWI)t—Nacių radio skd- Daugavpilio, Latvijoje, 

bė atsišaukimą į Lietuvos 
vyrus, ragindamas juos im
ti ginklus rankosna ir “gin
ti savo kraštą.” Lietuviai, 
kaip jau anksčiau pranešta, 
nepasiduoda nacių suvedžio
jimui ir nesirašo prie vokie
čių.

Apart vyrų, vokiečiai ban 
do prikalbinti Lietuvos jau
nimą, kviesdami vaikinus ir 
mergaites nuo 15 iki 19 me
tų amžiaus įsirašyti į pa- 
gelbinius vokiečių aviacijos 
ir armijos vienetus.

Kairieji remia Wallace, 
kiti jam priešingi

CHICAGO, liepos 17. —
Demokratui eilėse yra nesan 
taika dėl vice prezidento 
kandidato. Kairieji stoja už 
Henry A. Wallace pernomi- 
navimą, kiti priešingi jo no
minacijai, bet nesusitaria 
dėl kito kandidato, kurių 
yra apie dešimts.

W;allace, anot jo rėmėjų, 
ryt atvyksta Chicagon pra
dėti kampaniją savo nomi
nacijai.

MASKVA, liepos 17.—Rusų kariuomenės, neperstojan
čiai artėdamos prie Rytprūsių, tvirtai laiko Gardiną, ir 
randasi tik 10 mylių nuo Kauno.

Žygiuodami pirmyn visu 550 mylių frontu nuo netoli 
Latvijos sienos iki Pripet pelkių, rusai užėjnė. kitą 350 
kaimų ir miestelį, ir užmušė 3,200 ir suėmė 1,700 nacių.

Maršalo Zakarovo ir Gen. černiakovskio armijos puolė 
Gardiną iš rytų ir šiaurės pusių po persikėlimo per Nemu
no upę, ir užėmė tą centrą.

Į šiaurvakarius nuo Vilniaus, rusai, smarkiam pasistū
mėjime, užėmė Kaišedorius, Anykščius, Darsūniškius, ir 
Panemunę.

Rusų lėktuvai skraido užpakaly priešo linijų ir atakavo 
Brest-Litovską ir Krustpils, 50 mylių į šiaurryčius nuo

Britų radio pranešimas sakė Maskva sakiusi, kad vokie
čiai siunčia tankų ir pėstininkų rezervus į frontą tarpe 
Kauno ir Gardino, bandydami sulaikyti rusų veržimąsi.

Atakavo nacius visuose frontuose
LONDONAS, liepos 17.— 

Apie 750 Amerikos bombe- 
rių šiandien atakavo eilę 
tiltų vedančių į Normandi
jos frontą, Belfort geležin
kelių centrus rytinėj Pran
cūzijoj, ir robotinių bombų 
sandėlį netoli Rheims. Maž
daug 500 naikintuvų saugo
jo bomberius.

Berlyno radio sakė Vokie
tija puolama penkta diena 
per savaitę. Palankus oras 
davė sąjungininkams pro
gos vartoti didelius skaičius

lėktuvų.
Rusai pranešė, kad jų lėk 

tu vai atakuoja Rytprūsius.
Lėktuvai iš Italijos vakar 

naktį puolė tikus šiaurinėj 
Italijoj, o dienos metu ata
kavo Viena apylinkę Aus
trijoj, ir aliejaus varyklą 
netoli Belgrado, Jugoslavi
joje.

Nakties metu britų lėktu
vai atakavo aliejaus varyk
lą prie Hombergo, o kiti lėk
tuvai suaižė geležinkelio til
tą prie Nantes.

LIETUVAI SABOTAŽIUOJA NACIU GELŽKELIUS
WASHINGTON, liepos 17. 

—-(OWI)—Naciams kaujan- 
tis fronte, lietuviai patrio
tai suduoda didelius smū
gius jų užpakalinėms susi
siekimo linijoms. Anot pra
nešimo, lietuviai nuolat puo 
la atskiras grupes nacių, jų 
motorinius transportus, ir

susisiekimo linijas.
Pastaromis dienomis lie

tuviai patriotai nuvertė 29 
priešo traukinius nuo bėgių.

Keliose vietose lietuviai 
patriotai pavarė nacių dali
nius ir užėmė nacių laiky
tas pozicijas.

• a

Naciu belaisviu armija 
žygiavo per Maskva

MASKVA, liepos 17. — 
Vokiečių armija šiandien žy 
giavo per Maskvos gatves, 
bet ne kaipo laimėtojai, o 
kaipo belaisviai. Jie buvo 
perkieliami iš vienos gele
žinkelio stoties į kitą. Iš 
viso buvo 57,600 nacių be
laisvių.

Pirmojoj grupėj, kurioj 
buvo visi suimti karininkai, 
buvo ir du nacių generolai.

KARO BIULETENIAI Naciai sušaudė 460
—Japonai padarė kitą pra 

silanšimą, į pietvakarius nuo 
Hengyang miesto.

—Rusų kariuomenė randa 
si 40 mylių nuo Rytprūsių, 

1 7 mylias nuo Latvijos sie
non, Ir persikėlė per Nemu
no upę žemiam Kauno.

—Sąjungininkai Norman
dijoje užėmė miestelį ma
liau negu pusę mylios nuo 
Perle rs.

prancūzu 'teroristu'
LONDONAS, liepos 17.— 

Nacių komunikatas prane
šė, kad kovose pietinėj Pran 
cūzijoj užmušta 460 “tero
ristų. ’’ Gen. Fisenhower 
šeštadieny įspėjo vokiečius, 
kad prancūzai patriotai yra 
nariai naminės armijos, ir 
kad jeigu naciai nesielgs 
su jais, kaip su tikrais ka
riais, atsakingi naciai turės 
už tai nukentėti.
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Kelionių įspūdžiai
1 ■

“SAUSAS” MIESTAS. — MORMONAI NELEIDŽIA 
VESTI KELIAS ŽMONAS. — JEI MERGAITĖS GERIA, 
AR ROKO, NEGAUNA ŠL1CBO BAŽNYČIOJE.

Vieną saulėtą Texas die
ną pakelyje į -Fort Worth 
Triestą gavau pavežėjimą. 
Automobilio vairuotojai bu
vę darbininkas, kuris iš Bos 
tono atvykęs jau čia dirbo 
keliolika metų. Jis paklau-
o v •

kareivių tematyti. Mat nėra 
kas veikti, nėra kur atsigai
vinti.

Iš Texas keliaukime to
liau į vakarus, ji kitą keistą 
valstybę — Utah. Traukiny
je šalia atsisėda jauna po-

iniutė. Pasirodė, kad ji, ap- 
“Kaip patinka vietos žmo- lankiusi savo vyrą kareivė- 

Juk šalti”. Pasakiau, lį, grįžta į Salt Lake City, 
kad čia dar neseniai tesu ir i Utah, mormonų tikybos cen-
nės?

nieko nežinau. Tada jis ėmė 
pasakoti: “Texas žmonės, y- 
pač kaimiečiai, yra labai kon

trą. Kadangi ir aš buvau 
paskirtas tarnybon į tą pa
tį miestą, tad pradėjau tei-

servatyvūs, jie tebedėvi to- rautis aipie mormonus.
įtins pat rūbus, kokius de- — Ar tiesa/ kad mormo-j 
vėjo prieš šimtą metų. Jie jinai gali vesti keletą žmonų?į 

■j — Prieš šimtą metų, ka
da mormonai įsisteigė, reli-

ateivius žiūri šnairiai, tie 
siog neapkenčia jų. Kai prieš 
kslioliką metų Wetherforde 
apsistojau ir ieškojau dar- 
bo, tai vietiniai žmones pa
klausė:

“Ko čia valkiojiesi? Ko
dėl nevažiuoji namo? Ką čia 
veiki?”

gijos dėsniai nedraudė turė
ti keletą žmonų, tik turėjai 
įrodyti, kad pajėgsi jas išlai
kyti.

Tačiau valdžia į) tai įsiki
šo, poligamija įstatymais y- 
ra uždrausta, tai ir mormo-

Kalbėdamiesi privažiavo- hų bažnyčia dabar neleidžia
me nedidelį švarų Wether- 
Xord miestuką.

— Ar tu žinai, kad tas 
miestas yra šventas?

— Kaip tai? — paklau
siau.

— O gi visame mieste ne
rami nė vienos aludės, nė vie
nos degtinės krautuvės. Vi
sai “sausas” miestas. Vieti
niai žmonės yra labai reli
gingi ir griežtai nusistatę 
prieš alkocholinius gėrimus, 
jie yra miesto “bosai” ir jį 
valdo, kaip nori.

Tikrai pastebėjau, kad šia

vesti kelių žmonų.
— Kokie yra mormonų re

ligijos principai? — paklau
siau j 03.

Tada ji papasakojo, kaip 
tūlam Smith prieš 100 metų 
Kristus apsireiškęs ir pasa
kęs, kur randasi originalūs 
“platės”. Smith įsteigė mor 
monų tikybą. Jis buvęs par
sekiojamas žmonių ir val
džios, tad atvykęs į šį kal
nuotą, neapgyventa kraštą. 
Mormonai tiki Kristų, bet 
turi savotišką bažnyčios val
džią ir mokymo sistemą, ku-

ROBOTINIŲ BOMRŲ AUKOS

Kur nors pietinėj Anglijoj iš vieno namo iškeliami nu
kentėję nuo vokiečių teroristinių-robotinių bombų. Na
mas taipgi apgriautas. (Signal Corps photo; Acme-Drau- 
gas telephoto)

— Ar jūsų religija leidžia kiekvienas vyras mormonas, 
gerti, rūkyti, šokti ir dai- jei gyvens pagal nustatytus
nuoti ?

— Dainas ir šokius ne
draudžia, bet moko. Rūkyti 
ir girtauti draudžia. Tie, ku
rie geria, ir rūko, praranda 
teisę gauti bažnyčioje ves
tuvines apeigas, kurios yra 
įdomios ir gražios. Juos su
jungia bs iškilmių namuose.

Taip toji mormone beveik 
per naktį su misijonierišku 
pasišventimu aiškino man 
mormonų tikybos dėsnius, 
kurie labai keisti ir savotiš
kų Keletą kartų net suklu
po. Pavyzdžiui, pasakė, kad

dėsnius, po mirties gali tap
ti Dievu. Kai pasakiau, kad 
tai negalima, ji suabejojo ir 
liepė mormonų kunigo apie 
tai paklausti. Gal būt ji gir
dėjo, kad siekia būti pana
šiais į Dievą.

Salt ‘Lake City yrą mor
monų centras, trys ketvirta
daliai gyventojų yra mor
monų tikybos. Jų įtakoje y- 
ra visas miestas. Turi gėlė
tą labai gražių bažnyčių, į 
kurias nemormonus neįlei
džia. Mormonų skaičius A- 
merikoje siekiąs arti mili-

ĮDOMIOS Z8ĮIO51$ TOLIAU
Iš šiaurvakarinio 
Wisconsino

New Lisbon, Wis. — Po 
trijų savaičių didelių kaitrų 
mūsų apylinkėse, pagaliau 
liepos 11 d. pavakary sma
giai palijo, šį kartą tas įvy
ko be griaustinių ir be di
desnio vėjo, kas čia yra re
tenybė.

Šio lietaus buvo permaža 
augalams ir ganykloms, nes 
žemė tik paviršiumi suvil
gyta. Dabar ,ir vėl sekai kait
rą. Reikia daugiau lietaus 
daržovėms, ypač kornams, 
kurių lapai sauąėja.

Čia* dienos metu tempera
tūra dažnai užkopia iki 80 
laipsnių, o naktimis nukrin
ta iįci 45 laipsnių, žmogus 
jautiesi, kad rytmečiais bus 
sulaukta šalnos. Bet taip nė
ra.

Pavasario pradžią kirpii- 
nai Smarkiai apędė įvairių

medžių ir medelių lapus taip, 
kad atrodė kaip nudžiūvę. 
Dabar lapai iš naujo ataugo. 
Medžiai visur majestotiškai 
žaliuoja. P. T.

Šeimininkės perka 
milijonus tuzinu 
kiaušiniu

War Food Administration 
rapprtuoja, kad Amerikos, 
šeimininkių bendradarbiavi
mui, kiaušinių, taupymo klau 
simas, iki paskutinių dvie
jų savaičių grasinęs svarbių 
pralaimėjimų, laikinai tapo 
išrištas.

Birželio 10 d., kuomet bu
vo 25 milijonai tuzinų kiau
šinių kuriems nebuvo gali
ma rasti vietos, War Food 
administratorius M a r v i n 
Jonės prašė visos tautos šei
mininkes atsiliepti ir neštis

namo papildomą tuziną ir 
taupyti savo šaldytuve.

“Šiandien aš su džiaugs 
mu galiu raportuoti” sakė 
teisėjas Jonės, “kad tautos 
šeimininkių ir pirklių pagal
ba, davė progą sutaupyti 25 
milijonus tuzinų kiaušinių! 
kurie būtų sugedę, ir tuo 
mūsų skubus kiaušinių tau
pymo klausimas yra išriš
tas.”

EXTRA1 EXTRA1
Permainytas 

vardas Ir 
adresas.

Lietuviškas 
Zj liukas — 
N. KAMEK 
savininkas.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6064

jono. Jie stengiasi plėsti mi
sijas ir kitose valstybėse.- vf

WOLK ^TIJOliG
194 S 35"1 Street

AhVASCKh PHOToCK\I’HY

E • ' EITE

me miestelyje labai maža, nigai gali būti vedę.

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesnj nuošimtį — be komišino 

PAS

(r

B8E

Yra Geriausiu Laiku Pirkti Pirmus ftAįUea 
Namų Msterijolą Di Dar žemomis Kataomlst 

Atvykite į mflsn Jardą Ir apžtflnėldte ste
ką Ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLA — 
dėl garažų, porčtų, vlžkų, skiepų tr fletų. 
PASITARKI! SU MCSŲ EKSPERTAIS

ApnopAVn^Aą jr PRiSTATMAR 
TEIKIAMAS DYKAIt 
STANLEY LITVINAS,

Kontraktoriuss <** ’< > r • r ■ e- f v > *
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED

ITIARGLITIJ'
vncNTNtTftIJH AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS B AI,. 11, 1933 M II

WHFC - 1456 kilos
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.-v ą

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 Ild 8 v. v.

GUCIO ofiso adresas;
6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 2242 
Bt .".i"' —...........'■■-J.' i;:...

t

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

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

Res. 69S8 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehlD 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS .
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 4

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

LITVINAS,
General Manager

CARB-MOODY LUMBEB CO.
” "PATARNAUJA LIETUVIAI 8ALESMANAI 

3089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORV 1272
VAL.ANDOŠ — Nuo 7-tos vat ryto iki 6:30 vaL po pietų

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonu — PORTSMOUTB 9022
W- VIRO. LUMP — Sijoti.........
STOKER COAL, Aukštos rūšies, jy
2 syk planlo*, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP .. i. ....... <110
PETROLEUM OOKE tCourae)..< ** 

PETROLEUM COKE (Pilė Rus) J

—T—

Didžiausia Lietuvių 
J ew eiry Krautuvė

*arduodame ^Laikrodžius, Laik
rodėlius,' 'Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
UŽ PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Paainaudokits!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

MU8I0 * '
4216 ARCHER AVENUE 

Phene: LAFAYETTE 8617

Būkit Malonūs 
SAVO AKINSI

Tik viena pora ak ų. visam gyveni
mui Saugokite Jtta kildami ner
iami nuoti Ja. modernlilclauala 
piętoda, kurią regėjimo mokslai 
rali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų Įtempimą.

Dr. Jote J. Smetona 
Dr. J. j. Snetana, Jr.

orrpMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Tckr^iuu: CANAL 0&23, Cliicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

TrėČiad. Ir žeStad. 9:30 a. m.BU ~

;dr. sęrner

TeL YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Ree.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
750 VVest $5th Street

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublie 7868

Tel. CANal 0257
Rcz. Tel.: PROspect 665!

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 yal. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. Y. 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 rankoj
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. t»I. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASJ . . , • .. • ? a r

.6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

nuo 2—4 Ir nuo 7—0 kasdien, 
Uįakiriąnt trečiad. ir aekmad.

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue • 
LIGONIUS PRIIMA:'

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

LIETUVIS AKIŲ GtUYTOJAS
25 metų patyrimas

<TeL: Ysrds 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivu Akis

Ofiso Ir AMnlų Dirbtuvė 
6401 SO. HALSTED ST.<-r

Kampu 34th Street
Valandos nuo 10 iki A; nuo 6 iki 8
J Sekmadienyje pagal sutartį.

«Tel.: Y
DR. P. AtKOČIDMAS

DANTISTAS
1446 S. 49th Cęurt, Cicero 
Antradieniais, KjRtvirtadieniaia 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M. 

8147 8. Halsted St, Chicago
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais i
yalaadoąi 8^-8 >

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 4
Res. Tel.: MIDuay 2880 |

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayotte 3210 
Rez. Tel. BEPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDziė 2868 

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus prarand| 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran-
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

“D K A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVFRTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolnh 0488-1M89

n EI,P IVANTF.D — VYRAI

HELP WAMEI) — VYRAI HELT WANTIJ> — MOTERYS HELP WAN'TEH — MOTERYS SVEIKATA...

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 St.

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtslSauklte 
Apply Employment Office 

EDOEWATER BE ACH HOTEL 
5357 Sheridan Road

Melskitės, kad Lietuva vėl 
atgautų nepriklausomybę.

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

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
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 — Gerog 
pokarinės progos.

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

DARBO OFISAS:

1332 Cortland St.
(1900 | Šiaurę Ir 1332 1 Vakams;

Imkite Armitase GatvekarJ.

HELP WANTED — MOTERYS

ir ★ ★ Ar ★ ★★ ★'Ar

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

GALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDTUM
* * * * * M *

High School 
Merginų

- V f
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 
& WITT’S PRODUCTS

COMPANY 
125 W. Ohio St.

JUS GALITE

STOTI INVAZIJONH
ATEINANT .

, DIRBTI

Hurley Machine
Ne visi kovojantieji yra
FRONTO LINIJOSE—

JUS GALITE BŪTI 
VIENA ČIA 

NAME 
BUKITE:

MAŠINŲ OPERATORKA 
ASEMBLORĖ 

INSPEKTORKA 
DIRBKITE LAIMĖJIMUI!!

★ ★
Matykit Mr. Danicek 

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, $87.50 J menes) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5857 Sheridan Road

BRANGUS TURTAS
Halo DR. RAUKUS 
4204 Archer Avanue, Chlcago

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

VYRAI IR MOTERYS

SKARMALŲ RINKĖJA
švarus darbas ir geros aplinky
bės. Nuolatinis darbas — gera al
ga. Kreipkitės tuojau:

PEOPLES IRON ft METAI, CO. 
5835 S. I OOMIS BI.VD.

BFČERTŲ manaRPtA) ęrityrualij. Ge
riausios algos, šaukite fanai 1A8A;»
prašykite Mr. Siegel.

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama; 
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
AtaHauktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba me« Umoldnslm Jus. 

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

Imkite Donglas Park “L” Iki Dufų

MOTERŲ
> kU.. i «•—
ŠLAVIMO
Daliniam Laikui 

NEREIKIA PRITYRIMO
KreipkitSo:

PERSONNEL OFISAN
Z

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

BURR
BENCH OPERATORIAI 
BENCH LATHE OPERS. 

TURRETT LATHE OPERS.
TRUMPOS VALANDOS 

NUO 4 VAL. POPIET IKI 
9 VAKARE.

MINNEAPOLIS 
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

WEST SIDĖS
Karo Dirbtuvė

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

Inspektorių ir
Benčiaus darbininkų 

48 vai. 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 NEPATARUSIEJI 

GEROS PAŽANGOS PROGOS 
Kreipkitės:

DELTA STAR 
ELECTRIC CO.

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

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 Wesf47th St.*
Tel. YARDS 1866.

"pARDAVTMUI

PRIE MICHTGAN CITY MAŽA UKF
su moderniškai Jrengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basementae 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinės mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. mylių nuo Miclh-
gan ežero Ir puošnių rezortų.
J. P. VARKALA sav., Chlcagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Vlnrinia 2114

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. Chlcago

AKIŲ PERŠĖJIMAS
Vidurvasaryje labai daž

nai pasitaiko, kad peršti a- 
kis. Tam priežasčių gali bū
ti įvairiausių, o dažniausia 
pasitaikančios priežastys y- 
ra šios:

1. — Saulės spinduliai, jei 
tiesiog į akis spingsi, gali 
suvarginti akis taip, kad ne 
tik akių, vokai peršės, ne tik 
kad akių baltymai paraudo
nuos, bet net ir optinių ner
vų inflamacija gali sugadin
ti regėjimą.

Vasarotojams patartina, 
kai būni ant smėlinio kran
to, arbą kai meškerioji, ar 
sauliniesi, — patartina dė
vėti spalvuotų stiklų aki
nius. Ar žinai, kad nuo tvis
kančių į akis saulės spindu
lių žmogus gali apakti? Tad 
pasisaugok.

2. — Darbas tokiose są
lygose kur yra įrituojančių 
dūmų ar gezų, dažnai yra 
priežastimi akių peršėjimo. 
Valdiški dirbtuvių inspekto
riai deda visas pastangas, 
kad tą blogybę prašalinus, 
bet dar randasi tokių mažų 
dirbtuvėlių, kur valdžios in
spektoriai neužeina!. Taigi 
patiems darbininkams ten
ka imtis priemonių, kad ap
saugojus savo sveikatą.

3. — Nemigas, ar tai bū
tų per "išdykavimą “balia- 
vojant”, ar dėl rūpesčio ir 
susinervavimo, — taipgi y- 
ra gan dažnai priežastimi 
akių peršėjimo.

4. — Kai akys yra trum
paregės, ar tplimatės, ar as- 
tigmatiškos (kai akių pavir
šius yra nelygiai išgaubtas), 
— ir jei dėlto žmogus nepai
so ir nedevi tinkamus aki
nius, — tai tokiam labai 
dažnai peršti akis ir yra pa
vojus dar labiau susilpnin
ti regėjimą. Kurie skaito 
daug, ar kurie dirba, smul
kius darbelius ir peršti a- 
kis, tai tegul žino jog ne 
nuo to peršti akis, bet to
dėl kad reikalingi yra aki
niai.

Kaip gelbėtis. Kai akys 
parausta, ir ašaroja, ir perš
ti, ir bijosi šviesos, ir jau
čiasi lyg smėlio būtų pri 
piltos, — tai pirmiausia rei
kia gelbėtis šitaip: Jei turi 
po ranka “boric acid’’ mil
telių, tai padaryk švelnų 
skiedinį įpilant 1 arbatinį 
šaukštelį “boric acid” milte
lių į puskvortį vandens, ir 
su tokiu atšaldintu skiedi
niu plauk akis. Šalto van
dens kompresai uždėti ant 
akių taipgi palengvina per
šėjimą. Jei “boric acid” po 
rankja neturi, tai nueik į 
a£>tieką ir nusipirk “Wyeth s 
Collyrium” su akims plauti 
kaušeliu, ir plauk peršian- 
čias akis su tais vaistais.

SUSITUOKUS ŠV. PETRO 
BAZILIKOJ

2nd Lt. Emela Mary Ber- 
nard, kariuomenės slaugė I- 
talijoj, pirmoji amerikietė 
Šv. Petro bazilikoj, Romoje, 
priėmus moterystės sakra
mentą su lst Lt. Edgar Er- 
win iš Lake Providence, La., 
kuris vedybų proga priėmė 
katalikų tikėjimą ir toje pat 
bazilikoj prieš šliūbą pa
krikštytas. (NCWC-Drau- 
gas)

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas S. V. — Per- 
didelis kavos vartojimas 
sveikatai kenkia. Yra patir
ta, kad turintieji reumatiz
mą didesnius skausmus ken
čia po to, kai išgeria kavos.

Atsakymas O. F. — Kan- 
talupinis arbuzėlis netukina.

Atsakymas M. R. — Taip, 
ir vasaras metu gali pasi- 

Jei akių peršėjimas pasi-, taikYti skarlatinos susirg;- 
taikintų dažnai, tai privalai!
eiti pas daktarą. Savo akis 
brangink labiau negu ran
ką, ar koją... Privalai vengti 
visko kas silpnina akis.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Nauji Žemaičių kankiniai
Baisiai nužudytieji 76 vyrai Rainių 
miškelyje

Kankinimo būdai

MERGAITĖS
MOTERYS
MAITINKIT MUSŲ 

KOVOJANČIUS VYRUS 
Reik Jūsų pagelbos pakuoti 
maistą ir racijonus kovojan

čioms jėgoms.
Švarus, lengvas darbas. 
Pusė daugiau algos už

viršlaikį.
Dienos ir vakarų darbas. 

“L" IR GATVftKARTŲ 
TRANSPORTACMA

Chas A. Brewer & Sons
6320 HARVARD AVĖ.

' WEST SIDĖS 
PANELĖS - MERGINOS

$34.80 Į SAVAITĘ
Nuolatinis, malonus, lengvas dir

btuvės darbas. Arti namt> 
Ateikite priahuošuBios dirbti.

AMERICAN DECALCOMANIA 
4334 W. 5th Avė.
OPERATORIAI

ant single needle mašinų siuvinė
ti auto sėdynių uždangalus. Ga
lima uždirbti JI.00 ir daugiau per 
valandą.

DAPCO
705 W. Washington Blvd.

Pirkite karo bonus.

Ga rasite tokį darbą, kurį 
norite Ir pajėgsite dirbti.

Chinatown viršyja
San Francisoo Chinatown 

viršyjo savo Penktosios Ka
ro Paskolos kvotą, pasirašy
dami $450,000 bonų — tai 
yra $100,000 virš kvotos.

Kiniečių draugijos ir biz
nio organizaeijos susisiekė 
su kiekviena firma ir kiek
vienu namu jų miesto daly
je. Jie tęsia savo lankymus 
ir tikisi surinkti papildomus 
tūkstančius, iki paskola pa
sibaigs, liepos 8 d.

Kiekvienam po boną
Q. B. McLure, Pahokee 

Fla., farmeris, nupirko po 
$100 boną už kiekvieną vy
rą ir moterį iš Pahokee ir 
Canal Point miestų dabar 
esančių kariuomenėje.

Lavono Nr. 15 kiaušas 
ir veidas sudaužyti, defor 
muoti. Dešinė akis išdurta 
Dešinė ausis nutraukta, nu
plėšta. Visi dešinės rankos 
kaulai sutriuškinti trumpa 
lazda. Rankos surištos per 
liemenį virve. Oda nulupta. 
Lavono Nr. 21 viso kakti- 
kaulio kairės pusės, viršu
galvio pusės ir kairės pusės 
viršugalvio — nėra. Kjnukuo 
lėj smegenų nėra. Kairė a- 
kis išdurta. Sumušimo žy
mės labai didelės. Lavono 
NV. 24 vidurinėje kaktikau- 
lio dalyje yra skylė, pro ku
rią kyšo smegenys. Kiaušo 
kaulai sulaužyti ir defor
muoti. Lavono Nr. 27 gal
vos viršukaulis ir žandikau
lis perkirsti iki kaukuolės 
gilumos. Visi kaukuolės kau
lai sutriuškinti į gabaliukus. 
Lavono Nr. 30 visa kaukuo- 
lė sutriuškinta, išskyrus de
šinįjį viršutinį žandikaulį ir 
ausies kaulą. Oda nuo deši
niojo kampo lūpų iki deši
nės akies ir iki viršugalvio 
kaulo susiuvimo pašalinta 
kartu su galvos kaulais. 
Kaukuolė be smegenų. Lava 
no Nr. 34 dešinėj pusėj, a-

įplatumo durta jljhizda, iš 
kurios išlindęs žarnų galas 
netoli 10 colių. Dešinėj pu
sėj, sėdynės srity, durta 
žaizda. Rankos surištos už
pakaly. Dešinės kojos kelys 
sumuštas su kraujo išsilie
jimu. Lavono Nr. 35 akys 
iššokusios iš duobučių, 
šiurpių kentėjimų ženklai

Skaitytojas gal bus ir pa
vargęs besekdamas tfrB bai
sias eilūtes ir vaizduotėje 
atkurdamas baisius sužalo
tųjų. vaizdus. Bet jų kan
čios buvo perdaug didelės, 
mes negalime jų užmiršti, 
mes turime gerai įsitėmyti, 
ką tie patri jotai iškentėjo 
nuo raudonųjų okupantų ir 
vaikų vaikams pasakoti a- 
pie jų baisią auką dėl Lie
tuvos. Taigi baikime per
žvelgti svarbiąsias lavonų 
žymes: lavonas Nr. 38 turi 
dešinę blauzdą sumuštą su 
kilau jo išsiliejimu. Dešinys 
skruostas peršautas, akis ir 
kakta sumušta su kraujo iš
siliejimu. Virš kairiojo an
takio 6,6 cm. žaizda iš ku
rios kyšo smegenys. Lavo
nas Nr. 40 be gausių sumu
šimo žymių turi galvoje, de
šinėje pusėje virš antakio

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽIANČIOS 
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

’ lutės masažavimu -bu DEVI- 
!S OINTMENT. Tegul būti

na alyva j 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

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

SUPERIOR 1462.

Jie sudarė $60,000 sumą. pendicito srity, poros colių apie colio platumo žaizdą.

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. Starkas 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą koiegis- 
tams Marianapolls College, ku- 
randasl Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

”D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avė. 

Chlcago 8, Illinois
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Antradienis, liepos 18, 1044,

DRAUGAS -
THE LITUUANIAN DAILY FRIEND 

2834 South Oakley Avė. Chioago, IilinoU
Published Daily, except Sundays,

___ by the
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A raember of the Catholic Press Association.

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

. Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
, Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

- »» ————————
Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:

Metams *.....................................................................................$7X)0
Pusei metų ......................................................„.............. . 4.00

, Trims mėnesiams .......................   2.00į Dviem mėnesiams . ............................................................... 1.50
Vienam mėnesiui ...........................................................................75

r Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
» Metams ........................................................................................ $6.00

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ip korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig * savo Nuožiūros. Korespondentų pz-afSome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as secend-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Under the Act of March 3, 1879.%

Pažvelgus į Rytų ir Vakarų frontus
Kai perskaitai karo žinias, gaunamas iš rytų ir va

karų frontų, ateina į galvą įvairiausių minčių:
Rytuose raudonoji sovietų armija yra už kelių mai

lių nuo Rytų Prūsijos, rytiniame Vokietijos fronte.
Vakaruose amerikiečių ir britų armijos, vadovaujant 

generolui Dwight D. Eisensoweriui, yra maždaug 120 
mailių šiaurės vakaruose nuo Paryžiaus ir apie 350 
mailių nuo vakarinio Hitlerio Vokietijos rubežiaus.. „

Raudonųjų armijos artėja į Tannenbergo kovos lau
ką. kur rugpiūčio mėnesį, 1914 metais, generolai Paul 
von Hinderburg, Erich Ludendorff ir Max Hoffman su
mušė caro Nikalojaus II armijas, kurioms vadovavo 
du generolai: Rennenkampf ir Samsonoff, ir paėmė 
103,000 belaisvių. Samsonoff nusižudė kovos lauke.

PAVARČIUS KARO ISTORIJOS PUSLAPIUS •
Ano karo metu po žiemos kovų Mozūrų pelkėse, ru

sai pasitraukė iš Rytinės Prūsijos.
Tannenberge ir Mozūrų pelkėse kovos tapo kokia tai 

legenda kariškos strategijos ir operacijų taktikos. Pa
vydas ir vaidai tarp Samsonoff ir Rennenkampf atnešė 
tenai Rusijai didelį pakrikimą. Amerikos karo kores
pondentų dekanas Kari H. von Wiegand iškelia įdomų 
savo pasikalbėjimą su Hindenburgu ir Ludendorff u a- 
pie tuos kovos laukus, ir Hindenburg pastebėjo: “Ru
sija yna taip didelė, kad visos pasaulio armijos gali te
nai dingti”. Ir kitą kartą Wiegandui jis pasakė: “Rusi
joje yra tiek tyrlaukių, kad jie gali viso pasaulio armi
jas praryti,’’ Atsiminkime, kad Rusija savo žemės plo
tu yra tris kartus didesnė už Jungt. Amerikos Valsty
bes ir 63 kartus didesnė už Vokietiją.

Atrodo, kad Europoje karas eina prie galo. Rugsėjo

'Atrodo, kad reikia atmesti teoriją, kuri sakė, kad vę- 
kiečiai labiau bevelija, kad jų kraštas būtų okupuotas 
amerikiečių ir britų, negu komunistų sovietų Rusijos 
raudonosios armijos. Tačiau tai gali būti apgaulinga. »

Jei Vokietija pasiduotų Maskvai, kai naciai laiko an
glų ir amerikiečių armijas vakaruose, ar raudonasis 
maršalas Kremliuje bandytų įtikinti Vokietiją, kad ji lediniam Sųsįkąupiįui” pa-
pasiduotų tuo pačiu laika ministeriui pirmininkui Chur- duodame ištisai __ atskirai.
chillui ir prezidentui Rooseveltui, kaip Hitleris įtikino 
Prancūziją, kad ji kapituliuotų Mussoliniųi tuo laiku, 
kai Prancūzija prašė karo paliaubų iš Vokietijos?

Šis klausimas yra nemažiau įdomus, kaip ir tas, kaip 
Vokietija ir Europos kontinentas nuspręs savo likimą.

Reikia pasakyti, kad gyvename laikotarpį, kuris tu
rės įnešti kai kurių aiškumų.

Iš Lietuvos požemio
POŽEMINĖS SPAUDOS 
APŽVALGA

“Nepr, Liet.” Nr. 23-24, 
gruodžių 20 d. straipsnį “Ka

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Vaikšto raiščius paleidę

Ii Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONISKad ir pavėluotai gaunam 

tuos atsišaukimus ir žinias, 
vienok tas padės mums vi
siems orientuotis, kokia dva 
šia ten viešpatauja. Tie laik
raščiai muiųs dąug ką pa
sako, pavyzdžiui, viršuj pa
duota žinia apie pareigūnų 
areštus, rodo, kad daugu
mas pareigūnų nėra išdavi-

Vakar teko išgirsti per radiją vieno komentatoriaus kai, parsidavę okupantams, 
aiškinimus, kuriuose jis pastebėjo, kad Sovietų Rusijos o tokie pat kovotojai už Lie- 
valdžios laikraštis “Izvestija” (Žinios) įdėjo straipsnį, tųvąs ląisvę, panaudoju gau- 
kuris kaltina sąjungininkus, kad jie neužtektinai kovo- tas tarnybines žinias savo 
ja Prancūzijos fronte. Ir girdi, “Izvestija” pastebi, kad žmonių labui. Tą patvirtina 
netiesa., kad vokiečiai dalį/ savo jėgų ištraukė iš Rusi- ir požeminė spauda. .Straips- 
jos rytų fronto ir nusiuntė į Normandijos frontą, Praų- nyje “Pavojus kantrybei” 
cūzijon. Laikraštis “Izvestija” priešingai pastebi, kad
vokiečiai dalį savo kariuomenės atgabeno iš Prancūzi
jos fronto į Rusijos rytų frontą. “Izvestija” sako, kad 
rusų kareiviai gerai kovoja, todėl ir laimi.

Radijo komentatorius pastebėjo, kad yra davinių, labai mažai tedavė išdavikų, 
kad vokiečiai daug karo jėgų atgabeno iš rytų Rusijos Jei žinome, kad vienoje oku- 
fronto į Prancūzijos frontą. puotų šalių priskaitoma 200,

“Izvestija” laikraščio pareiškimas daug ką pasako. 000 nacių (čia laikraštis iš- 
Komunistai vaikšto batų raištelius atleidę ir ieško vi- vardina kiek kurioje oku- 
sokių priekabių, nors iš tų pačių sąjungininkų, ypač puotoje šalyje eina su vo- 
Amerikos, gauna didelę pagalbą. kiečiais ir tuo kenkia savo

Kur šiandien būtų Rusija., jei Amerika nebūtų nu- tautai)... tai tas nedidelis 
siuntusi ųž bilijonus dolerių įvairių karo reikmenų ir būrelis nevykėlių lietuvių 
maisto Sovietų Rusijai sunkiausiu momentu? Jos armija bolševikų ir vienas kitas po- 
tikriausiai nebūtų buvusi dabar prie Vokietijos rubežių. litinis nesusipratėlis, vokie-

Ar galima bendradarbiauti ui komunistais

sakoma: Lietuvių t a u t a, 
nors okupacijai neruošta, 
pasirodė politiniai subren
dusi, vieninga ir, palyginti,

čiams pataikaujantis lietu
vis yra tik lašas jūroje. 
RirtitaŠ priešas -lietu
vius turėtų tik gęrbti.

Mes laisvai neduodame sa
vanorių frontui ir darbinin-

“Chicago Sun” praeitą pirmadienį parašė editorialą, 
kurį užvardino “Vatican ir Kremlin” (Vatikanas ir 
Kremlius).

Tame straipsnyje rašoma, kad praeitą trečiadienį pas kų Reicho darbams, nes mes 
popiežių Pijų XII atsilankė Romos miesto tarybos na- šiandien taupome aąvo žmo- 
riai. Sakoma, kad pas popiežių Pijų XII su Romos nių jėgą, kad panaudoti ją 
miesto tarybos nariais buvo atvykę ir du komunistai, kadą tąi bus reikalingiausia.
Miesto taryba dėkojo popiežiui už didelius jo darbus, 
atliktus Romos gyventojams.

Italijos komunistų vadas yra Palmiro Togliatti, ku
ris prieš keletą savaičių atvyko į Italiją iš Sovietų Ru
sijos, kur jis išgyveno apie 20 metų.

‘‘Sun” rašo, kad Togliatti kalbėjos su Msgr. Giova- 
nnia Montini, Vatikano valstijos sekretoriumi, apie ben
dradarbiavimą katalikų su komunistais.

Ta proga reikia štai ką pasakyti. Katalikai nori su 
visais bendradarbiauti. Bet su komunistais iki šiol ne
galėjo būti katalikų bendradarbiavimo, nes komunistai 
neigia* pagrindines žmogaus teises ir pareigas, ypač 
komunistai neigia sąžinės, spaudos ir draugijų laisvę.

Jei popiežius priėmė audiencijoje ir du komunistus, 
tai nieko nepaprasto. Popiežius visais rūpinasi. Juk po-

Reikiamam momentui atė
jus, mes ją panaudosime. Jei 
kol kas mes į vokiečių pa
reigūnų neleistiną elgesį lie
tuvių link kraštutinėmis prie 
menėmis nereagavome, tai 
tas nereiškia, kad mes to
liau ramiai galėtume leisti 
iš lietuvio tyčiotis ir net 
tautą naikinti. Štai dabar 
sklinda gandai, kad vokie
čiai ruošiasi masiniams lie
tuvių suėmimams ir depor
tavimams. Mes tylomis to
kio elgesio praleisti negalė-

piežius siuntė pagalbą Sovietų Rusijos žmonėms, kurie rime. Priemonių reaguoti ga- 
buvo smarkiai nukentėję nuo revoliucijos, bado ir kitų rasti įvairių, ir jos vi-

1 dieną sueis penki metai, kai Europa yra apsiausta nelaimių. Popiežiui rūpi ir komunistus grąžinti į tiesos 808 dabartiniam okupantui 
karo audrų. Per tą laiką Vokietijos medžiaga smarkiai kelią. Jei Juozapai Stalinas prašytų popiežiam* audien- būtų skaudžios! šiandien vie 
išsieikvojo, taip pat žmonių pajėgumas sumažėjo, siau- cijos, reikia manyti, kad popiežius ir Staliną priimtų 118 ^ra aiškiu, kad tauta jau 
čiant tūkstančiams lėktuvų iš oro. jr jam primintų, kad jis grąžintų sąžinės ir tikėjimo tiek yra pariruošusi, još vyk-

laisvę Rusijos žmonėms. d^8 8aY° P°Utinės vadovy-
Kai komunistai atsižadės savo biaurios taktikos ir kės nurodymus, jei vokie- 

padarys atgailą, reikia manyti, kad tada galės būti
bendradarbiavimas tarp katalikų ir komunistų. Vyru
čiai, pirmiau atsisakykite nuo neapykantos religijai ir 
žmones, kurie kovoja ufc sąžinės laisvę, išlaisvinkite iš 
kalėjimų, tada galima bus kalbėtis bendrais reikalais.

PRIARTĖJIMAS PRIE RUBEŽIAUS
Raudonoji armija priartėjo prie Vokietijos rubežiaus 

rytuose, amerikiečių ir anglų jėgos yra 350 mailių nuo 
Vokietijos rubežiaus. Raudonosios armijos priartėjimas 
prie Vokietijos rubežiaus gali taip nulemti, kad Vokie
tija ir dalis Europos kontinento gali patekti įi Juozapo 
Stalino rankas. Nežinia kodėl taip lengvai vokiečiai už
leidžia pozicijas rytų fronte. Čia yra kas tai tokio ne
paprasto. x'

Žinios, gaunamos iš Prancūzijos, patvirtina, kad vo
kiečiai Prancūzijos fronte kovoja “kaip fanatikai.” Vo
kiečių oficialus komunikatas (kaip atspausdintą New

Kį skelbia japonai!

(Tęsinys)
Ir, baigdamas, seklys be

veik balsu išreiškė savo 
džiaugsmą:

—O vis tik Dievas yra 
ienas Barhaux’ui!

Mąstymuose esama žod
žių, kurie gali staiga pa
kreipti dvasią visai nauja 
ir netikėta kryptimi. Bar
bame nelaimingai buvo išta
ręs šitą vieną žodį, kuris 
visiems žmonėms, kas jie 
nebūtų, prašoka vargingąjį 
žmogaus matą: Dievas. Ne 
todėl, kad Barbaux būtų 
buvęs tikįs. Kas jis buvo, 
jis pats nežinojo. Jis atliko, 
kaip ir visi žmonės, savo 
pirmąją Komuniją ir paskui 
niekados nekėlė kojos į baž
nyčią. Bet jis saugojo savo 
paprastoje sieloje instink- 
tyvinę pagarbą visai didelei 
paslapčiai, kurią mažas jo 
protelis 11 metų buvo tik 
tik paviršiun palietęs, kaip 
ir didelę pagarbą iš viso 
kunigams. Kai dėl kunigo 
Darna ant, jo paties arčiau 
nepažindamas* jis jąutė jam

Ir štai užpuolė jį keistas 
sumišimas. Turi gerą Dievą 
ir seklys Barbame; taip, bet 
argi ne tas pats Dievas ve
da kunigo veiksmus? Nie
kados jis nebuvo matęs ku
nigo Darmont prie alto
riaus, ir štai nejuntamai jo 
žvilgsnis apleido grobį, kurį 
buvo pasiruošęs pagriebti, 
ir nukrypo į) mišių laikyto
ją. Jį pagavo šitas keistas 
žavesys, kurį/ palieka, pro 
šalį praeidamos, didžios pa
slaptys.. Kas galėjo būti mi
šios? Jis neatsiminė, bet 
tikriausiai tai turėjo būti 
kažkas labai didinga, kas 
jam beveik kėlė baimę. Ku
nigas daugiau nebuvo šitas 
klebonas Darmont, kurį ma
tė dažnai gatvėje su visais 
šnekantį ir su juo, Barbaux, 
kuris nelankydavo bažny

čįąi imsis kraštutinių, bol
ševikų vartotų, lietuvių tau
tos naikinimo priemonių.

Kokią Lietuvą norėtumėm 
matytį ateity? Ir tą klausi
mą ątsąko požemis.

Norėtumėm matyti mūsų
visuomenės pasiskirstymą

Japonų jūros ponai pastaraisiais mėnesiais sekmin- nedidelių skaičių smulkių 
gai laikė kava laivyną nuošaliau, kad nesustikus su A- partijų, daugiausia į 2-3 po- 

York'Times)""paduoda pirmųjų.keturių ‘savaičių sagių merikos l*ivy«u, bet dabar Tokyo radijas įspėja japo- litine, organizacijas, kurios 
ir amerikiečių invazijos apžvalgą. Vokiečiai tvirtina, “* kad J“ «“»“» prarasti regėjimo apie galimybę ąpimtų visus gyventojų 
kad jie sunaikino 1,959 amerikiečių ir britų tankus, kov'* t&rP d™f» uivym*> **> tik bu’ 8uHn0t» Norėtumėm ori-
1,427 lėktuvus numušė, paskandino šešis kruizeriue, 26 N tobo karpas. entuotis t fhmnkraHzmą,
naikintuvus (destrojerius) ir 59 prekinius ir trans- Tokyo radijas pastebėją kad Amerika vis naujų lai-

vų pasigaminą ir tie laivai vyksta į žygį.
Ir Tokyo radijas išdidžiai pasigyrė, kad ateis diena, 

kai Amerikos laivynas bus nugramzdintas į okeano dug
ną. Tąi jau perdaug išdidi japonų kalba, kuri vartoja
ma tik * propagandai ir pakelti namų fronte ūpą. Tai 
yra optimisunė japonų kalba per radiją.

Kitas japonų radijo pranešimas ragino japonus ne
su tokia pat desperacija ir fanatizmu prieš raudonųjų nustoti ūpo, kąd japoi^i neteko Saipan. 
armijas rytuose, kaip kad vokiečiai kovoja prieš ame- Tuščiai japonai giriasi, o Amerikos jėgos darbais įro- vardėmis; viso per du nume- 
rikiečius ir brituą vakaru fronte, Tai koks čia įtarimas? do savo stiprumą ir karišką Eiįėgumą* ' j rius virš 6,000 markių.

porto laivus. Apie tai rašo Kari H. von Wiegand “Chi 
cago American Herald“, liepos 16 dieną. Nežinia ar tai 
tiesa, ar bent dalinai tiesa, bet faktas palieka faktu, 
kad vakarų fronte vokiečiai kovoja disperatiškai. 
ĮDOMUS klausimai

Iš visų pranešimų paaiškėjo, kad vokiečiai nekovoja

entuotis 
kaip politinės santvarkos i- 
4ųąlą> i kooperatizmą, pri
vačios iniciatyvos ir nuosa
vybės principus, kaipo eko- 
nominčs struktūros pagrin
dus.

Kiekvieno nųmerįo pabai
goje laikraštis pakvituoja 
gautaą aukas. Aišku, ąląpy^

čios. Ne. Jam aiškiai atro
dė, kad tai nebuvo žmogus. 
Ir tuomet iškilo gąsdinąs 
klausimas; “Argi gali tikė
jimas draugauti su apgau
le”?

Nes dabar dalykas buvo 
labai aiškus. Kunigas tik
riausiai sučiupo Danielių 
savo bažnyčioje ir pasidarė 
jo globėju. Globoti nelaimin 
gą, kad ir būtų nusikaltėlis, 
iš tikrųjų, yra kunigo pa
reiga, bet leisti tarnauti 
mišiose—tai kitas dalykas. 
Donadieu turėjo papasakoti 
savo istoriją, ir reikėjo, kad 
klebonas įsitikintų, jį esant 
visai garbingą berniuką, ir 
paskirtų prie savęs jam pir
mą vietą. Barbame, kuris 
šventiems daiktams neaiš
kiai reiškė pagarbą, negalė
jo rasti kitos išeities.

Aštri kova kilo jo dva
sioje ir ten ėmė įsigalėti. 
Jis, Barbame, prisiekusis, 
turėjo sulaikyti Donadieu. 
Seklio sąžinė padarė tuo 
reikalu aiškias išvadas. Bet 
jame pačiame dar gyvas 

i, kuris
nujautė tiesą: žmoniškasis 
teisingumas ir šį kartą, aiš
ku, bus suklydęs.

Staiga jo veidas apsipylė 
prakaitu: mišios baigėsi. 
Kunigas ir tarnas pasuko 
zakristijon. Baisus akimirk
snis tai tiesiai sąžinei. Argi 
ant padoraus žmogaus pa
ims viršų skrupulingas sek
lys? O gal šis privalo pasi
duoti žmoniškumo įsaky
mams?! Pirma nugalėjo po
licininko sąžinė. Tvirtu žing 
sniu jis pasuko į zakristiją.

Kunigas Darmont jo lau
kė. Kada pamatė jį/ ateinan
tį, jis paėmė Danieliaus ran 
ką. Ji buvo išbalusi ir dre
bėjo kaip kūdikio. Kunigas 
savo perveriančiu žvilgsniu 
pasinėrė į policininko širdį.

Scena buvo trumpa.
(Bus daugiau)

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų { * 
senas setas 
ąrmatrasas 
perdirbtas ir 
padarytas
kaip naujas. ">*

Ateikite šiandie!

Studlo (Imk*

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FUhNirUKE COMPANV

2310 VVEST B006EVELT BOAD

let-iJi. *
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Tėvu Marijonu Ben
dradarbiai rengiasi

Liepos 23-čia diena jau 
čia pat. Tėvų Marijonų Ben
dradarbiai tą dieną rengia
si prie išvažiavimo ji Mari
jos Kalnelius, Hinsdale, III. 
Be abejonės, malonūs Tėvų 
Marijonų prieteliai ir bičiu
liai šį išvažiavimą parems, į 
jį kuo skaitlingiausiai suva
žiuodami.

Kaip kiekvienas piknikas 
rengiamas kokiam nors ge
ram tikslui. Taip ir šis Tė
vų Marijonų Bendradarbių 
išvažiavimas liepos 23 d., 
Marijos Kalneliuose rengia
mas tam, kad pagelbėti Tė
vams Marijonams auklėjime 
jaunuolių, kurie nori tapt; 
kunigais-vienuoliais.

Kiekvienas lietuvis kata
likas supranta, ką kainuoja 
mokslas. Užtat ir šio išva
žiavimo visas padarytas pel
nas skiriamas Tėvų Marijo
nų seminarijoj jaunuolių 
auklėjimui ir jų mokslini
mui.

Tėvų Marijonų Bendra
darbiai stropiai rengiasi prie 
jo, bet jų darbas, be visuo
menės paramos paliks tuš
čias.

Malonėkite jiems ateiti į 
talką! Ateinantį sekmadienį, 
liepos 23-čią dieną, visi ge
ros valios lietuviai, kuo skait 
lingiausiai suvažiuokime j 
Marijos Kalnelius, kur ture 
sime progos pamatyti Tėvų 
Marijonų seminariją, koply-'1 T

čią ir jų gražų ūkį, ir ta pa
čia proga atgaivinsime savo 
sveikatą, praleisime gražiai 
dieną ir paremsime rengėjų 
— Tėvų Marijonų Bendra
darbių gražų tikslą. J. K.

I

Pakartotinas Federa
cijos apskrities 
priminimas
PARODYKIME GAILES
TINGI ŠIRDĮ

Lietuva virto mūšio lau 
ku. Jos miestai, namai virs 
ta griuvėsiais. Menkas tur
telis, koks dar buvo likęs, 
žus liepsnose ir okupantų 
rankose. O žmonės vis dėlto 
kasis į žemę, slėpsis ir, nors 
ir daug jų žus, visgi liks ir 
gyvų, tik žinoma, be mais
to, be drabužio.

Nei vieno širdį turinčio 
žmogaus sąžinė negali būti 
rami dėl Lietuvos žmonių 
likimo. Federacijos Chicago 
apskrities susirinkime buvo 
plačiai apie tai kalbėta ir 
nutarta organizuoti Bendro 
Lietuvių Šelpimo Fondo sky
rius kolonijose. Draugijų bei 
kolonijų veikėjai pasiskirstė 
pareigomis ir pasižadėjo or
ganizavimo darbą pradėti 
tuojau. Tad veikėjai ir visi

Palaidi šunes siaučia

Donald Rack, 8 metų am-, vas.
žiaus, gyvenantis 4806 N.c s
Linder St., praeitą sekma-

CmCAGOJ DAUG 
PALAIDŲ ŠUNŲ

dienj, grįždamas iš bažny* j ęhįcagoj yalkiojasi daug 
žios namo vos išliko gyvas Sunų kurjų
nuo dviejų didelių palaidų
šunų, kurie jį užpuolė ir 
mirtinai sukandžiojo. Tai į- 
vyko praeitą
ryto.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

VARTOJAMAS NAUJAS riASTIO MA- 
MB1OLAI NATUSAIAS UtiH 
STALVOS OANTV NJHTOMS.

Velvafonesis
$12.50

IKI $39.50 U2 KIEKVIENĄ
Neotnlriuod*. b* ikMls Natūrai** «pal- 
TO«. Nebldnka. Visoj kaly tlnomoe dantų 
ploltea. 1’rmatomM erzėtai clear pleltea.

Plnnksnos >nnkumo. eanltarta, Paten
kinimas earnntuatae. Materialas labai pa
maląs 1 gamtini. Vienos dienos taleyaa

NATJOS
BVtIRS

Darome pledtaa Ispaostaa Ir I 
gautaa tik U laUnluotą dentlatg Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1194 S. Aahland tari Fl. Mon. 9351
Atdara nne • Iki S. *e«tad. aaa I IMI t 
_______ KAlJtA.MB UBTIJVUBA1

5945 W. 2«th St. 2nd Fl. Law. 2908 
80 N. Dearborn Rm. 808, Bta 8848 
Vldormloadlo vai. 8—4. AatradloaJ Ir 

kotrlrtadlent ■„ 9 Iki f.

Nepaprastas
susirinkimas

širdį; turintieji žmonės, iš
girdę pranešimą bažnyčioje, DVIDEŠIMTS ŽAIZDŲ 
ar laikrašty, kad jūsų kolo
nijoj šaukiamas susirinki
mas šelpimo skyriui steigti, 
neatsisakykite nuvykti ir pri 
sidėti prie kilnaus, gailes
tingo Lietuvos nelaimingų 
žmonių šelpimo darbo.

Apskrities valdybų

gia policija sugaudyti. Daž
nai nuo tų šunų nukenčia 
žmonės, ypatingai vaikai, 

sekmadienio tegaudami maisto ir van
dens karščio metu palaidi

rinksimAS NAMO šunes pasiunta ir tada esti
.Ankstį rytą po pamaldų 1 ^ar 

vaikutis linksmas bėgo na- 7 77 T
mo. Kad greičiau parbėgus,
jis pasirinko trumpesnį, pa
prastą kelią — elę (užpaka
linę gatvaitę). Ties groser- 
ne, adresu 5032 No. Long 
Avė., jį užpuolė du dideli šu
nes. Neturėdamas kur dė
tis vaikutis užlipo ant aš- 
tuonių pėdų geležines tvo
ros. Čia jį ir pasigavo bes
tijos. Del vaikučio verksmo 
ir šauksmo pradėjo loti gro- 
serio savininkės L. Woicie- 
howskienės šuo, kuris pri
žadino savininkę. Išbėgus į 
lauką, ji pamatė baisų daly
ką. Į pagelbą atbėgo ir ki
tas kaimynas Walter Rau- 
nchenberg, kuris gindamas 
vaikutį nuo šunų, ir gi nu
kentėjo — įkando jam į ko
ją.

Marųuette Park. — Ket
virtadienį, liepos 20 d., 7:30 
vai. vak. Gimimo P. Šv. pa
rapijos svetainėje kviečia
mas bendras visų lietuvių, 
be skirtumo pažiūrų susirin- 
imas. Visi, kuriems rūpi Lie
tuvos likimas ir Lietuvos 
žmonių būklė, kyiečUmi at
silankyti. Padėtis Lietuvos 
ir Lietuvos žmonių dabar 
visiems suprantama taip

kad ir aiškint nereikia. Tiks
las šio susirinkimo — suor
ganizuoti Bendrą Lietuvių 
Šelpimo skyrių. Visos smiulk 
menos bus išaiškinta susirin
kime. Tudėl vifci, kurie tik 
galįte, malonėkite atsilanky
ti į šį susirinkimą.

F. J. Čižauskas

Sužeisti ugniagesiai
Du ugniagesiai — E. 

Schenley ir John Walsh — 
iš gaisrininkų vieneto No. 
8 sužeisti prie Archer ir 
Cermak gatvių, kai gatve- 
kariR smogė į jų pralekian
tį troką, važiuojant kilusio 
gaisro gesinti.

Moterų Sąjungos
nariu

Moterų Są-gos Chicagos 
apskr. eilinis susirinkimas .į- 
vyks šį trečiadienį, liepos 19 
d., 7:30 v. vak. Dievo Ap
vaizdos parap. mokyklos 
kambary, 18th ir Union gat
vės. Prašome visų delega
čių laiku suvažiuoti.

Pirmininkė

Prato vengru stabdyti, 
žydu persekiojimus

LONDONAS, liepos 17.— 
Grafas Michael Karolyi, bu
vęs Vengrijos prezidentas 
bei premjeras, ir demokratų 
vengrų pabėgėlių vadas, reiš 
kė pasibaisėjimą dėl žydų, 
persekiojimo Vengrijoj ir 
prašė vengrų kovoti, kad iš
laikyti savo tautos garbę.

Karolyi sakė jeigu Ven
grijos žmonės nesustabdys 
žydų žudymo, pasaulis pris
kirs juos prie yokįečių. 
kuotų šalių priskaitoma 200,-

Apalpusį nuo kandžioji
mo ir persįkorusį per tvorą 
vaikutį nugabenus į ligoni
nę, gydytojai turėjo sudėti 
ąešioliką stičių ir dar neuž
tikrina, ka4v,yaikas..išliks gy-

Šį vakarę!
Grant park’e, koncertų 

aikštėje (į šiaurę Ruo Field 
muaiejaųs) šį vakarą prog
ramą išpildys jungtinis ka
riškas benas iš Fort Sheri- 
dan, o vokalę programą at
liks kareivių choras iš Cąmp 
Custer.

Šie koncertai esti kas va
karas po atviru dangum ir 
jų pasiklausyti nieko nekai
nuoja. Programa prasideda 
8 vai. vakare.

Pasižymėję fronte
Iš Londono praneša, kad 

41 amerikietis oficieris ir 
pėstininkas karys gavo pa
sižymėjimo ženklus Prancū
zijos kovose. Dvylikai su
teikta sidabro žvaigždės, o 
likusiems bronzo žvaigždės. 
Pasižymėjusiųjų skaičiuje 3 
vyrai yra iš vidurvakarių 
valstijų.

DOMICĖLĖ VĄICIS
(po tėvais Bcnavičaitė)

Mirė liepoj 15 d., 1944 m., 
5:45 vai. ryte, sulaukusi pusės 
amžiaus.

Kilo iš Raseinių apskr., 
Kražių parap..

Amerikoje Išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą, Juozapą, 2 dukteris: Ste- 
11a Tedrowe, joo vyrą Juoza
pą ir jų sūnų Christopher ir 
Virginia Klusas, jos vyrą John 
ir jų dukterį Paula Ann, 3 a- 
nūkes: Norma Elias ir jco vy
rą Brandon, Nadine ir Rose 
Marle Mąttran, seserį Olesę 
Jasulaitienę ir joo šėimą, bro
lį Pranciškų ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
liepos 19 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J Gimi
mo Švenč. Panelės Marijos pa
rap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos -už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Dukterys,. Žentai, 
Anūkai, Sesuo, Brolis ir kiti 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius An- 
thony B. Petkus, Tel. GROve- 
hill 0142.

Karo laivu mūšiai 
parodo darbo jėgos 
reikalingumu

Paul V. McNutt, War Man 
power Commission, viršinin
kas raportuoja, kad šiomis 
dienomis karo laivų mūšiai 
Pacifike aiškiai parodo, kad 
vakarų pajūryje yra būti
nas reikalas daugiau darbo 
jėgos, s atyti karo laivų, pri
vačiose ir karinėse lai
vyno statyklose.

Paskutinis laivų: dirbtuvių 
darbo jėgos duomenys, ku
rie buvo paduoti darbdavių, 
parodo kad ^r,a reikalinga

dar apie 82,000 daugiau dar
bininkų vakarų pajūry di
džiulėms dirbtuvėms, pasa
kė McNutt.

Svarbiausia reikalavimo 
priežastis yra pratęsti sta
tymo programas kai kurių 
rūšių karo laivų, karo rū
šies įkrovos laivų, pergabe
nimo ir tankerių.

Reikia 35,000 daugiau dar
bininkų pataisymui, pirmoj 
eilėj į vakarų pajūrio laivy
no dirbtuves, pasakė WMC 
viršininkas.

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

G AR Y, INDIANA LAIDOTU MŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FU N E RA L HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

Į PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO , VALANDOJE

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ -PRANEŠIMŲ - MUZIKOS -DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS RYTINĘ
U Radio Stoties

w. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-*uo 8:45 iki 9:15, ‘S

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vaje

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remontavimul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ M£NESLN1Ų IŠMOKTU IMU!

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Baloms.

INGS AND LOAN 
Jos. M. Mozeris, Seo’y.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai , 
rūpestingai globojami Ir Ilgi $5,000.00 ap
drausti per Fednral Savings and Loan In
surance Corporation. Jūsų plplgai bus greitai 
Išmokami jtuns ant paretkabvlmo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ ' 
FINANSlkC (STAIGA I

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEIST U TO SAV 
TEL.: CALUMET 4118

ASSOCIATION 
8226 SO. 11ALSIED SI.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsą Lietuyiama 
klientams ftPng patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

* VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų. * '
DIDYSIS Ir DtrMovS: 627 N. WESTERN AVĖ.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0X42

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

35’T? V7i T

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ
i -

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
' Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vtfk. '• ”

NARIAI
Chicagos
lietuvių
Laidotuvių .
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

J. LIULEVICIUS
<348 SO. .OAŲBtJBMA AVĖ. Phooe LAg, 8811

P. J. RIDIKAS
3S54 SO. HALSTKD ST. 710 W. lgth STREET
_________________ Telephuo. TARPS 1119

L J. ZOLP
16M WEST 48th SI. Phone TAKUS 0781

EVANAUSKAS
Phone VARUS 1138—M

MAŽEIKA
8818 LCTUANICA AVĖ.

LACHAWICZ m SUNAI
2814 WEST 23rd PLACE 
18766 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: C ANAI, 2516 
COMMODORE 576U 

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĘ. Phone Plfl.I.MAN 0661

ANTANAS Mo PHILLIPS .
a r '•r* -r ■» * V

8807 LITŲANICA AVĖ. Phone YARDS 49(tt5

I
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=v=¥= už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Sheboygan lietuvis marinas

SPAUDOS ATSTOPŲ SUSIRINKIME

fe.-:«•

PETRAS P. STAUSKAS
Petras Pilypas Stauskas 

gimė 1920 metais, vasario 
26 dieną, Sheboygan, Wis. 
Baigė Švento Vardo mokyk
lą ir Central high school. 
Ypač mėgo football ir ice 
skating sportą. Jis dirbo 
Herziger’s Sausage Co. Pri
klausė prie Šv. Vardo drau
gijos, šv. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje

Petras vedė Josephine 
Morkevičiutę 1943 m., kovo

Del vyšnių mirė
Iver Jensen, iš profesijos 

namų dažytojas ir dekoruo
tojas, mirė vienoj Chicago 
ligoninių. Savo kieme jis 
praeitą sekmadienį skynė 
vyšnias ir iškrito iš vyšnių 
medžio. ,

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

- - - - ★- - - -
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 PASINAUDOKJT

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCPL, 1OOO K., NedSlios 
vakare — 0:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:0O P. M.
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JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

ITNDER U. 8. GOVERNMENT HITPER VISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN AS8OCIATION 

OF CHICAGO

Iu

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

27 dieną. Jis išvyko į mari
nus 1942 metais, rugsėjo 11 
dieną. Dabar randasi Cali- 
fornia valstijoje.

Jo tėvai Mr. ir Mrs. Jonas 
ir Anelė Stauskai gyvena 
šiuo adresu: .1414 New York 
avė., Sheboygan, Wis.
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Sulaikyti atsibastę 
iš Rytų 3 jaunuoliai

Chicago policija sulaikė 
tris jaunuolius: vieną
11-kos, kitą 12-kos, o trečią 
14-kos metų amžiaus išBu- 
ffalo, N. Y. Klausiami del- 
ko jie pabėgę, pasisakė, jog 
Buffalo mięstas jiems ne
patikęs ir dėlto sumanę pa
mėgti Chicagą. Sukrapštę 
$20 ir sumanymą įvykdę. 
Atvykę busu. Kai suvargu
sius ir išalkusius juos su
laikė Wilmette policininkas, 
pasirodė, kad visi trys va
žinėjo Chicagoj vogtais dvi
račiais.

Jaunuoliai ne tik bus grą
žinti namo, bet dar nubausti 
už vagystę.

Nežinomoji moteris
šaukės pagelbos

Į geležinkelio sargo būde
lę, prie Kinzie ir Dearborn 
gatvių, įėjus moteris pradė
jo prašytis pagelbos. Pasiro 
dė serganti anemija (maža
kraujyste) ir dėl tos ligos 
negalinti pasisakyti, kas e- 
santi nei kur gyvenanti. Nu
gabenta į apskrities ligoni
nę.

Chicagos 1,118
lojalių japonų

1,118 Chicago japonų ne 
piliečių šiomis dienomis pa
darė lojalumo (išikimybės) 
priesaiką Amerikos Jungt. 
Valsybėms akyvaizdoje ka
riuomenės prokuroro.

Policijai įsakyta visų prie 
musių priesaiką patikrinti 
rekordus, ar kure jų nėra 
bausti.
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James A. Farley, buvęs Pašto Departamento sekretorius ir Demokratų Nacionalio 
Komiteto pirmininkas, partijos suvažiavimo proga, pirmas patekęs į Chicagos spaudos 
atstovų susirinkimą. Jis tik tiek pareiškęs: “i have nothing to say at this time”. 
(Acme-Draugas itelephoto) \ ,

Įdomus įvykis iš konvertitų gyvenimo

Darbininkas prisidėjo prie protestantų vyskupo atsiverti
mo į katalikų tikėjimą

PROTESTANTŲ EPISKOPALŲ VYSKUPAS 1919 METAIS PALIKO ŽYMŲ POSTĄ IR 
PRIĖMĖ KATALIKŲ TIKĖJIMĄ. JIS MIRĖ ŠIOM DIENOM. JIS BUVO ŽYMUS 
MOKSLININKAS.

LEWISTOWN, Me. — Dr. 
Frederick J. Kinsman, kata
likas paskaitininkas ir ra
šytojas, mirė čia, turėda
mas 72 metus amžiaus. Dak
taras Kinsman, atsivertęs į 
katalikų tikėjimą, buvo pro
testantų episkopalų bažny
čios kunigu, 1896—1908 m. 
ir protestantų episkopalų 
vyskupu Delaware, 1908— 
1919 m.; jis atsisakė nuo 
protestantų episkopalų vys
kupo pareigų ir 1919 me
tais įžengė į Katalikų Baž
nyčią. Netrukus po jo at
sivertimo, jo tėvas, motina 
ir sesuo buvo priimti vys
kupo Louis F. Walsh į Ka
talikų Bažnyčią. Walsh bu
vo Portland vyskupu nuo 
1906 iki 1924 m., iki savo 
mirties.

Dr. Kinsman buvo gimęs 
1868 m., rugsėjo 27 d., Wa-
ren, O. Jis buvo išauklėtas jis nutarė atsisakyti nuo e
St. Paul’s mokykloje, Con- 
cord, N. H., Oxford univer
sitete, Anglijoje. Jis dauge
lio mokyklų buvo pagerbtas 
už jo pasižymėjimą moks
le.

Po atsivertimo Dr. Kins
man parašė šias knygas: 
Salve Mater (Sveika Moti
na), 1920 m.; Trent, 1921 
m.; Americanisim and Ca- 
tholicisim, 1925 m.; Reve- 
ries of a Hermit (apmąsty
mai apie atsiskyrėlį), 1936 
metais.
ATSIVERTIMAS ŠUKELE 
GILIĄ SENSACIJĄ

Dr. Kinsman’s atsiverti
mas, — antrą kartą Ameri
kos istorijoje protestantų e- 
piskopalų vyskupas tapo ka
taliku, — sukėlė gilią sen
saciją. Jis buvo nevedęs, ir 
buvo laukiama, kad paliks 
katalikų kunigu, bet jis pa
liko pasauliečiu. Yra žino
ma, kad ji» įvykdė didelį 
finansinį pasiaukojimą sąži
nės labui. Jis sąžinę ir tikė
jimą statė aukščiau už pi
nigą.
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Jis savo knygoje Salve 
Mater pažymi darbininką, 
kuris turėjo didelę įtaką į 
jo atsivertimą. Tas vyras, 
kuris dirbo kai kuriuos dar
bus jo namuose, kai Dr. 
Knisman buvo Delaware 
vyskupu, pridengdavo vam
zdžius (paipaS) ir kitus da
lykus senais katalikų laik
raščiais ,ir palikdavo tuos 
daiktus namuose, kur gali
ma buvo juos rasti. Paskui 
jis siuntė katalikiškus laik
raščius ir iškarpas. Vei
kiant Dievo malonei, kelias 
buvo paruoštas tikėjimui.

KAS IEŠKO TIESOS — JĄ 
RANDA

Pradžioje 1919 metų, po 
trijų metų kovos ir didelių 
tiesos ieškojimų, Dr. Kins
man jjranešė Deleware vys
kupijos konvencijoje, kad

piskopalų vyskupo pareigų. 
Liepos mėnesį, tais metais, 
jis pasiuntė formalų atsisa
kymą anglikonų bažnyčios 
oficialams. Jis raštu pareiš
kė, kad atsisako nuo pro- 
protestantų episkopalų vys
kupo pareigų? Jis, abejojo 
dėl anglikonų šventimų ir 
sakramentų.
-------------------1-------------

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

■ 'U

OF

Ambrosia & Hectar
BEERS

Urmo (nrholesafe) 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

Dr. Kinsman atsisakęs 
nuo episkopalų vyskupo pa
reigų, jis priėmė katalikų 
tikėjimą. Kardinolas James 
Gibbons, lapkričio 28 d., 19- 
19 m., pranešė Associated 
Press apie Dr. Kinsman’o 
atsivertimą, kad praėjusį 
sekmadienį užėmė vietą Bal- 
timore katedroje. Netrukus 
po savo atsivertimo Dr. 
Kinsman įžengė į St. Mary’s 
seminariją, Baltimore.-

Jis įvykis rodo, kad kai 
žmogus ieško tiesos — jis 
ją suranda.

Šis įvykis tepaskatina 
mus labiau branginti kata
likų tikėjimą,• Katalikų Baž
nyčią.

Ot tai vyras

Cliford M. Thompson yra 
8 pėdų ir 7 colių aukščio. 
Jis nesenai baigė advokato 
mokslą Marąuette universi
tete, Milwaukee, Wis., nors 
yra 40 metų amžiaus.

Thompson sveria 460 sva
rų ir dėvi l91/> didumo a- 
pykaklę.

Sakoma, kad Thompson 
yra aukščiausias žmogus 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

Pažvelgus j 
gyvenimą

Didžiulė procesija
Praeitą sekmadienį Mount 

Carmel bažnyčioje, Melrose 
Park, apvaikščiojo dvi iš
kilmes: šv. Panelės Marijos 
šventę ir 50 metų bažnyčios 
sukaktį.

Švč. Panelės Marijos ir 
Jėzaus Kūdikėlio statulos 
buvo nešamos procesijoje, 
kuri tęsis keturias valandas. 
Procesijoje dalyvavo apie 
50,000 asmenų. Bažnyčia 
buvo nepaprastai gražiai pa 
puošta. Į šią bažnyčią lan
kos Melrose parko lietuviai.

Skaudi viešnagė
Mrs. Fannie Braun iš St. 

Louis, Mo., su savo penkių 
metų sūneliu atvyko Chica- 
gon į svečius pas savo dėdę. 
Praeitą sekmadienį visi nu
vyko į paežerį. Tėvams ne
pastebėjus, vaikutis įkrito į 
ežerą ir prigėrė. Iššaukta 
greitoji pagelba, tačiau ne
pavyko atgaivinti.

No vena prie
šv. Onos

Šiandien (liepos 18 d.) 
vakare Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
prasideda novena prie Šv. 
Onos. No veną ves ir pa
mokslus sakys kun. K. Ba
rauskas, “Draugo” redakci
jos narys. Novena vakarais 
prasidės 7:30 vai., ir rytais 
taip pat 7:30 vai. Klebonas 
kun. A. Martinkus kviečia 
dalyvauti novenos pamaldo
se ir pasinaudoti Dievo ma
lonėmis.

Didelės iškilmės 
prie Dariaus ir Girė
no paminklo

Praeitą sekmadienį, prie 
Daraius ir Girėno paminklo, 
Marąuette Park, įvyko dide
lės iškilmės. Buvo paminėta 
11 metų sukaktis, kai tra
giškai žuvo Darius ir Girė
nas, perskridę Atlanto van
denyną. Iškilmių proga bu
vo pasakyta Lietuvos reika
lais nemažai kalbų, kuriose 
buvo pabrėžta, kad lietuviai 
niekam nevergaus, bet išsi
kovos sau laisvę ir neprik
lausomybę. Lietuva nenori 
nei Berlyno, nei Maskvos 
“globas.”
Iškilmėse kalbėjo Lietuvos 

konsulas Dr. P. Daužvardis, 
Dr. Grigaitis, Lt. Klikūnas, 
kuris dalyvavo Italijos fron
te, Illinois Valstijos Ameri
kos legijono vadas, kun. K. 
Barauskas, direktorius Mac
kevičius ir kiti.

Iškilmėse grojo laivyno 
orkestras, ir Dariaus ir Gi
rėno legijono posto jaunieji 
išpildė kai kuriuos nume
rius. Dainavo solistas Bra
zys ir p. Biežienė.
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X L. šimutis, atsakoma

sis “Draugo” redaktorius iš
vyko atostogų dviems savai
tėms. Sekančią savaitę jis 
bus Scranton, Pa., kur pir
madienį, liepos 23 d., prasi
dės LRKSA metinis seimas.

X Brolis Jonas Peldžius, 
“Draugo“ spaustuvės už
vaizdą, po savaitės ramaus 
poilsio Tėvų Marijonų ūky
je, vakar puikioje nuotaikoj 
grįžo prie savo pareigų.

X Kaz. Syrevičia, laido
tuvių direktoriaus Syrevičio 
tėvas, vakar mirė. Velionis 
seniau taip pat vertėsi mi
rusiųjų laidojimo patarnavi
mo bizniu.

X Muz. A. Mondeika, šv. 
Antano parapijos, Cicero, 
veikėjui P. Stanislovaičiui 
mirus, išrinktas nauju Fe
deracijos 12 skyriaus pirmi
ninku. Pasisekimo Adolfui 
naujose pareigose.

X Ona Samsonaitė, žino
ma Cicero veikėja, šiomis 
dienomis gavo per Ameri
kos Raud. Kryžių Laišką iš 
Lietuvos (Ramygalos) nuo 
savo sesers. Rašo, kad visos 
trys seserys ir brolis dar
buojasi savo krašte ir gy
vena gerai. Laiškas rašytas 
sausio 18 d. šių metų.

X Kun. B. Grinius ir vei
kėjas Rubinas šią savaitę 
išvyksta į Scranton, Pa., į 
LRKSA seimą. Jie bus at
stovai nuo didžiausios LRK 
SA Chicago apylinkėje — 
Roselande 33-čios kuopos.

X Kaz. Mondiekis, 57 me
tų amžiaus, gyvenąs adre
su 1814 S. Ruble St., buvo 
pačiuptas plėšiko, kuris vos 
neapiplėšė. Ant laimės įivykį 
pamatė policininkas. Plėši
kui pradėjus bėgti, polici
ninkas paleido šūvį ir tvir
tina, kad piktadarį bus pa
šovęs į koją.

X Walter Fabionas, sūnus 
žinomo West Side biznie
riaus (ekspresininko) S. Fa- 
biono, 2136 West 23 St., pra
eitą sekmadienį) parvyko na
mo. Į kariuomenę jis buvo 
paimtas praeito meto rude
nį. Dalyvavo invazijoj Pran- 
cūzijon ir vienam mūšyje 
sužeistas — nutraukti trys 
rankos pirštai.

X Iš Bem. J. Kazanauską 
sekretoriaus Mutual Federa- 
lės Bendrovės, 2202 West 
Cermak Rd., teko sužinoti, 
kad bendrovės kapitalas ar
tinasi dviejų milijonų apy
vartos. Tai stebėtinas prog
resas. Jei lietuviai taip rems 
iki pabaigos metų,, be abe
jonės, Mutual Federalė Ben
drovė su sekančių metų pra
džia įžengs į trečią milijo
ną. Garbė lietuviams, kurie 
turi reikalą su ja, dar dides
nė garbė bendrovės sekre
toriui.

Iškilmėms pirmininkavo 
teisėjas J. Zuris.

Iškilmių metu buvo par
davinėjama karo paskolos 
tonai. .
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