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KAUJAMASI
Amerikiečiai užėmė Livorno uostą; 

lenkai kariai okupavo Ancona
ROMA, liepos 19.— Gen. pasivarymui.

Cląrk penktoji armija šian- Rytiniam krante sąjungi-
diėn užėmė Livorno (Leg- 
horn) uostą, plačiai apeida
mi tą miestą ir tuo privers
dami nacius bėgti iš šio tre
čio didžiausio Italijos .uosto.

Livorno randasi tik ke
lias mylias nuo Pisa, sekan
čios nacių linijos vakarinio 
galo.

Naciai nė nebandė ginti 
miestą gatvę iš gatvės, kaip 
kad anksčiau darydavo, kad

ninkai turėjo kitą didelį 
laimėjimą kuomet britų aš
tuntos armijos lenkai ka
riai užėmė Ancona uostą. 
Ancona yra vienas geriau
sių Italijos uostų, ir yra ar
timiausia J Jugoslavijos pa
krantei skers Adrijos jūros.

Lenkai suėmė suvirš 2,000 
belaisvių ir labai daug 
karinės medžiagos, ir šiuo 
laiku be perstojimo vejasi

tik kliudyti sąjungininkų!priešą toliau į šiaurę.

Puolė Vokietiją iš Anglijos, Italijos
LONDONAS, liepos 19.— 

Koordinuotose atakose iš 
Anglijos ir. Italijos, arti 2,- 
500 Amerikos lėktuvų šian
dien atakavo Miunčeno apy
linkę ir geležinkelius, aero
dromus ir karo fabrikus

' pietinėj Vokietijoj.
Suvirš 1,200 Flying Fort- 

'rifse tr LiberatoP” ‘ftombecių 
skrido iš Anglijos, ir iki 
500 jų skrido per Alpius iš 
Italijos.

Taikiniai prie Miunčeno 
buvo lėktuvų fabrikai, aero
dromas, ir amunicijos fab
rikas ir sandėlis. Manoma,

kad Miunčene gaminamos 
robotinės bombos.

Taikinių tarpe buvo ba!- 
beringų fabrikas Schwein- 
furte, ir chemikalų fabrikas 
prie Hellriegelskreuth.

Nakties metu britų lėktu
vai atakavo septynis taiki
nius, jų tarpe Berlyną, Ko-
elną, Ruhrą.Mr Prancūziją. -

*
Vakar sunaikinta bent 

266 priešo lėktuvai, o sąjun
gininkai prarado apie 100. 
Rusai sakė jie sunaikinę 128 
nacių lėktuvus virš rytinio 
fronto.

Chicago, Illinois, KetvlBtadienis, Liepos (July) 20 d., 1944

Žemę drebinantis sprogimas laivyno amunicijos stotyje, Port Chicago, California, 
užmušė bent 350 vyrų ir kelis šimtus sužeidė. Laivyno pranešimas sakė tik keturi lavonai 
buvo rasti, o kiti žuvę vyrai buvo sudraskyti į šmotelius. Atvaizde matoma kaip sužeis
tiesiems duodama pirmoji pagalba. 4 (Acme-Draugas Telephoto.)

AMPOL:
Kaunas apsuptas iš dvieju pusią; 

rusą armija puola Brest-Litovską
LONDONAS, liepos 19.—Vokiečių radio pranešimas sa

kė smarkios kovos vyksta prie Marijampolės, 25 mylias 
nuo prieškarinės Rytprūsių sienos. Marijampolė yra 32 
mylias į pietvakarius nuo Kauno, kuris yra apsuptas iš 
dviejų pusių.

LONDONAS, liepos 19.—Pranešimas iš Maskvos sakė 
rusai kariai peržengė Curzon liniją, kuri buvo po praeito 
karo pasiūlyta nauja siena tarp Lenkijos ir Rusijos. Ta 
liniįja peržengta Hajnovka apylinkėje, 45 mylias j šiaurę 
nuo Brest-Litovsko.

MASKVA, liepos 19.—Rusų ofensyva, kuri pralaužė 
vokiečių linijas 124 mylių frontu pietrytinėj Lenkijoj, 
pasistūmėjo iki 23 mylias nmo Lvov. Toliau į šiaurę, kiti 
rusų daliniai dasivarė iki devynias mylias nuo Brest-Li
tovsko.

Oficialus rusų komunikatas, kuris patvirtino nacių ra
portus apie rusų ofensyvą Tarnopol-Luck apylinkėje, sakė 
Maršalo Konevo armija užėmė suvirš 600 apgyventų vietų.

Išmuša japonus Britą Naujoj Gvinėjoj
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, liepos 19. 
— Amerikiečiai pėstininkai, 
kurie laiko Aitape apylinkę 
britų Naujoj Gvinėjoj, šiuo 
laiku išmuša tuos -japonus, 
kurie praeitą savaitę persi
kėlė per Driniumor upę ir 
nevykusiai puolė amerikie
čių pozicijas į rytus nuo 
Aitape.

Gen. MacArthur komuni-

pajėgos Wewak apylinkėj, 
apie 75 mylias į pietryčius 
nuo Aitape, bando persior
ganizuoti naujoms atakoms. 
Jau trys mėnesiai kaip ja
ponai čia sugauti.

Štabo pranešimas sakė 
sąjungininkų lėktuvai, tęs
dami atakas pietvakariniam 
Pacifike, nuskandino ar su
žalojo dar keturis japonų

■/■ b vs b av ■■ v-Kiniečiai issilauze 
iš Hengyang miesto

CHUNGKING, liepos 19. 
—Kiniečių lktcųandos prane
šimas sakė kiniečių dalinys, 
kuris išsilaužė iš apsupto 
Hengyang miesto, Hunan 
provincijoje, skubiai varosi 
į Hengshan, svarbią japonų 
bazę 25 mylias į šiaurry
čius.

Kiti kiniečių daliniai at
muša pakartotinas japonų 
atakas Hengyange, o kontra 
takomis priemiesčiuose pra
laužė japonų apsupimo ratą.

Wallace sako jis
'kovos iki paskutinių’
CHICAGO, liepos 19. — 

Vice Prezidentas Henry A. 
Wallace atvykt/ Chicagon 
šiandien vadovauti kampa
nijai savo pernominavimui 
vice prezidento kandidatūrai. 
Pasikalbėjime . su laikrašti
ninkais, Wallace pareiškė, 
kad jis kovos už nominaciją 
“iki paskutiniųjų.”

Demokratų konve n c i j a, 
kuri prasidėjo Chicago Sta- 
diume šįryt, girdėjo apie 
specialų Prez. Roosevelto 
laišką demokratų pirminin
kui Robert Ha n neg an, ku
riuo Prezidentas užgyrė 
Šen. Harry S. Truman, iš 
Missouri, nominavimą vice

Naciai atsiuntė labai 
daug robolinių bombų

LONDONAS, liepos 19.— 
Pietinė Anglija ir Londono 
apylinkė per praeitas 24 va
landas nukentėjo didžiau
sias robotinių bombų atakas 
nuo birželio 15 d., kada na
ciai pradėjo jas siųsti An- 
glijon.

Gen. Eisenhower štabas 
spėjo, kad naciai tuo žygiu 
bando pasukti sąjungininkų 
lėktuvų atakas nuo Vokieti
jos į Prancūzijos pakraš
čius.

LONDONAS, liepos 19.—Čia gaunami raportai sako 
rusai laužiasi į priešakines nacių linijas Brest-Litovsko 
priemiesčiuose.

Vokiečių radio sakė rusai pėstininkai pasiekė geležinkelį 
tarpe Brest-Litovsko ir Bialistoko, kurie abu saugo priė
jimą prie Varšuvos, 110 mylių į vakarus ir pietvakarius.

Naciai taipgi sakė jų tankų kontratakos į pietus nuo 
Gardino įsilaužę į rusų linijas Nemuno upės vakariniam 
krante.

Atmušė nacią tanką ataką prie Caen
VYRIAUSIAS AEF ŠTA-j darni pirmyn pustrečios my- 

BAS, liepos 19.—Britų jė- į lios, amerikiečiai išmušė 16 
gos prasilaužusios į karo priešo tankų, kurie bandė 
išaižytus laukus žemiau Ca- kontratakuoti, ir pasiekė

katas pranešė, kad japonų laivus.

Vyriausybė rūpinsis Japonai sako praneš
paliaubom: Eden

LONDONAS, liepos 19— 
Britų užsienių reikalų sek
retorius Eden pareiškė par
lamente, kad paliaubų sąly
gos nebus prieš laiką praneš 
tos vokiečiams, ir kad par
lamentas nebus prašomas 
jas prieš laiką užgirti. Anot 
jo, paliaubų sąlygos yra mi- 
litarinis reikalas, už kurį 
atsakinga vien tik vyriausy
bė.

'labai svarbia žinią'
NEW YORKAS, liepos 19. 

—Tokyo Domei agentūra 
žadėjo ryt dieną pranešti 
“svarbią žinią.”

Domei anksčiau liepė ja
ponų spaudai klausytis svar 
baus pranešimo šį rytą, bet 
vėliau sakė nutartu žiną 
sulaikyti iki ryt dienos.

KALENDORIUS
Liepos 20 d.: ftv. Jeroni

mas ir šv. Česlovus; seno
vės: Anis ir Tautgimė.

Normandijoje išmušta 
156,000 nacių karių

GEN. MONTGOMERY 
ŠTABAS Prancūzijoje, lie-
poa lt.—Gen. Montgomery • . - - - -- , K kad Josef Grohe Hitle-
Šiandien apėjo, ka<f per še- vienu sumažėjo. WnMi«6. kari.

kuomet karo mobilizacijosšių savaičių laiką britai ir 
amerikiečiai Normandijoje 
išmušė apie 156,000 nacių 
karių, ir kad bus galima 
lengvai supliekti vokiečius 
Prancūzijoje.

įr
rytinį Virė upės krantą. La 
Capella ir Grand Hamel 
miesteliai taipgi užimti.

Britų pasistūmėjimas į 
centrą užėmė Hottot-Les- 
B,agues, pustrečios mylios į 
pietvakarius nuo Tilly-Sur- 
Seulles, praplėtė spragą prie 
Boyersi, ir atmušė nacių ata
kas prie Maitot, tarpe Orne 
ir Odon upių.

Gen. Montgomery ofensy
va prasidėjo vakar iš pozi
cijos anapas Orne upės, ku
rią britai parašutistai įstei
gė pirmomis invazijos die
nomis.

en, atmušė pirmą vokiečių 
kontrataką, kuriai vadova
vo rinktinės nacių tankų 
divizijos, ir pasivarė pirmyn 
penkias mylias į pietryčius 
nuo Caen, ant kelio vedan-

Belgi}?, š Prancūziją r™™,
LONDONAS, liepos 19.—

Gestapininkai valdys

prezidento vietai.
Sąrašas kandidatų tai no-INacili DNB Prane'

direktorius James F. Byrnes 
ištraukė savo vardą iš kan
didatų sąrašo, “pagal Pre
zidento pageidavimą.”

Wallace pareiškė, kad jis 
atvyko į konvenciją ne kai
po vice prezidentas, bet kai
po Iowa delegacijos pirmi-

suomiu karo laivą praneSg de.
Rusai nuskandino

MASKVA, liepos 19. — 
Rusų aviacijos štabas pra
nešė, kad jų lėktuvai ataka
vo suomių 3,900 tonų karo 
laivą Vainamoinen,. ir ketu- 
riom bombom jį nuskandino. 
Ataka įvykusi netoli nuo 
Kitką salos.

mok ratų vadams, kad jis 
priimtų nominaciją, “jeigu 
tai būtų partijos va’h ”

rio rinktinės sargybos kari 
ninkas, buvo paskirtas “Rei
cho komisaru Belgijos ir 
šiaurinės Prancūzijos oku
puotoms teritorijoms.”

Iš to daroma išvadų, kad 
naciai ruošiasi vėl bandyti 
likviduoti požeminę opozici
ją tose srityse,-v ir nurodo 
nacių susirūpinimą dėl nau
jų sąjungininkų invazijų 
galimybių.

vartoja savo rezervus šiose 
grumtynėse. Sąjungininkai 
nepranešė smulkiau apie šį 
mūšį, bet kiti britų daliniai 
atakuoja prie centro, tuo 
prailgindami kovos frontą 
iki 20 mylių.

Į šiaurę nuo užimto S t. 
Lo amerikiečiai išmuša už
silikusius nacius. Pasivary-

KARO BiULETENIAI j Sako vokiečiai nori 
susitaikyti su rusais

NEW YORKAS, liepos 19.

Vokiečiai karininkai_ _ _ _ _ _ _ _ .
susišaudė; 6 žuvo Sako sugavo žudikus

CAIRO, liepos 19—Ofici- NEW YORKAS, liepos 12. 
alus pranešimas sakė šeši
vokiečiai karininkai buvo 
užmušti, kuomet įvyko apsi-

Liepos 21 d: Sv Prakse- suHtų v<>
da. senovės: Rimvydą. kletlfoa karininku nfwnai

Atėnuose ivykusioj konfe
rencijoj. Konferencija įvy
kusi Bretagne viešbutyje.

ORAS
Giedra. Nebus didelės at

mainos temperatūroje.

Prancūzai naikina 
naciu kūro rezervus

PORTBOU, Ispanija, lie
pos 19.—Anot raportų iš 
pasienio, prancūzai patrio
tai šiuo laiku deda visas

1,200 darbininką 
išėjo ant streiko

—Britai varosi gilyn į 
Normandijos laukus žemiau 
Caen.

—Trečiadienio lėktuvų ata 
koše amerikiečiai prarado 
18 naikintuvų ir septynis 
bom bėrius.

.. . , ..... kų išėjo ant streiko, protes-—Paryžiaus radio sake Phi- pastangas sunaikinti ir taip ... . . a™ iii11 TT _1 X JI, 1 v L.... . . uodam! prieš AFL lokalolippe Henriot žudikai buvo --------- 1 r
suareštuoti. Henriot, Vichy 
propagandos ministeris, bu
vo nežinomų vyrų nušautas 
birželio 28 d. Smulkesnių 
žinių apie areštus nepaduo- 
ta.

MUSKEGON, Mich., lie
pos 19.—Norge divizijos fab 
rikas Musgegon Heights tu
rėjo užsidaryti šį rytą, kuo- . , , .
met maždaug 1.200 darbiniu K”’1-""' ,r IT‘la"te

—Rusai pradėjo nau’ą
ofensyvą f rytus nuo Latvl-

—Britų radio citavo rapor
tus iš Stokholmo, kurie sa
kė vokiečiai bandę susisiek
ti su Rusijos vyriausybe, 
norėdami susitarti dėl at
skiros taikos, bet bandymas 
nebuvęs pasekmingas.

nedidžius kiekiu, nacių alie- 4(M vlrSlntako atleldima l6 
jaut, gazolino ir anglies re- . . 
zervų. Jie sabotažuoja ka
syklas ir fabrikus. Praneši
mai. iš Vichy sakė bent 20 
aliejaus tankų buvo padegta 
ir sunaikinta.

narių linijas toje apylinkė'e.

— Amerikos subraarinai 
nuskandino dar 14 japonų 
laivų.

Tas fabrncas didžiumoje —Tokyo radio sakė Ame- 
dirba karinį darbą—gamina rikos laivai ir lėktuvai 14-tą 
ramsčius didžiosiom patran- dieną iš eilės pirmadieny 
kom. atakavo Guam salą.

Britai nuskandino 
vokiečiu transportą

NEW YORKAS, liepos 19. 
—Britų radio pranešimas 
sakė britų karo laivai šiau
riniam Atlante nuskandino 
5,203 italu laivą Italia, kurį 
vokiečiai buvo pavertę į ka
rinį transportą.
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METINIS IŠVAŽIAVIMAS
MARIJOS KALNELIUOSE

i

Sekmadienyje, Liepos (July) 23 d., 1944 m.
HINSDALE. ILLINOIS B

. .u:.;.- ■ ..

DIENOS PROGRAMA: Iškilmingos Šv. Mišios 
su pamokslu 10 vai. ryto; popiet — įvairi prog
rama susidedanti iš muzikos, kalbų ir žaidimų.

Visus kviečiame aplankyti Tėvų Marijonų 
Seminarijos rūmus, pasigerėti Marijos Kalne
lių gražia gamta.

Visa plačioji lietuvių katalikų visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti šiame Tėvų Marijo
nų Bendradarbių metiniame išvažiavime Lie
pos (July) 23 d., 1944.

iii!

PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
N n rili Gilo Motina Bažnyčia juos moki-
n«llll J Iii G ;na Sąžinės ramybėj nepirk -

Liepos 11 d. pasimirė ii- sį milijonus, ją gali tik 
gokai sirgęs Viktoras Km- ^uoti doras teisus gyveni- 
ca, 51 metų sulaukęs. North-i mag
saidiečiams buvo gerai žino- j '_____
mas, nes yra buvęs parapi-<
jos komitetu, mėgdavo vi-Liepos 17 d. buvo užbėgęs 
siems patarnauti, su visais r53 m^s kleboną tėvas Ju- 
draugiškai sugyveno. Palai-1 vena^s atsisveikinti, mat jis 
dotas Šv. Kazimiero kapuo- buvo pasilikęs kelioms die
ge liepos 15 d. Pasiliko žmo- nonLS Pittsburgne, tėvui Jus- 
na, sūnus Frank, jūreivis įr^inui Vaškiui išvažiavus t 

Maine jau liepo3 11 d. Jau: 
prisėjo dar sutvarkyti savo 
namo ant Gichard place rei
kalus. Namas tapo parduo
tas. Tą pačią dieną mūsų 
kleboną atlankė kun. B. Ra
dis ir papasakojo apie savo

duktė Frances. Dvasiniai vai 
nikai, šv. Mišių aukos, dabi
no jo karstą. A. a. Viktoras 
p;Įklausė Sus-mo 87 kuopai 
ir kitoms apdraudos kompa
nijoms. Galės ramiai žeme
lėje ilgė is, nes gyviesiems 
bus galimybės lengviau am
želį baigti. Velionis nusima
nė apie visokius darbus ir 
nepatingėdavo padirbėti prie 
parapijos trobesių.

Bridgeville
Moteryste yra taip sena, 

kaip žmonių giminė. Ji bu
vo įsteigta dar Rojuje. Pra
džioje vyro ir moters susi
tuokimas teturėjo natūra
lios sutarties pobūdį. Mote
rystės iki sakramento
laipsnio iškėlė Kristusu Mo
terystės garbė ir džiaugs
mas yra šeima. Moterystė 
be šeimos yra beprasmė. 
Gamta ar Dievas keršy j a 
tiems, kurie iškraipo mote
rystės tikslą, kurie laužo 
Dievo duotą įsakymą: “Aug- 
kite, dauginkitės ir pripildy
kite žemę.”

1$ DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Vincas Zemnickas. sūnus Jonas čeriauka, senas Cle 

Vinco ir Domicėlės, rašo iš velando gyventojas ir daug 
U..S. kapiuomenės, Sicilijoje, energijos padėjęs lietuviš-
kad alijantams užėmus salą 
eina tvarkdario pareigas. Sa 
la eina prie susitvarkymo.

Zemnickai yra seni šv. 
Petro para p. darbuo ’.ojai. 
“Draugas” irgi lanko jų na-jinai 
mus. i ——

kam veikime, pereitą savai
tę atostogas praleido De
troite pas Kundrotus ir J. 
Pyragį ūkyje.

Jonas ir Marijona Valaši- 
iš Montreal, Canada,

svečiuojasi pas pusbrolį inž. 
Valašimą. Kadangi pirmą 
kartą šią šalį lankė, daug 
ką įdomaus pamato. Ameri
kos gyvenimas Valašimams 
labiau patinka. Inž. Valaši- 
mas svečiams aprėdo Det
roito žymesnes vietas ir su

pažindina su daugeliu lietu
vių.

Benediktas Ambrose, Ma
rijonų kolegijos mokinys, 
paviešėjęs pora savaičių pai| 
tėvelius, vėl išvyko į kole
giją tęsti mokslą. Koresp

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Liepas 16 d. savo moterys
tę sutvarkė sulyg Katalikų 
Bažnyčios nuostatų Stcpben 
Sokol ir Eleonora Kaškoniū- 
tė. Liudytojais pabuvo Pet
ras ir Ona Kaškonai. Telii-

Liepos 15 d. mūsų bažny
čioje iškilmingai susituokė 

naują paskyrimą airių pa- jauiia porelė: Walter Kuzek, 
rapijoj. Atrodo labai gerai, karys> su Ona Žvirbliūte. 
klebonas malonus, plačių pa- Lįnkįme jaunavedžiams Die- 
žiūrų, tačiau pas savuosius vo paiaįmos ir ištvermės sa- 
širdis traukia. vo pažaduose.

kyši jau pirmiau išvažiavo į 
Maine valstiją, į savo pašto-1 
vią vietą. Gaila, kad tėvai 
pranciškonai negalėjo Pitts- 
hurghe įsikurti. Garbės iš
troškusių žmonių intrygos 
pastojo kelią idealistų sie
kiams ir užsimojimams'.

WOLK SUJDIO
• 94'; West 35”’ Street

& A e t
MODER.N
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i.<»west possib. e :•»<!< f- 

I’IION E LA F O ETTF 2»13

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

Bes. 6958 Sa. Tabnan Ava.
Bes. Tel. GROvehUI 0617 
Office TaL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

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

Mūsų parapijoj pradėjo 
darbuotis du nauji komite
tai: Frank Matonis ir Geo.

Praeitą sekmadienį klebo
nijoje įvyko pasitarimas pa
rapijos reikalais bažnyčios

DR. VA1TUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometotoally Akių gpecteltetaa
lengvina akių įtempimų, kuris 

eati priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tuato, skaudamą akių karštį, atitai
sė trumparegyste ir toUregyste- 
Prirengia teisingai akinius. Visuo-

Razminas. Abu jauni vikrūs j komiteto su savo klebonu.

Didžiausia Lietuviu 
Jeweiry Krautuvė

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

vyrukai. George Razminas 
yra baigęs kolegiją ir kaipo

mina juos Dievas. Jų pavyz- chemikas dirba Mellon Ins- 
dįi turėtų pasekti tie mūsų titute. Sako neužilgo sinte- 
tautiečiai, kurie ne uri drą-Jtiškų padangų visiems pa 
sos pradėti gyventi taip kaip kaks.

TAPOLTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RAJDIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

Dalyvavo šie komitetai: Mic- 
kūnas, Klasauskas, Čebato- 
rius, Žimuntis, Alšauskas. 
Apsvarstyta daug dalykų, 
naudingų parapijos ateičiai.

Praeitą šeštadienį, pasa
kyti sudiev, į Bridgevillę bu
vo užvažiavęs tėvas Juvena
lis Liauba. Šis, malonaus bū
do, prakilnios sielos jaunu, 
tis tėvelis šią savaitę aplei
džia Pittsburghą visiem®

su elektra parodančia 
klaidas. Speciali atyda at- 

į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo Išryto iki t v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ne

sutarti.dėttoj pagal
akys

4712 South Ashland Ar.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų oeregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs.

laikams. Tėvas Justinas Vaši Apriimu išgydyti.

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rfliles 
Namų Materljolą Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | rotisų Jardą Ir apži A rėkite sto
ką Ir aukštą rftšį I.ENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJODĄ — 
dėl garažų, porėtų, vilkų, skiepų Ir Uotų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HAL8TED 8T. TEL. VIOTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

* -------
Turime didelį 

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

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

JOHN A KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare. %
EXTRA PROGRAMAS Penk- 

tadienialft nuo 7 Iki 3 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lSeg- 
zaminuotl Jaa modernlSklausla 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti. ,

JUl Md-TAl PATYRIMO 
pririnkime akini,,. kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

Dr. Jqhn J. Smetana 
Dr. 11 Smetana, Jr.

OPTOMET RISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Tol. rouas: CANAb 0533, Chicago

OFISO VALANDO8: 
Kasdieni h:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

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

Jr
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefonas — PORTSMOUTH 9022

W. VIRO. LUMP — Sijoti.........
STORER COAL, Aukštos rAiles,
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... £ĮĮ 25
PETROLEUM COKE (Course). .JĮ 9*50 
PETROLEUM COKE (Pilė Ruu) $1Q*95

f

Tel. YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921 
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, isskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rcz. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS M

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS — 

‘ - IR AKINIUS PRITAIKO M
744 VVest 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

DR. G. SERNERt
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
'Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED M. 

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Ud 8
J Sekmadienyje pagal sutartį.

Tel. HEMlock 8706
Bez. tol. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* • ■ •
6155 So. Kedzle Avenue

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

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

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UGQNĮUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
JPirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais <
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei ricatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki^M 
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. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

VALANDOS: ™

Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;
Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

J 27 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoloh »488->488

HELP VVANTFD VYRAI

SHEET METAI 
DARBININKU

Galite dirbti dieną ar naktį 
pilnai ar dalinai.

★ ★
VISOKIU DARBU 
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.

HELP WANTED — MOTERYO

Patarnautojų
Paieškoma

NUOLATINIAM IR LAIKINIAM 
DARBUI

NIELSEN'S
RESTAURANT

7840 S. WESTERN AVĖ.

PAIEŠKO VIRŠININKES 
perimti vedima visai mažos dirb
tuves. Gera alga. Nuolatinis dar
bas.

Kreipkitės:
TUTI SPORTSWEAR 

229 S. MARKET ST.
1 O-tas AUKŠTAS

HELP WANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sherldan Road

High School 
Merginų

16 metų ir vyresniu 
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 Amžiętus

Pakuoti Karinį Maistą

GERIAUSIAS MOKESTIS 
SMAGIOS APLINKYBES 

LENGVAS DARBAS

WILLIA»fS, WEST 
& VVITT’S PRODUCTS 

COMPANY
125 W. Ohio St.

JUS GALITE

STOTI INVAZIJOM!
ATEINANT

DIRBTI

Hurley Machine
Ne visi kovojantieji yra
FRONTO LINIJOSE—

JUS GALITE BŪTI 
VIENA ČIA

NAME /
BUKITE:

MAŠINŲ OPERATORKA 
ASEMBLORE 

INSPEKTORKA 
DIRBKITE LAIMĖJIMUI!!

WEST SIDĖS
Karo Dirbtuvė

Paieško
DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MILLINO 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 NEPATYRUSIEJI 

GEROS PAŽANGOS PROGOS
Kreipkitės:

DELTA STAR 
ELECTRIC CO.

2437 W. FULTON ST. 
ARBA ŠAUKITE:
MISS DOEY—SEELEY '8200

=
EKSPLIOZIJOS SI KRĖTIMO SVORIAI TAS TEATRAS

Port Chicago, Calif^ amunicijos sandėlio ekspliozijos metu buvusieji šiame teatre 
žmonės stebuklingai išliko nepaliesti, kuomet ekspliozijos trenksmo subręstas teatras 
sugriuvo. Tik du asmenys sužeisti. Matę šią katastrofą liudija, kad ekspliozija pirmiau
sia ištiko Victory laive, kurs buvo prikrautas amunicijos ir stovėjo uoste. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOIŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON• • Ą 9 , V, S Į

ar
2829 W. MADISON

A. FINKL & SONS CO.
PAIEŠKO

Paprast. Darbininkų
Pagelbininkų

—DEL—
MAŠINŲ ŠAPOS 
FORGE ŠAPOS 
HEAT TREAT

★ ★
Forge Crane Operatoriai 
Forge Hammer Operatoriai 
Porteriai

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

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

DARBO OFISAS:

1332 Cortland St.
(1000 I Šiaure Ir 1882 i Vakarus; 

Imkite Armitage GatvekarJ.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

' ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
AtsiSauklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofiaan Moterim* 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Matykit Mr. Danlcek 
Pasitarimui \

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

MOTERŲ

ŠLAVIMO
Daliniam Laikui 

NEREIKIA PRITYRIMO
KreipkltSa:

PERSONNEL OFISAN

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

VYRA* IR MOTERYS

RUČERIŲ MANAGERTŲ PRITYRU
SIU. GERIAUSIOS ALGOS. SAUKI
TE CANAL 1086; PRAŠYKITE MR.
SIEGEIi.

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

S. KARREN & BROS.
636 W. Cermak Rd. 

PAIEŠKO 
Vyrų ir Vaikinų 

Moterų ir Merginų
Dėl Ked-dirbystės—Apdirbimui — 
Sėdynių--9primgsu tvarkiniui—Jėgi- 
nių siuvimo mašinų operavimui— 
Ranka siuvimui—Mašinistu—Tool 
ir die dirbėjų—Asembloriu—Me
džio mašinų darbininku—Abelnų 
baigėjų—Trintojų—Dažytoju—In
spektorių—Paprastų darbininkų.

SU AR BE PATYRIMO 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIO

BURR
BENCH OPERATORIAI 
BENCH LATHE OPERS. 

TURRETT LATHE OPERS.
TRUMPOS VALANDOS 

NUO 4 VAL. POPIET IKI 
9 VAKARE.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

KARIUOMENES
LAIVYNO 

”E" VĖLIAVA
DIRBKITE KARIUQMEN®S IR 

LAIVYNO “E” FABRIKE

★ ★ ★
6 dienos j Savaitę 

Pusė daugiau virš 40 vai.

Gelbėkite maitinti kovojančius 
vyrus.

Sveiki ir žemos , kainos valgiai 
mūsų moderniškoje virtuvėje. 
Mažų kainų apdrauda. Atosto
gos su apmokėjimui. Muzika 
darbo laike.

Nuolatinis Darbas

★ ★ ★
KREIPKITĖS:

COILFGE INN 
FOOD PRODUCTS CO. 
4301 S. Ashland Avė.

Vienas kopiu j kalnus milžinus
Kalnų landynės. - Indėnų šventi laukai. 
- "Dievų sodai". - Velnio čiuožynė. -
Kalnų upelio balti karoliai.

Rašo K. J. Prunskis

MELSKITĖS UZ TAIKĄ
HELP WANTED — VYRAI

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. $87.60 J mSneeJ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL 
$357 Sherldan Road

HELP VFANTED — VYRAI

MERGAITĖS
MOTERYS
MAITINKIT MUSŲ 

KOVOJANČIUS VYRUS 
Reik Jūsų pagelbos pakuoti 
maistą ir racijomis kovojan

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

viršlaikį.
Dienos ir vakarų darbas. 

“L” IR OATVftKARIŲ
, TRANRPORTACMA

Chas A. Brewer & Sons
6320 HARVARD AVĖ.

MOLDERIU IR GRINDERIU
Nedegantiems metalams. Geriausios darbo aplinkybės. Gera 
alga. Du poilsio laikotarpiai kasdien. Yra vtršmokesėlo pla
nas Ir and rauda nelaimėms ar Ilgoms ar ligoninei. Jums bus 
geriau dirbti mūra eilėse. Galima pasirinkti dienos ar nakties 
valandas. Kreipkitės:

OSCAR W. HEDSTROM 
436 Division St.
PRAŠYKITE JOE HALL.

WEST SIDfiS 
PANELES - MERGINOS 

$34.80 Į SAVAITĘ
Nuolatinis, malonus, lengvas dir

btuvės darbas. Arti namų. 
Ateikite prisiruoiusios dirbti.

AMERICAN DECALCOMANIA 
4884 W. 5th Avė.
OPERATORIAI

ant single needle mašinų siuvinė
ti auto sėdynių uždangalus. Ga
lima uždirbti $1.00 Ir daugiau per 
valandą.

DAPCO
70S W. Washtngton Blvd.

■ *.......... 1 1
Pirkite karo bonus.

ADVERTISE .
In America’s Greatest 

Dthnanian Daily Newspapei 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

IITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

~' PATARNAVIMAI

TAISOMEf '■ •
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorlns, Dulkių Valytu

vus ir Motorus' 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
TeL TARDS 1866.

tARDAVIMUI

Leisdamasis nuo milžino 
kalno sėdėjau su protestan
tų pastoriaus šeima, išsišne
kome, susipažinome ir jie 
buvo tiek malonūs, kad sa
vo automobiliu pavėžėjo ge
rą kelio galą, artyn kito 
gamtos stebuklo — Vėjų 
Urvo.

Šnekus vadovas .paėmė 
mūsų būrelį ir įsivedė į gi
lų, gilų urvą kalne. Ėjome 
ir ėjome daugiau, kaip my
lią kalno pačiu viduriu, lan
džiodami urvais, koridoriais, 
požeminėmis halėmis. Nuo 
lašančio vandens nuosėdų 
susidarę, driekėsi nuo lubų 
— kaip ilgi pirštai — dai
lūs akmenys, tai kaip kaspi
nai. Ant grindų gi, kur la
šai kririta, išaugusios pa
sakiškos figūros. Vietomis 
lubos lyg koralais, lyg per
lais išgražintos. Valstijos 
vyrai net /(Statymą išleidę, 
kad griežtai baudžiami tie, 
kurie bandytų lupinėti.

— O čia, jei mergaitės į- 
kiš spilkutę iš plaukų, ga
rantuojame, kad už metų 
gaus vyrą. Jei ne, galės grįž
ti ir atsiimti..., — juokauja

kepure iš upokšnio, jei ne
bijai, kad stabdžiams atsi
palaidavus automobilis ne-
nudardėtų į pakalnę...
Dievų soduose

1/ vėl pasuku į kitą pusę. 
Sunku labai su susisiekimu. 
Autobusai, kai karas, ne
vaikšto. Norėjau joti arklį 
nusisamdęs, bet vėl nei šis, 
nei tas. Ačiū jiems, karei
vėliai pagelbėjo — prava
žiuodami pamatę prakaitą 
bebraukiantįj žmogų mielai 
pavežė.

Pasiekiau šventus indijo- 
nų laukus. Čia Jutos, Ko- 
mančų, Cheyenne, Apačių ir 
kitokios indėnų giminės die 
vus garbino ir nekariavo to
se pašvęstose vietose. Kai
rėje — kalnynas pušaitė 
mis apaugęs, oras — tik 
trauki ir gaiviniesi. Dešinė
je — puslaukiniais augalais, 
o vietomis medukais apau
gusi skurdi žemė. Daug kur 
kyšo stulpai lyg molio, lyg 
raudono akmens, visokiau
sių formų — kitas kai su 
galva ant viršaus, kitas — 
vėl neišpasakyta kerėpla; o 
nuostabiausia — milžinas

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽLANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GQLDBLATT

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

SUPEBIOB 1462.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

įBaiiSSftr
VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIO RA- 

TBKIOLAS NATCRALSS • PM 
■PALVOS DANTŲ rLRITOMS. z

MACJOS Velvatone DANTĮ
PLUTOS

$12.50
DU $39.50 UŽ KIEKVIENA

PRIE MICHIOAN CITY MAŽA ŪKI 
•u modemiškai (rengtu 6 kembarli) 
namu,, eunparlor, vana, baeementae 
ir rarage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo $ kl. pradines mokykloa, 
4 blokai nuo South flhore geležin
kelio stotiea. 1 Vi mylių nuo Mlelh- 
gan ežero ir puožnlų retortų.
J. P. V ARKA TA mv„ Cblcagoje, 
4148 Arrher Avė. Ptt. Virtinis 8114

PARDAVIMUI NAMAS
Brlgbton Parke — Pardavimui 2-fla- 
tų, po 4 Ir 4 kamb., namai: karkto 
vandenio gildomai, 2 kambariai beta- 
mante lf 1 kamb. vlgkuoM, užda
ryti porčial. Arba mainysiu ant 
mažeanlo namo su klek norą Se- 
mSg. Savininkas randasi vietoj:— 

IMI Weat 4ftth Street. Ohieago

vadovas, rodydamas didžiau , . , ., .. . raudona uola, pakibusi antsi kampą spilkutemis nukai- . . ,. ,4 siauro kaklelio — “Balanced
Rock”. Čia pat ir kita uola 
stačiai iššauna iš žemės, 
kaip koks laivas, ant jos pa
daryti laipteliai užkopti. Dar 
patrauki toliau — ir šalia 
kelio stūkso, kaip- didžiau
sios dvi bažnyčios, kaip mil- 

(Nukelta į 5 pusi.)

šiotą. Dešimtys, gal net šim
tai tūkstančių mergaičių, pa 
sirodo, taip godžios buvo iš
tekėti...

— žiemos mėnesiais vėjas 
kai užsuka po tuos urvus, 
tai jie lyg staugia, dėl to 
pavadinti vėjų Urvais, — aiš
kina vadovas.

Paliai urvus, ant kalno 
briaunos — turistų restora
nas. Nepaprastas vaizdas 
žiūrėti žemyn į stačius aukš
tus spalvingų uolų šlaitus, 
tarp kurių vingiuoja siau
ras kelelis, o paliai jį zurza 
tyro vandens upokšnis.

Ne vieną automobilio vai
ruotoją čia išmuša prakai
tas: vietomis siauras, uolų 
užgultas kelias, vos tik pra
lysti. Reikia važiuoti pirmu 
bėgiu, o kalnuose — oro 
spaudimas mažesnis, vanduo 
pjžverda. Nors imk ir semk

Naštai 4 uodą. Bs skani*. Netarei** rpa.1- 
▼aa. Nablankn. VlsaJ lėly llnomoa duotų 
Šlaitas. P«i-mntom*a ory*tel cleer plattsa.

Plunksnos sunkuma, sanitares, Pet«m- 
ktnlmao rnrantaataa. Materialas labai p»- 
aatas | ramtlaf Vlanaa dlaaaa tetartas 
rataraartmaa. Apskaičiavimas raitai.

Darome plrttea |epniuita>i ir I 
gautas tik ii lalsninotų dantistų

HEJNABROS.
DENTAL PLATE CO.

1184 S, Aafalend tad Fl. Mon. S2S1

Atdara nne I Iki t 4a4ta4. aoe t Iki * 
KAI.BAMB IJBTIiVIUKAI

SS4S W 2flth St. 2nd FI Lnw 290S 
80 N. Dearborn Rm. SOS, Sla 904» 
VldarmlaeAle reL t—I. Aatredlanl ir 

katTlrtadlaal aus I Ud I.

Phone Virginia 9498 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATUS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. kaulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, liep. 20, 1944

DRAUGAS •
•7* THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chioago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

. Adverfising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *................................................................................... $7.00
Pusei metų ....................................................    4.00 •
Trims mėnesiams ................... ........................................... 2.00

f Dviem mėnesiams ................................................................ 1.50
| Vienam mėnesiui ............................................ 75

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 mėiiesiams ............................ ................................... ’. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir 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 prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant .polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Iii. 
Under the Act of March 3, 1879.

Pasižvalgius po karo frontus
Smarkios kovos vyksta visuose karo frontuose. Smar

kios kovos eina Prancūzijos, Italijos ir Rytų fronte.
Vyriausias sąjungininkų štabas paskelbė, kad britų 

ir kanadiečių kariuomenės pralaužė maršalo Rommelio 
Orner upės apsigynimą ir pasivarė gilyn mažiausia pen
kias mailes ir pasiekė Cagny, didžiausią kelią į Vintont. 
Apie tai buvo pranešta praeitą trečiadienį.

Generolas Sir Bernard L. Montgomery pareiškė spau
dos konferencijai, kad sąjungininkai paėmė 60,000'‘vo
kiečių ir palaidojo 8,000 Normandijoje.

St. Lo fronte vyko nepaprastos kovos, nes vokiečių 
karo vadovybė buvo įsakiusi savo kariuomenei minėtą 
miestelį ginti iki paskutiniųjų jėgų. Amerikiečiai aš- 
tuonias dienas buvo apsupę St. Lo ir po smarkių kovų 
laimėjo minimą miestelį, liepos 18 dieną.

Pradžioje vokiečiai gerai gynė St. Lo pozicijas, bet 
kai amerikiečiams pavykb pralaužti vieną fronto ruožą, 
visa nacių apsaugos linija pairo. Vokiečiai apleido la
bai geras pozicijas beveik be mūšio.

Vokiečiai buvo pradėję puolimą visame Normandi
jos fronte, bet liepos 18 dieną naciai turėjo pasitraukti 
ne tik vakaruose, bet ir rytuose.

Italijos fronte sąjungininkai laimi naujas pozicijas, 
nors kai kur sutinka labai didelį vokiečių pasipriešini
mą. Kai kur kovos vyksta net už žemės pėdą. Sąjun
gininkai artėja prie svarbesnių vietų.

Liepos 18 dieną buvo paskelbta, kad sovietų Rusijos 
karo jėgos puola vokiečių pozicijas Kovelių fronte. Na
ciai sako, kad eina smarkios kovos tiktai 37 mailių 
atstumoje nuo Lvovo. O iš Londono liepos 18 dieną 
pranešta, kad rusai buvo 21 mailė nuo Lvovo.

Maskvos radijas paskelbė, kad raudonoji armija žy
giuoja prie Lietuvos Brastos.

žodžiu visuose karo frontuose, galima sakyti, vyksta 
lemiami mūšiai.

Japonų karo vadovybėje padaryta daugiau pakeiti
mų. Nauju japonų štabo viršininku paskirtas gen. Ūme- 
zu, buvęs Ktvantungo kariuomenės vadas.

Tojo, ministeris pirmininkas, paskelbė, jog padėtis 
labai rimta, ir visi japonai turi rimtai susirūpinti. Ja
ponai pripažįsta, kad Saipan sdlos kovose žuvo du ja
ponų admirolai ir vienas generolas. Japonų radijas pri
pažįsta, kad Amerikos karo jėgos išnaikino visą Saipan 
salos garnizoną, kuris buvęs labai gerai ginkluotas.

Tokyo radijas pagaliau pripažino, kad Amerikos sub- 
marinai pradėjo lošti svarbią rolę ir pastebi, kad Ame
rikos Eubmarinai atakuoja japonų konvojus.

Japonai diena iš dienos vis labiau pajunta Amerikos 
karo jėgų stiprybę ir galingumą.

Anksčiau ar vėliau japonų karo vadai turės gailėtis 
už savo pasalingą užpuolimą Pearl Harbor.

★
Kovos Kinijoje

Aštunti metai kaip kiniečiai kovoja su japonais. Ja
ponai pastaruoju laiku Kinijoje vedė smarkias atakas.
Kiniečių laikraščiai praneša, kad liepos 18 dieną gene
rolo člankaišeko kariuomenė vėl pradėjo pulti japo
nus Hengyang fronto ruože.

3 \ '

Japonai priversti trauktis Peiping-Hankow geležin
kelio ruože. ______________________

Gen. Stilvell štabas pranešė, kad Amerikos lakūnai Iš Lietuvos požemio 
bombardavo japonų karo centrus Changsha miesto apy
linkėje.

Kinija yra didelė šalis ir turi daug gyventojų ir jos 
žmonės kovoja už laisvę, bet Kinijai stokoja karo reik
menų.

Vokiečiai nervinasi
Iš Švedijos gauta žinių, kad vokiečilį karo vadovybė 

smarkiai nervinasi dėl Anglijoje laikomų sąjunginin
kų karo jėgų.

Naciai apskaičiuoja, kad Anglijoje sąjungininkai dar 
turi 40 divizijų. Naciai nežino į kurį frontą tos divizi
jos bus pasiųstos.

. n
Nacių propagandistai aiškina, kad Pabaltyje vokie

čiams pavykę stabilizuoti sovietų rusų frontą, bet iš 
Maskvos pranešama, kad Pabalti j oje sovietų rusų ar
mija laimi naujas pozicijas.

Iš Maskvos .pranešama, kad gen. černiakovskis taip 
prabilęs į savo armiją: “Dabar kai perėjome Nemuną, 
mes trauksime į Rytų Prūsiją. Neduokite vokiečiams 
pasilsėti. Eikite pirmyn ir pirmyn.” Sakoma, kad rau
donosios armijos esąs šūkis: “Pirmyn į Karaliaučių.“

NAUJAS STABO 
VIRŠININKAS PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

Gen. Yoshijiro Umezu, 
naujas Japonijos generalinio 
kariuomenės štabo viršinin
kas, paskirtas vieton praša
linto premiero gen. Hideki 
Tojo. (Acme-Draugas tele- 
photo)

“L. K.” 14 numery, 1943 
m. spalių 1 d., tilpo Vyr. 
Liet. Komiteto atsišauki
mas: J LIETUVIUS!

Lietuviai priešinasi
Šių metų birželio 8 dienos “Dagens Nyheter” (švedų 

laikraštyje) Ignas Šeinius, atspausdino straipsnį, kurį 
pavadino “Drama Lietuvoje”.

Ignas šeinius tvirtina, kad visą laiką lietuviai pasy
viai priešinos vokiečiams, bet nuo birželio 6 dienos jai. 
priešinasi su ginklu rankose. Visos Lietuvos visuome
ninės grupės sudarė vieningą komitetą krašto išlaisvi
nimui, kuris organizuoja pasipriešinimą.

Lietuviai atsisako klausyti tų vokiečių įsakymų, ku
rie yra priešingi Hagos nutarimams, jie bėga į miškus 
ir neklauso nacių mobilizacijos įsakymų.

Ta pačia proga tenka priminti, kad lietuviai prieši
nsis ir bolševikams, jei Stalinas neatsisakys nuo savo 
nepamatuotų pretenzijų į Lietuvą, jei Maskva nepripa
žins laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. Lietuviai, kaip 
ir kitų tautų žmonės, yra gimę nevergauti diktatoriams, 
bet laisvam ir nepriklausomam gyvenimui. Laisvė yra 
pagrindinis gyvenimo desnys. Kas kėsinasi į žmogaus 
laisvę, tas bando užmušti žmogų. Kas. kėsinasi į tau
tos laisvę, tas kėsinasi nužudyti tautą.

★
Japonai pripažįsta rimtą padėtį

Japonija pergyvena krizį. Laivyno ministeris* buvo 
pavarytas ir naujas paskirtas. Taip pat Tojo pašalintas 
nuo kariuomenės štabo viršininko gareigi^. ___a

Į APŽVALGA
Meilė šventas dalykas

Vakar teko rašyti, kad Sovietų Rusijoje yra smar
kiau apsunkinta divorsų gavimas. Tai geras ženklas. 
Bet liepos 19 dieną taip pat teko skaityti “Chicago Tri
būne’’ vieną aprašymą, kuriame korespondentas Howard 
Whitman sako, kad Amerikos lakūnai nuraudo, kai jie 
iš Anglijos nuvyko į Rusiją bombarduoti Vokietijos. 
Amerikiečiai lakūnai paraudo Rusijoje, Ukrainoje, ne
toli vieno miestelio, kai jie pamatė, kad vyrai ir mo
terys maudosi Adomo rūbuose. Amerikos lakūnai taip 
pat nustebo, kad tuose pačiuose barakuose gyvena vy
rai Ir moterys kareiviai. Amerikiečiai lakūnai patyrė, 
kad laisva pažiūra į meilę dar pasireiškia,‘ir toji “mei
lė” pasireiškia tokioje formoje, kuri pažeidžia gražes
nius jausmus. Gal būt tai retas reiškinys, gal būt tai 
tik pasireiškė netoli to miestelio, kur Amerikos lakū
nai buvo, bet vistiek tenka pasakyti, kad.tokių dalykų 
neturėtų būti nė prie to mieštelio, jei sovietų rusų val
džia labiau rūpinasi šeimų gerove ir stengiasi kovėti 
su divorsais. į.

Jei norime turėti sveiką ir stiprią visuomenę, tenka 
turėti rimtą pažiūrą į šeimą ir meilę, kuria negalima 
žaisti.

* ’ ♦Įspėjo nacius
Iš Londono pranešama, kad vokiečiai nužudė dar 33 

nelaisvėn patekusius britų lakūnus. Apie tai pareiškė 
liepos 18 dieną britų karo ministeris parlameritui.

Birželio 23 dieną ministeris Eden paškelbė, kad vo
kiečiai nušovė 50 britų lakūnų. Karo ministeris Grigg 
sako*, kad vokiečiams įteikta labai griežta nota, kurio
je sakoma, kad po karo bus patraukti atsakomybėn vi
si nusikaltusieji.

Suprantama, kad naciai turės po karo atsakyti už 
visus savo žiaurumus, kuriuos jie panaudoja prieš ne
laisvus.

“Vokiečių civilinė valdžia 
Lietuvoje, negalėdama ir 
brutaliausiomis priemonė
mis surinkti jiems reikalin
gas žmonių jėgas, sugalvojo 
naują apgaulę. Šių metų 
rugsėjo mėn. 7 d. generali- 
nis komisaras Kente In vėl 
pareikalavo 30,000 žmonių 
kontinentą užkaišioti Vo
kietijos įmonių ir fronto 
spragas.

“Daug kartų nepavykus 
vokiečių civilinės valdžios 
praktikuojamiems biauriems 
žmonių gaudymo metodams, 
turima žinių, kad šį kartą 
bandys panaudoti lietuvių 
administracijos ir policijos 
pareigūnus. Tai dar baisiau 
sugalvotas būdas mus silp
ninti, supiūdyti ir naikinti. 
Tai dar skaudesnis smūgis, 
taikomas į lietuvio ir Lietu
vos širdį.

“Vyr. Lietuvių Komitetas, 
norėdamas visus apsaugoti 
nuo ruošiamos klastos ir 
perspėti naują nelaimę artė
jant, visiems primena tikrą
jį, lietuvių kelią: šioj sun
kioj okupacijoj ir vedamoj 
kovoj už mūsų ateitį, priva
lome vienas kitam padėti, 
niekur nevykti iš savo tėvy
nės ir visas jėgas saugoti 
Lietuvos Nepriklausomybei 
atstatyti. Tuo nurodymu pri
valo vadovautis lygiai visi 
administracijos pareigūnai 
lygiai visi krašto gyvento
jai.

Vyr. Liet. Komitetas. ”
čia Vyr. Komitetas aiš

kiai pabrėžia, kad jis yra 
aukščiausias organas Lietu
voje, kurio privalo klausytis 
ir lietuviai esantieji admi
nistracijoje, nors ir ne jo į 
tas vietas paskirti.

šis numeris baigiasi per
spėjimu: Lietuviai, būkite 
atsargūs, savų ginklų nede
monstruokite, amunicijos ne 
eikvokite, žiūrėkite, kad Jos 
nepritrūktų kai ateis mo
mentas.

(Tęsinys)
Penktadienio rytą, vaikš

čiodamas Pavardo gatvės 
šaligatviu, antrą kartą 
svarstydamas šitą klausi
mą, išgirdo sve i k i n i m ą: 
“Laba diena, klebone.’’ Tai 
jį tuoj sulaikė. Tai beesąs 
jo gerasis seklys.

Klebonas ištiesė ranką 
šitam gražaus darbo sąmok 
slininkui ir staiga, lyg pas
katintas, jis gavo įspūdį*, 
kad Apvaizda jam padėti jį 
atsiuntė*. Barbaux juo tikė
jo; Barbaux turėtų jam pa
tarti. Jis pasivedė jį trupu
tį į šalį ir tarė:

—Mano drauge, aš dar 
negalėjau jums padėkoti...

Seklys numojo ranka.
—Užmirškite tai.
—Ne, mano drauge, aš 

negaliu užmiršti, nes jūs 
išgelbėjote nelaimingą, pa
tekusį į blogą padėtį. Tegu 
jūsų padorioji sąžinė būna 
rami. Jis nėra nusikaltęs.

—Aš tai jaučiau, į jus 
žiūrėdamas.

—Ačiū. Jūs turit gerą 
širdį. Ar aš galiu iš jūsų 
paprašyti vieno patarnavi
mo?

—Tikriausiai, jei tik ga
lėsiu tai padaryti. Tai, be 
abejo, dėl jūsų globojamo
jo?

—Taip. Jis stoja į svetim
šalių legijoną.

BUY
5 WARL0Ai.

BO,\OS

—Protingiausia, nes jis 
yra stropiai ieškomas. Rei
kia manyti, kad Naujosios 
Aušros redaktorius yra įta
kingas, nes šį rytą policijų 
nuovados gavo papildomą 
raštą apie Donadieu. Nie
kados vagiui neskirta tiek 
reikšmės — penki tūkstan
čiai frankų tai niekniekis 
šituo metu!—dėl šito menk
niekio teisingumo įstaigos 
per daug nesijaudina; bet 
jie visokiais būdais stengia
si atgauti slaptus dokumen
tus, kuriuos jį kaltina pa
vogus.

—Aš vis labiau suprantu 
padėties rimtumą. Po pir
madienio jis bus jau ramus. 
Bet prieš išleidžiant lieka 
dar vienas opus klausimas. 
Klausyk manęs. Šis jaunuo
lis turi sužadėtinę. Jo suža
dėtinė gyveno ir gyvena dar 
pas Enguerrandą ir, žino
ma, prieš išvykdamas į le
gijoną, jis norėtų su ja at
sisveikinti.

—Suprantu. Bet įsidėmė
kit! . Jus«, neturite abejoti, 
kad-nražytS^ypa^TBaugoma; 
visi tie, kurie su ja susitiks, 
bus sekami. Ji pati negali 
žengti žingsnio šiuo laiku, 
nesukeldama savo saugoto
jams įtarimo. Aš manau, 
kad jie ten turėjo pastatyti 
Cau vertą!

(Bus daugiau)

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nuošimtį — be komišino 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD..................... Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
sprlngsais,
arba jūsų 
ienas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas

ar

Ritulio Oonch

kaip naujas.

Ateikite šiandie! B“
Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

’ ^2310 WEST ROOSEVELT ROAD '
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CHICAGO IR APYLINKĖSE TOLI JAUSTA EKSPLIOZIJOS SUKRĖTIMAS

Iš organizuoto 
veikimo

Cicero. — Federacijos 12 
skyriaus pastarame susirin
kime paaiškėjo, jog Spau
dos Sekcijon, kuri įsteigta 
prie Federacijos skyriaus, 
prisirašė nemažai narių. Lie 
tuvos žmonių šelpimui dar
bas taipgi eina. Komitetas 
darbuojasi, šiame susirinki
me pranešta, kad jau šim
tas eilių drabužių išvalyta 
ir sukrauta vienoj vietoj.
Drabužiai bus pasiųsti 'Lie
tuvon.

Tik vienas dalykas nema
lonu buvo susirinkime, kad 
12 skyriaus atstovai nesi
lanko į Federacijos Chica- 
go apskrities posėdžius ir 
neparneša skyriaus susirin
kimui pranešimų iš bendros 
darbuotės. Šiuo metu sky
riaus atstovai kaip tik turė
tų daugiau kreipti dėmesio 
į lankymą Federacijos aps
krities susirinkimų, nes gy- parapijos pavyko. Roselan-I Šv. -Onos moterų draugi- 
vename labai svarbų momen- diečių piknikan daug atsi-! ja yra skaitlinga nariais ir 
tą. lankė svečių iš visų koloni- • pavyzdinga. Ji daug darbuo

jų. Taip pat tarp svečių bu-i jasi parapijos naudai. Pa-

ra pasidarbavęs Spaudos 
Sekcijos reikaluose. Kokį tik 
darbą M. Dambrauskas ap- 
iima, tokį atlieka pavyzdin
gai. Malonu turtėti tokį vei
kėją.

Nutarta nuo šiol Federa
cijos susirinkimus laikyti 
kiekvieno mėnesio paskuti
nį penktadienį, po lietuviš
kos novenos. Taigi, visų pra 
loma įsidėmėti. Sekantis su 
sirinkimas įvyks liepos 28 d.”, 
po pamaldų, mokyklos aš
tuntame kambaryje.

Skyriaus pirm. P. Stanis- 
lovaičiui mirus, nauju pir
mininkų išrinktas A. Mon- 
deika. Vice pirmininku yra 
L. Zakaras. Taigi, dabar vėl 
turėsim gerą valdybą. Už 
velionį pirmininką nutarta

Į kalnus
(Atkelta iš 3 pusi.)

Labai lengva iš anksto 
žiūrėti į kitus paniekinan
čiai, o Labiau sunku pažvelg-

žiniški stulpai su navatniai i V s*70.)011 silpnybėm Pe-
... , ..................... . terborough.iškarpytomis viršūnėmis, to- 
kios pat, tik neišpasakyto 
didumo, raudonos uolos, ši 
vieta pavadinta — Dievų so
dai — išmislingai ir pritai
kytai, tik gaudai kvapą iš 
nustebimo.

Atskirta nuo* Dievo žmo
nija yra tarsi nelaiku nu
skintas, jau iš anksto pas
merktas pūti vaisius. — A.
YVantier d'Aygalllers.

užprašyti šv. Mišias, o jo P®1" jos užtarymą galima pel

Žemėlapis Port Chicago, netoli San Francisco, Calif., 
kur įvyko amunicijos ekspliozija. žemės sudrebėjimas nuo 
ekspliozijos buvo jaučiamas aplink 50 mylių ratu. (Aęme- 
Draugas teLephoto)

Ona yra galinga šventoji. Matuliokienė daug darbuoja-

(Daugiau bus)

Širvintos slėnyje, Gelvo- 
nių vai., Lietuvoje, yra, už
silikęs vadinamas “Turko 
kapas’’ (savotiška koplytė
lė), apie kurį apylinkės gy
ventojų tarpe yra daug pa
davimų.

KAZIMIERAS
Gyveno: Luther, Michigan,

SEREVIC1US
3 pirmiau Cicero, Illinois.

šeimai pasiųsti užuojautą.
A. Valančius

Roselando žinios
Piknikas Visą šventųjų;

nyti daug nuo Dievo malo 
nių; ypatingai šiais laikais 
reikia daugiau melstis.

No vena esti kas vakarą. 
Prasideda 7:30 vai.

si, kad Bridgeporto skyrius 
gerai pasirodytų.

$10 KLINIMkAS
IŠTYRINĖJIMAS

PELNAS Vt $3
FIZIŠKAM IK FLtJOROSCOFIC

X—RAY—

Mirė liepos 16d., l»44m., 8:00 vai. vakare, sulaukęs pusės amž.
Gimęu Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Viešvėnų parap., 

Kungių vienkiemio. Amerikoje išgyveno 42 metua
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Prancišką (po tėvais 

Gintauskaltė); tris. sūnus — Charles ir jo žmoną Veroniką, 
Cpl. Joną, U. S. Army, ir Pfc Richardą, U. S. Air Corps; truj 
dukteres — Frances ir jos vyrą j?rank Cunninghain, Elzbietą ir 
jos vyrą. Mlchaei Monaco, ir Oną; du anūkus — Diana Cunmng- 
ham ir George Monaco; seserį Prancišką Zeleckienę ir jco vyrą 
Joną (Brookl^n, N. Y.); tris pusbrolius — Kun. Feliksą Nor- 
butą, Adomą Norbutą (Boston, Matu.), ir Louis Dambrauską 
ir Jo šeimą; dvi pusseseres — Jievą Skrickienę ir jos šeimą ir 
Barborą Petkienę ir jos šeima; ir daug kitųl giminių, draugų ir 
žįstamų. Lietuvoje paliko seserį Marijoną.

Velionis priklausė prie šv. Antano draugijos ir prie Lietu
vių Kareivių kliūbo.

Kūnas randasi pašarvotas A. B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. 50th Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvėo įvyks šeštadienį, Liepos 22 d., 1944 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai.'ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Moteris. Sūnai, Dukterys, ir kitos Giminės.

$3

Kitas liūdnas reiškinys, 
kad ne visų ir vietos drau
gijų atstovai lankosi į Fe
deracijos skyriaus susirin
kimus. Esti net taip, kad 
vienas asmuo pasisako at
stovaująs tris ir keturias 
draugijas. Taip negerai. Sky 
riui priklauso 19 draugijų, 
todėl ir jo susirinkimuose 
turėtų dalyvauti bent du syk 
po devyniolika atstovų.

Susirinkime pranešta, kad 
veikėjas M. Dambrauskas y-

vo ir Gimimo P. Š. parapi
jos kleb. kun. J. Paškaus- 
kas. Jis šnekučiavosi su sa
vo buvusiais parapijomis. Varg. K. Sabonis mokina 

Dirbo daug pats klebonas chorą giedoti naujas mišias.

tartina visoms moterims pri 
klausyti prie šios draugijos.

JONAS MARTINAITIS
Gyveno 1649 N. Honore" St.

Mirė liepos 17d., 1944in„ 4:- 
45 vai. popiet, sulaukęs 61 me
tų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Hilo iš 
Marijampolės apskr., Skra-u- 
džių parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną. Marijoną; du sūnus — 
Joną, U. S. Navy ir Jo žmo
ną Mary, ir Benediktą, U. S. 
Navy; dukterį Elenurą Kuc- 
zynski ir joo vyrą Kenneth, 

•U. S. Navy; du anūkus — Ken
neth ir Jack; brolį Vilimą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas; 
Stanley Sacharski koplyčioje, 
1735 Wabansia Avenue.

Laidotuytu jvyks penkiadienį, 
liepos 21d.. 1944m. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų buo nulydėtas į Šv. 
Juozapo kapines, River Grove, 
Illinois.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvtue.

Nuliūdę: Žmona, Sūnai, Duk
tė, Krolis ir visos kilos Gi
minės.

Laidotuvių direktorius; Stan
ley Saeharskl, telefonai! Brun- 
swick 2535.

kun. J. Šaulinskas, kun. B. 
Grinis, trustisai P. Bružas 
ir St. Kernagis ir visi komi- 
tetninkai. Darbavos Šv. Var
do vyrai ir Sodalicijos mer
gaitės. Virtuvėje darbavosi 
moterys vadovystėj patyru
sių veikėjų E. Genienės ir 
Mitkienės ir kitos iš Šv. O- 
nos draugijos, Šv. Pranciš
kaus Tretininkų ir kitų drau 
gijų. Visiems darbininkams 
labai širdingai ačiū.
Šv. Onos novena

Ši novena mūs bažnyčioj 
prasidėjo. Visiems patartina 
lankytis į pamaldas, nes šv.

Jau gražiai gieda. Beje varg, 
K. Sabonis su savo choris 
tais darbavosi parapijos pik 
nike. Koreep.

Bendradarbiai
smarkiai ruošiasi

Bridgeporto TT. Marijonų 
Bendradarbių skyrius jau 
yra pasiruošęs vykti į Ma
rijos Kalnelius, liepos 23 d. 
piknikui. Trokas Jurevičiaus 
jau pasamdytas. Išvyks nuo 
buvusios Gudų, krautuvės 10 
vai. ryto. Nevėluokitės ir pri
būkite laiku. Jackieuė ir

KRAUJO IR URINALO 
TIRĖNAI IMAS—- Viskas už
Paprastai apkalnavlmas tokio lStlrlnė- 
Jimo yia Jio, ir mes gvarantuojame 
jums patenkinimą arba Jūs mama nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

RUONIŠKOS LIGOS 
PASEKMINGAI GYDOMOS 

VARICOSE GYSLOS, kojų ronos, ir 
panagiai kojų lfttlnlmai Rheumattsma. 
SKILVIO SKAUSMAI, nevlrtklnlmas, 
degančios pilvinės žaizdos ar užkietė
jimas.
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargusio, 
anemta Ir krau.’o užnuodijlmus iė prie
žasties kronlėkų ligų. Aukšto kraujo 
spaudimas.
ODOS LIGOS, niežėjimas, degančios 
ezzema, psoriasls ar spuogų. 
UftINALINIAI SKAUSMAI, prostati- R Laiko neprarudlmaa

302 SOUTH STATE STREET 
Kampas Adams šeštam Aukšte
VAL: 9 ryto iki 8 vak. Sekimui. 10-1, 
tie. skaudžios ir nesmagumo KRONIS- 
KO8 LIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis?
• NUOLATINES PA8EKMJSS S Tuojau palengvinimas
• Žema kaina. lengvomis Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
CHK'AOO HEDIOAL INSTITUTE

-i.

SERGT. FELIKSAS KATAUSKAS

L <1 -
DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

• •
Jau sukako dvięji metai, kaip Sergt. Feliksas Katauskas 

žuvo Indijoje, Liepos 21d., 1942 metais. ,
Jis gimė Chicagoje, Gegužės 30d., 

ištarnavo pusantrų metų.
1917ni. Kariuomenėje

Paliko dideliame nuliūdime: tėvelius — Arftaną ir Petro
nėlę Katauskus; tris seseria — Jadvygą, Ireną ir Sofiją; keturis 

brolius — Joną, Bronislovą, Alfonją ir Antaną, kuris tarnauja 
U. S. kariuomenėje; du švogerius — Kazimierą Kieneger ir Bo
nifacą Kundrotą ir brolienę Kazimierą; tetą Marijoną Maze- 
liauskienę ir jos šeimą; krikšto tėvelius Joną Mazellaunką ir 
Marijoną Stukienę; ir daug kitų giminių,, draugų ir pažįstamų.

Visi giminės, draugai ir pažįstami esate nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti į šv. Jurgio pacap. bažnyčią, S. m. Ųįepos 21d., 
8:00 vai ryto, kur bus atlaikytos trejos šv. Mišios su egzekvijo
mis už a. a. Sergt. Felikso Katausko sielą.

Nuliūdę Įteka: Antanas ir Petronėlė Katauskal,
8518 No, Union Avenue, Telefonas YAJtds 0170.

—

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MOBOICIŲ!

Statybai, Remontavtmut, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKIM IMU!

Panaudokite Progą Daltartlnėms tejuoiun
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE musą įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojanti ir ligi Sfi,000.00 ap- 
dnuistl per Federal Savtngs and Loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bos greitai 
liniukam! jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINfi (STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEI8TUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL.: CALUMET 4118 Jot*. M. Moaeria, bec’y. 8386.80.HAIATBD SU.

sas

ROZALIJA DITKIENE
(po tėvais Buuciiite)

Mirė lieptu 17d., 1944m„ 4
vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Eržvilkio pa
rapijos, Kuzių kaimo. Ameri
koje išgyveno 6 metuu.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Alfonsą ir jo moterį El- 
enorą ir jų dukrelę Reginą; 
dukterį Albiną Rimkus ir jos 
vyrą Joną ir jų dukterį Joan; . 
sesėrę Prancišką Mockaitienę 
ir jos vyrą Petrą ir jų šeimą; 
ir daug kitų gimimų, draugų 
ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Erž
vilkio kliūbo.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioj, 1410 South 
50th Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, liepos 21d. Iš koplyčios 8:- 
30 vai. ryto buo atlydėta J 
Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapipes.

Nuoširdžiai kviečiame visuo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Sūnus, Duktė 
Sesuo ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius; Ant. 
B. Petkus, tel. Cicero 2109.

Laidotuvių direktorius 
Cicero 2109.

Antanas B. Petkus, Telefonas

GARY, INDIANA LAIDOTU V ię ĮSTAIGA

PRUZIN FU N ERA L HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STKEE1

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLO 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams poną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

pni-ninhllnių produktų.
• te DtrMuvC: 627 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

JohR F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1890 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų kr Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

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

P. J. RIDIKAS
8864 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Tetophone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—86

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST 23rd PLACE 
10766 S. MICHIOAN AVĖ

Phonea: CANAL 2616 
COMMODOUE 5706 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIOAN AVĖ Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 UTUANICA AVĖ Phone YARDS 4908

i
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
i » . „ž U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

r # , * « *1 r rrrrrrrrrj 9 9 999

ŽUVUSIO KAREIVIO METINES

Sgt. Feliksas Katauskas
Sgt. Feliksas Katauskas 

yra vienas pirmųjų lietuvių 
kareivių žuvęs Indijoje. 
Šiai metais liepos mėn. 21 
d. sueina dveji metai nuo jo 
mirties. Rytoj, penktadienį, 
8 vai. ryto Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje už jo sielą 
bus atgiedotos egzekvijos ir 
atlaikytos šv. Mišios, kartu 
prie trijų altorių.

Žmona pagrobė nuo 
vyro vaiką

Mrs. Anna Skala* gyve
nanti 7701 Stewart Avė., 
nekantriai laukia liepos 31 
d., kurioj teisėjas Michael 
Feinberg paskelbs nuospren 
dį dėl jos vadovavimo sese
riai pagrobti nuo buvusio 
jos vyro jos pačios kūdikį 
16 mėnesių amžiaus. Pagro- 
bikė, Mrs. Mildred Havelka, 
prisipažino atlikus tą darbą.

PIRKITE KABO BONUS

PermalnytM 
vardas Ir 
adresas.

EXTRAI EXTRA!

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOB
3529 So. Halsted St 

Phone TARD8 60 B4

ta

JEI, KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS *
UNPEB U. S. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

3 ANŲ
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Afcher Avė. Virginia 1141
_____ ______ _ »’ - ■* f *

JUSTIN MACKIEVviCH, Prea. and Mgr. m
3B

Giminės ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti parodant 
šiosą liūdnose sukaktuvėse 
atjautimą tėvams ir namiš
kiams.

Kas Girdėt*^ 

Chicago je>

Apžiūrėki! savo 
šimtines

Kurie turite šimtdolerines 
“C” banknotes, prašomi jas 
gerai apžiūrėti ir, jei patys 
nieko nesurasite, nuneškite 
į banką patikrinti. Valdžios 
agentai praneša, kad pasta
romis dienomis Chicagoj 
paskleista netikrų šimtdole- 
rinių, kurios ‘‘labai gerai 
padirbtos.’ ’ Penkios tokios 
netikras banknotės per ne
apsižiūrėjimą priimtos ar
klių lenktynių stadione, Wa 
shington park’e, prie lange
lio. Netikros banknotėse pa
žymėta Federal Reserve 
Bank of San Francisco. Ini
cialai “J.H.”. Serijos No. 12.

Ciceroj nauji taksai
t

Cicero miestelio taryba 
(bordas) nubalsavo naujus 
taksus, kurie bus uždėti ant 
visų svaiginamųjų ir nesvai 
ginamųjų gėrimų urmininkų 
(olselininkų) ir pristatytojų 
(distributorių) pard a v y k- 
loms. Taksų suma $50 į 
metus, plūs $10 už kiekvie
ną troką. Tais taksais nori
ma sukelti pinigų valdinin
kų algoms išmokėti ir kito
kioms išlaidoms padengti.

John C. Stoeffel, Cicero 
kontroleris, jau prieš mėne
sį buvo pareiškęs, kad tary
bai nesiimant naujų būdų 
iždui papildyti, po rugpiūčio 
pirmos miestelio iždas pri
truks pinigų.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”. • j

3B

DrErtftAms brasam, cihuago, tutinote

Kas matoma šioje nuotraukoj, viskas kiek liko iš trijų laivų: Liberty, E. A. Bryan ir Quinault Victory po žemę 
supurtusios amunicijos eksipliozijos Port Chicago, Calif. Be 650 žuvusių gyvybių, nuostolių padaryta už keletą 
milijonų dolerių. (Acme-Draugas telephoto)

Sužeisti kareiviai I 
karo frontuose į

, I
Karo Departamentas pas

kelbė sąrašą 1,136 karių su
žeistų įvairiuose forntuose. 
37 iš to sąrašo yra iš Chi- 
cagos apylinkės, čikagiečių 
sužeistųjų tarpe yra 4 lietu
viai: Sgt. Walter A. Galvy
dis^ 823 W. 33rd Str., Bru
no R. Kapočius, 3011 W. 4l 
Str., John P. Paulauskas, 
ęl39 So. Emerald Avė. ir 
Edward B. Shilkaitis, 126 
So. Maywood, III.

PATIKRINO
Kapitono John C. Prende- 

rgast, viršininko uniformuo
tos policijos skyriaus vado
vybėj, būrys policininkų ir 
detektyvų nuodugniai ap
žiūrėjo Chicago Stadium’ą, 
kur laikoma demokratų 
konvencija, kad ^nebūtų kur 
paslėpta bomba, ar dinami
to. Tas pats buvo padaryta 
ir republikonų konvencijos 
metu.

Pirmasis
Pirmasis žmogus, kuris 

žiūrėjo per teleskopą buvo 
Galilėjus.

T

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted StK
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 PASINAUDOK IT

RUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1004) Kt, NertHioa 
vakare — 8:10 P. M.
WHF(1, 1450 K.. Ketr<«O 
vakare — 7100 P. M.

Neteko rankos bežaidžiant

Neik su velniu obuoliauti, nežadink 
Mešky iš miego naktį

New York.—Devynių šim 
tų svarų meška nukramtė 
Miss Catherine Searles, 24 
metų amžiaums, dešinę ran
ką, kai ji ir trys kampanijo- 
nai nuvyko į zoologijos so
dą. Tai įvyko liepos 17 die
nos naktį, apie 2 valandą.

Policija pareiškė, kad mer 
g.aitė priėjo prie’tos klėtkos 
kur buvo dvi meškos ir ji 
įkišusi ranką per plieninę 
užtvarą pamojavo nosinai
tę. Meška pačiupo mergai
tės ranką ir nukramtė iki 
alkūnės.

Vėliau mergaitės ranka 
buvo amputuota netoli alkū
nes. Miss Searles’ padėtis 
rimta, bet chirurgai davė 
progą jai gyventi.

Kaip toji nelaimė įvyko? 
Dvi panelės ir du vyriškiai 
nutarė pamatyti meškas, 
vyrai norėjo meškas pabu
dinti. Vienas vyras pamoja
vo savo kepurę prie meškos 
Meška su koja numetė ke
purę. Tada buvo bandyta 
kepurę ištraukti iš užtvaros 
su medžio šakele. Kepurę 
ištraukė.

Paskui Misg Searles pamo 
sikavo savo nosinaitę. Meš
ka pačiupo jos ranką ir nu
kramtė. Vyrai degė degtu
kus prie met&kos veido, kad 
ji paleistų mergaitės ranką, 
bet nieko negelbėjo. Meška 
paleido mergaitės ranką, kai 
vyrai uždegė popierius ir 
pakišo prie meškos veido.

Auštant zoologijos sodo 
prižiūrėtojai rado abi meš-

Dingo sargas ir $800
Saliuno—Cottage Buffet— 

0100 Cottage Grove Avė 
savininkas prašo policijo* 
surasti j>am jo sargą i' 
$800.00, kurie buvo padėt’ 
tam tikroje paslėptoje sie
noj spintoje. Samdydamas 
sargą jis nesiteiravęs jo gy
venamos vietos. Užteko, kad 
parodė Sočiai Security kor
telę, kurios numerių taipgi 
nepasižymėjęs. Dabar gau
dyk vėją po laukus.

kas miegančias. Klėtkoje 
buvo rasta Miss Searles žie
das ir braceletas. Brangak
meniai buvo sukramtyti meš 
kos dantimis.

Nelaimė įvyko, kad vyrai 
prikėlė meškas iš miego ir 
su jomis žaidė.

Galima pasakyti: neik su 
velniu oboliauti, o su meška 
žaisti.

Vaikai bėga,
viršininkams bėda

Illinois valstybės Viešo
sios Gerovės Departamento 
viršininkas Rodney H. Bran 
don įsakė pašaukti investi- 
gacijai penkis valdininkus 
iš valstybinės nepilname
čiams jaunuoliams , taisyti 
įstaigos,, kuri randasi netoli 
lt. Charles, III. Bėgiu tik 
ienos savaitės iš tos įstai

gos pabėgo viso 32 nepįlna- 
nečiai jaunuoliai, kurie tfž 
vairias piktadarybes buvo 

jten pasiųsti.

Širdies ataka teisėjui 
teisme

Kriminalio teismo vyriau
siam teisėjui Benjamin P. 
Epštein beklausant bylos 
užėjo širdies ataka. Pirmą
ją pagelbą suteikė teismo 
rūmuose turįs ofisą gydyto
jas. Teisėjui įsakyta mrnuo 
se ilsėtis keletą dienų, Jį 
pavaduoja teisėjas Harold 
G. Ward. .''"4*1

Sr
Kontraktorius 

Namų Taisytojas
GEO. BORCHERIAS
Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

10546 S. Artesian, CED

Įvairios Įdomios

....ŽINIOS
Sukėlė nerimą bomba'

Joseph Tanzillo, 820 S. 
Paulina St., buvo įvaręs bai 
mes visiems kaimynams, 
kuomet pats nusigandęs 
pranešė jog savo automobi- 
liuje radęs bombą. Iššaukta 
policija tikrai automobiliuje 
rado dalyką, panašų į bom
bą, nuo kurio dar gi buvo 
prijungta viela prie inžino 
“ignition.” Viso bloko gy
ventojai subėgo ir ratu iš 
tolo žiūrėjo tikėdami bile 
sekundę didelio sprogimo, 
iki neatvyko iš policijos 
bombų ekspertai, šie dirste
lėję į automobilių visiems 
pranešė, kad tariamoji bom
ba yra—iškritęs automobi
lio radio.

Už bananas į teismą
OPA Chicago^ raįpno pa

traukė į fedetafinį teismą 
John Cotsirilos, ’bąnanų ur
mininką . (olseliniriką), ku
ris būk nesilaikęs OPA nuo
statų, tai yra OPA nustaty
tos lubų kainos ir bananas 
krautuvėms pardavi nėjęs 
daug brangiau.

Kiek pagaminta?
1943 metais Jungtinėse 

Amerikos valstybėse paga
minta 127,000 lėktuvų, arba 
po 14 ir pusę lėktuvo kas 
valandą.

1865 metais
1865 metais nitrogliceri

nas pradėta vartoti aliejaus 
šulnius gręžiant.

Ketvirtadienis, liep. 20, 1944

/ mus.
X Kun. I. Albavičius vyk

sta į LRKSA seimą, Scran- 
ton, Pa. Sykiu su juo vyks
ta Tėvų Marijonų Amerikos 
prov. vizitatorius kun. dr. 

(K. Rėklaitis, provincijolas 
kun. J. Jančius ir kun. dr. 
J. Pauliukonis. Po seimo 
kun. I. Albavičius sustos Ma- 
rianapolyje trumpai pasilsė
ti. Kun. Albavičiui išvykus, 
dvasiniuose reikaluose cice- 
riečiams pagelbės laikinai 
Chicagoj pasilikęs kun. dr.
J. Vaškas.

X Darius-Girėnas Amer. 
.Legiono postas puikiai gar
sina lietuvių vardą. Per R. 
Kryžiaus vajų 136-iems A- 
merikos Legiono Cook aps
krityje postams buvo nusta
tyta $8,800.00 kvota. Darius- 
Girėnas iškilo aukščiausiai, 
nes sukėlė $2,800.00. Cook 
apskrities legiono susirinki
me Raud. Kryžiaus atstovas 
viešai tai pareiškė ir pažy
mėjo, kad patriotizme ir rė
mime pastangų karui laimė
ti lietuviai stovi pirmoje vie
toje.

X Kun. J. Prunskis, LKF 
SB (Lietuvių Katalikų Fe
deracijos Spaudos Biuro) 
direktorius ir “Draugo” ben 
dradarbis, išvykęs atostogų 
rašo, kad kelionė buvus ge
ra. Trumpai buvo sustojęs 
Denvery, Colorado Springs, 
Salt Lake City, San Fran
cisco, o sveikinimus redak
cijai ir visiems pažįsta
miems atsiuntęs iš malonios 
viešnagės pas prel. J. Ma- 
ciejauską, Los Angeles, Cal.

X Jurgis Bukauskas, sū
nūs Kazimiero ir Juozapos 
Bukausku, žinomų Cicero 
veikėjų, tarnaująs kariuo
menėj ir du metus išbuvęs 
West Indijoj, buvo parvykęs 
namo poilsio. Džiaugėsi tė
vai sulaukę sūnaus, kurio 
nebuvo matę per ilgą laiką. 
Pabuvęs tris savaites išvy
ko į paskirtą vietą, No. Ca- 
rolina valstybėje.

X Stella Meškienė, 6042 
S. Washtenaw Avė., sunkiai 
sužeista susidūrus gatvėka- 
riams 35-je gatvėje. Nuga
benta į Peoples ligoninę. Tė
vai Butkai deda pastangų 
nukentėjusią perkelti į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Nukentė
jusios vyras adv. Bronius 
tarnauja kariuomenėje it 
šiuo metu randasi kur nors 
Pacifiko salose.

X P. Fabijonaltls, buvęs 
žymus Labd. Są-gos veikė
jas, praleidęs atostogas Chi
cagoj pas draugus ir įsigi
jęs nuosavybę Kenosha, Wis. 
grįžo atgal į San Francisco, 
Calif., kur turi gerą darbą 
kariškų laivų dirbtuvėj. Ra- 
ša, kelionę turėjęs gerą.

X Jucienė su dukrele, gy
venanti 703 Meadow Avė., 
Rockdale, III., viešėdama pas 
vestsaidiečius Šidlauskus, ap 
lankė “Draugą” ir apžiūrė
jo spaustuvę, taipgi gėrėjo
si “Draugo” namo remontu.
K. Šidlauskas yra “Draugo” 
spaustuvės darbininkas.




