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NACIAI SUŠAUDO SAVO GENEROLUS
RUSŲ ARMIJA UZEME PANEVĖŽĮ; 
NACIAI SAKO EVAKUAVO PSKOVĄ

LONDONAS, liepos 23.— 
Berlyno radio sakė naciai 
evakuavo Pskovą, kuris y- 
ra skaitomas pietiniai var
tai į Estiją.

LONDONAS, liepos 23.— 
Pasivarę 45 mylias iš užim
to Skapiškio, rusų kariuo
menė užėmė Panevėžį ir da
bar randasi 40 mylių nuo 
Šiaulių. Jeigu rusai greit 
užims Šiaulius, jie gali su
gauti apie 300,000 nacių ka
rių Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje.

LONDONAS, liepos 23.— 
Rusų kariuomenė, veržda
masi pirmyn visu rytiniu 
frontu, užėmė Panevėžį, 
Lietuvos geležinkelių, cent
rą, kur naciai saugojo Ry- 
gos-Rytprusių geležinkelį.

Lenkijoje, rusų armijos 
užėmė Chelma, dasimušė i- 
ki 76 mylias nuo Varšuvos, 
ir .pasiekė punktą 18 mylių 
į rytus nuo Stanislavovo, 
netoli nuo Čekoslovakijos 
sienos.

Šiaurėje, rusai pasiekė 
po 1939-40 metų, karo įsteig
tą Suomijos-Rusijos sieną.

Nacių DNB agentūros 
pranešimu, rusai pasiekė 
rytinį kraštą Lvov miesto. 
Kitos nacių agentūros tran
sliacija sakė rusai jau pa
siekė Lubliną, ir randasi 
25 mylios nuo Vistula upės.

Maršalo Rokossovskio ar
mija dasivarė iki 10 mylių 
į pietus nuo Brest-Litovsko, 
ir užėmė Stradeci ir še- 
maityčius, 375 mylias nuo 
Berlyno.

HITLERIS PASKYRĖ VIRŠININKUS Berlyno gatvėse įvyko kautynės; 
Karaliaučiuje paskelbė karo stovį

STOKHOLMAS, liepos 23. — Iš įvairių šaltinių gau
namos žinios sako Berlyno ir Frankforto miestuose va
kar naktį vyko kautynės tarpe vokiečių armijos karių 
ir geštapo šfcirm traperių. Kol kas štrumptruperiai visur 
nugali sukilėlius.

LONDONAS, liepos 23. — Maskvos radio sakė naciai 
Karaliaučiuje, Rytprūsių sostinėje, paskelbė karinį stovį, 
ir naciai štrumtruperiai skuba į Karaliaučių numalšinti 
ten vykstantį sukilimą.

Nauja britų ofensyva Normandijoje
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, liepos 23. — Kanadie
čiai kariai, staigiam pasis
tūmėjime per gilų dumblą, 
atsiėmė strateginį Maitot 
miestelį, keturias mylias 
žemiau Caen, o amerikie
čiai kairėj linijos pusėj per
sikėlė per Seves upę, netoli 
Seves, šešias mylias į rytus 
nuo Lessay.

Tas dvišakis sąjunginin
kų pasistūmėjimas buvo 
pradėtas tuoj po 48 valan-1 
dų lietaus. Šarvuočių lydi
mos nacių kontratakos ant 
abiejų linijos galų buvo at
muštos.

Oras Normandijoj pra
giedrėja, todėl manoma,

kad greitu laiku įvyks dide
li mūšiai. Naciai sakė są
jungininkai turi bent 1,000 
tankų Orne upės rytiniam 
krante.

Vėliausias pranešimas sa
ko britai pradėjo naują o- 
fensyvą, į rytus nuo Caen.

Amerikos aviacijos štabo 
narys sakė, kad per praei
tas šešias dienas 6,431 są
jungininkų tomberis, lydi
mi 5,000 naikintuvų, nume
tė virš 16,000 tonų bombų 
ant Vokietijos ir Austrijos. 
Didžiuma taikinių buvo lėk
tuvų fabrikai. Per tą laiką 
sąjungininkai numušė 272 
priešo lėktuvus, ir prarado 
226 savo lėktuvus.

Amerikiečiai įsiveržė į Pisa miestą
ROMA, liepcs 23. —Pen

ktos armijos amerikiečių 
patrulės įsiveržė į pietinius 
Pisa priemiesčius. Ameri
kiečiai sukonsolidavo savo 
pozicijas pietiniam Arno u- 
pės krante ir pasistūmėjo 
Elsa upės kloniu užimti Cas- 
tell Fiorentino, iš kur žy
giuoja toliau į šiaurę.

Adrijos pakrantėje, aš
tuntos armijos lenkai ka
riai pasivarė pirmyn nuo 
dviejų iki trijų mylių ir pa
darė kontaktą su vokiečiais 
prie kelio vedančio iš Seni- 
gallia į centrinę Italiją.

Italai kartai uzsmė Bel-
vedere kaimą po to, kaip 
pavarė nacius iš lesi mies
to. Priešakinės italų patru
lės artinasi prie Ustra.

Toliau nuo kranto, Senti- 
no upės klony, sąjunginin
kai, sekdami vokiečių pasi
traukimą, okupavo kelis 
miestelius.

Britai kariai pasivarė į 
šiaurę nuo Monte san Mi- 

I chele iki punktų nepilnai 15 
mylių nuo Florencijos.

KALENDORIUS 
Liepos 24 d.: ftv. Kristi

na; senovės: Seigis ir Irta.
Liepos 25 d.: Sv. Jokū

bas apaštalas; senovės:
Mangirdas ir Aušra.

ORAS
Giedra ir šilta.

KARO BIULETENIAI
—- Rusai sako jie užėmė 

sravirš 300 kaimų Lietuvo
je, ir įėjo | Lubliną.

— Churchill grįžo Londo
nan po trijų dienų vizito 
Normandijoje.

— Naciai sakė aliantų 
lėktuvai vėl skraidė virš 
Vokietijos.

— Naciai suareštavo aš-

»
Po nevykusio pasikęsinimo ant jo gyvybės, Hitleris paskyrė Gen. Hans-Jurgen 

Stumpf (kairėje) vidaus aviacijos viršininku, ir Gen. Heinz Guderian, tankų specia
listą, generalinio štabo viršininku. Dešinėje, feldmaršalas Wilhelm Keitei, buvę3 šta
bo viršininkas, kurio atleidimas “dėl nesveikatos’’ galėjo būti dėlto, kad jis susidėjo 
su generolais prieš Hitlerį. (Acme-Draugas Telephoto.)

STOKHOLMAS, liepos 23. — čia gaunami raportai 
sako naciai iki šiol suėmė ar sušaudė bent 5,500 aukštų 
vokiečių karininkų, ir kad apie 10,000 įvairių asmenų 
slapstosi, kad išvengti suareštavimo.

Nuskendo du JAV 
submarinai, 130 vyru

WASHINGTON, liepos 
22. — Laivynas pranešė, 
kad Amerikos submarinai 
Trout ir Tullibee nuskendo 
su apie 130 įgulos narių. 
Nepranešta kur jie nusken
do, bet manoma, jog tai bu
vo kur norint Pacifike.

Submarinos Trout atsižy
mėjo už tai, kad karo pra
džioje jis tuoj po japonų 
nosimi išvežė visą Philippi- 
ne valstybės auksą ir sidab
rą.

Iki šiol prarasta 27 sub
marinai.

Biak saloje išmušta 
229 daugiau japonai
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
liepos 23. — Gen. MacAr- 
thur pranešė, kad amerikie
čiai Biak saloje išmušė dar 
229 japonus ir 57 jų suėmė 
nelaisvėn.

Aitape rajone, kur apie 
45,000 sugautų japonų ban
dė pralaužti aliantų linijas, 
vyksta vien tik patrulių 
veiksmai.

' Amerikiečiai išlaisvino 
459 jlžaviečius, indėnus ir 
kiniečius, kurie buvo japo
nų belaisvėje Biak saloje.

Liberator lėktuvai ket
virtadieny ir penktadieny 
numetė dar 37 tonus bom
bų ant Yap salos. Iš 20 prie
šo lėktuvų, amerikiečiai ori
nėse kovose aštuonis jų nu
mušė.

Karo laivai padeda ka
riams, bombarduodami ja
ponų pozicijas pakrantėse 
Aitape-Wewak apylinkėse.

tuonis generolus Prancūzi
jos ir Rusijos frontuose.

— Britai ir graikai su
mušė nacių garnizoną Simi 
saloje, netoli Turkijos.

ĮTEIK! STATE DEPARTAMENTUI PRAŠYMĄ
PABALČIO KRAŠTŲ LAISVES REIKALU

WASHINGTON, D. C., 
liepos 22. — Lietuvių, lat
vių ir estų delegacija vakar 
lankėsi State departamente 
ir įteikė memorandumą ir 
prašymą Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos kraštų nepri
klausomybės reikalu. Pra
šymas adresuotas Prez. 
Rooseveltui ir valstybės se
kretoriui Cordell Hull.

Delegacijoje buvo keturi 
lietuviai, atstovaują Ameri
kos Lietuvių Tarybą: Dr. 
P. Grigaitis, M. Vaidyla, N.

Rastenis ir K. Jurgela, lat- 
vys R. Hermanson, ir estas 
ministeris C. Klemmer.

Memorandumas ir prašy
mas nusako neteisėtas Pa- 
balčio valstybių okupacijas, 
prašo J. A. Valstybių užta
rymo jų laisvės ir neprik
lausomybės atsteigimui, ir 
pareiškia Pabalčio kilmės 
amerikiečių nusistatymą 
remti Jungtinių Tautų ka
ro pastangas ir reikalauti 
nepriklausomybės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai.

LONDONAS, liepos 23. — Naciams besigiriant, kad 
jie “apvalę netyruosius elementus“ iš vokiečių generolų 
tarpo, atrodo jog jiems pasisekė užgniaužti tik pirmuo
sius armijos sukilimo veiksmus.

Informuoti jungtinių tautų oficialai tebemano, kad 
plataus masto karininkų suokalbis prieš Hitlerį tebėra 
gyvas Vokietijoje. Anot jų, pastarųjų dienų sukilimas, ir 
nepasisekęs pasikęsinimas ant Hitlerio gyvybes buvo tik 
vienas incidentas generolų plane prašalinti Hitlerį.

Politinė krizė nurodoma 
Hitlerio atsišaukime į Vo
kietijos kariuomenę, kuria
me jis sakė “išdavikų kli
ka” buvusi “per kelias va
landas likviduota ar sua
reštuota.” Hitleris sakė jis 
žinąs, kad “jūs kovosite su 
pavyzdingu paklusnumu ir 
ištikimybe iki pergalė bus 
mūsų.”

Raportai per Stokholmą 
ir Berną sako Generolai

Von Runstedt ir Brachitach 
buvę sušaudyti, o feldmar
šalas Keaselring, nacių ko 
mandierius Italijoj, papuo
lęs bėdon dėlto, kad Jis 
draugavęs su jais.

Slaptas Vokietijos radio 
Atlantic pranešinėjo apie 
armijos susirėmimus su 
geštapo, ir kitų armijos di
vizijų ir aviacijos dalinių 
atsisakymą vykti frontuos- 
na.

RUSIJA PADIDINO 
SAVO KVOTA BANKUI
BRETTON WOODS, N. 

H., liepos 22. — Rusija pa
didino savo kvotą organi
zuojamam tarptautiniui 
bankui $300,000,000, iki $1,- 
200,000,000. Finansinės kon
ferencijos delegatai tuomet 
nutarė padidinti banko ka
pitalą iki $9,100,000,000.

Iki šiol rusai reikalavo, 
kad jų kvota būtų $900,000,- 
000, tuo sukeldami ginčus 
delegatų tarpe dėl kvotų 
didumo.

JAPONAI PERSTATĖ
NAUJA VYRIAUSYBE

NEW YORKAS, liepos 
23. — Japonų Domei agen
tūra pranešė, kad Gen. Nu- 
niaki Koiso, naujas Japoni
jos premjeras, vedė naujo 
kabineto “minčių apsikeiti
mo” susirinkimą vakar. 
Adm. Mitsumasa Yonai, ku
ri* pirmiau buvo vadina
mas ko-premjeru, dabar va
dinamas laivyno ministru.

Naujoji vyriausybė buvo 
sudaryta po krizės, kuri ki
lo prieš .penkias dienas. Tai 
pirma japonų valdžios at-

VĖL PUOLĖ PLOESTI 
ALIEJAUS LAUKUS

ROMA, liepos 22. —Maž
daug 750 Amerikos bombe- 
rių dienos metu atakavo 
Ploesti aliejaus laukus ir 
artimus taikinius. Lakūnai 
sakė naciai buvo paleidę 
dūmus, kad paslėpti taiki
nius, ir priešinosi savo lėk
tuvais ir priešlėktuvinėm 
patrankom.

Britų naktiniai lėktuvai 
puolė aliejaus varyklą Par- 
dubice, Čekoslovakijoje, sek
dami amerikiečių ataką ant 
Brux, 125 mylias į pietus 
nuo Berlyno, kur randasi 
didžiausia sintetinio alie
jaus varykla.

Nakties metu Mosųuito 
bombėriai iš Anglijos nu
metė daug didelių bombų 
ant Berlyno.

Mažesnieji lėktuvai tuo 
pat metu atakavo kelius ir 
geležinkelius bei nacių po
zicijas Šiaurinėj Italijoje.

Vokiečių robotinėg bom
bos vis dar atskrenda į pie
tinę Angliją ir Londono a- 
pylinkę, padarydamos dau
giau žalos ir nuostolių.

PIRKITE KASO BONUS

U. S. kariai apsupo Guam saios uostą
PEARL HARBOR, liepos

22. — Laivyno viršininkas 
Adm. King, grąžęs iš Maria- 
nas salyno, sakė Amerikos 
ofensyvos pirštas rodo į Ja
poniją, Kiniją ir Phillipi- 
nus. King pranešė, kad jis 
tariasi su Adm. Nimitz a- 
pie “ateities operacijas” 
prieš japonus Pacifike.

PEARL HARBOR, liepos
23. — Atmušę dvi japonų 
kontratakas, amerikiečiai 
varosi pirmyn Guam saloje 
ir įsteigė pozicijas aplink 
Port Apra, kuris yra svar
biausias objektas toje salo
je.

Kiniečiu garnizonas 
atsilaiko Hengyang'e
CHUNGKING, liepos 22. 

— Pranešta, kad kiniečiai 
tebelaiko Hengyang miestą, 
nežiūrint smarkaus japonų 

' puolimo. Anot kiniečių ko
mandos, kiniečiai varosi 
pirmyn prieš japonus Hen
gyang priemiesčiuose.

Į pietus nuo Hengyang. 
Leiyang rajone, kiniečiai 
bando atstumti japonus į 
šiaurryčius.

Adm. Nimitz pranešė, 
kad amerikiečiai užėmė 875 
aukščio Alifan kalną, iš ku
rio matosi Agat miestelis.

Šiaurėje, amerikiečiai lai
mėjo penkių mylių dalį ke
lio tarpe Piti ir Agana, ir 
kontroliuoja Cabras salą, 
dviejų mylių smėlio išsiki
šimą šiaurinėj uostot pusėj.

Lėktuvai, karo laivai ir 
artilerija padėjo kariams 
atmušti japonų kontrata
kas pietuose, kur armijos 
pėstininkai yra išlipę, ir 
šiaurėje, kur išlipo ameri
kiečiai marinai.

Chindits kariai užėmė 
du kaimus Burmoje

CHUNGKING, liepos 23. 
— Chindits kariai, koope
ruodami su kiniečiais šiau
rinėj Burmoj, užėmė du kai
mus kalnuose ir svarbų ke
lių suėjimą į šiaurvakarius 
nuo Taungni. Japonai pali
ko labai daug savo reikme*

Į nų-
Smarkiai kaudamiesi, ki

niečiai kariai veržiasi vis 
giliau į Myitkyina.
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Lietuva mūsų INVAZIJOS ( GUAM VADAI

Lietuva mūsų! Vėl nauji spygliuoti 
Erškėčiai galvą tavo vainikuoja.
Satrapai grįžta mūs tautą kamuoti — 
Verguvę, mirtį ir vėl jai diktuoja.

Tūkstančiai mūsų tautiečių jau žuvę, 
Tūkstančiai miršta Azijos miškuose. 
Dabar daugiau dar bus jųjų pakliuvę 
Žiaurių plėšikų baisiuose nasruose.

Karčiosios kančios ir mirtis vakuoja. 
Pasaulis kurstą, šauksmų nebegirdi. 
Rytojų juodą tautai afišuoja 
Ir kulka smogia į lietuvio širdį.

Pasigailėk, Dieve, Lietuvos mielosios, 
Pasigailėk mūsų brolių ir sesučių. 
Apsaugok juos nuo valdžios raudonosios, 
Nuo diktatūros ir jos suiručių.

Tu, Dieve, vienas girdi tautos šauksmą 
Ir gali mūsų Tėvynę vaduoti.
Gali po kančių sukelti jai džiaugsmą,
Kad ji galėtų sau laisviau alsuoti.

Toks mūs troškimas. Bet, o, Dieve, Tavo 
Valia šventoji visur tebevyksta.
Jai pasiduodam visa širdim savo — 
Meldžiam: Žiaurumai veikiau teišnyksta.

Admirolas Richard L. Connolly ir majoras gen. Roy 
Geiger, kurie vadovavo amerikiečių invazijai į Guam sa
lą. (Acme-Draugas telephoto)

Reikia 15,000 
stiprių vyrų

P. T.

IS LOS ANGLIES PADANGES
Amerikos Vakarų pakraš

tys yra svečių mėgiamas 
kraštas. Ypatingai Los An
geles miestas ir priemies
čiai, bei apylinkės. Čia yra 
tokių įvairenybių, kurių sun 
kū kur kitur rasti, o kitur 
ir visai nėra. O dar ypatin
giau tokiems žmonėms, ku
rie mėgsta ir gali kitiems 
parduoti tas įvairenybes. Tik 
rai yra naudinga čia apsi
lankyti.

Vienas tokių, kurie savo 
raštais perduoda kitiems į- 
dcmybes, yra kun. Juozas 
Priinskis iš Chicago. Jis čia 
apsilankė ir liepos 16 dieną 
Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčioje pasakė gražų pa
mokslą. Visus klausytojus »
Užimponavo savo gražia kal
ba.

Po pamaldų prelato J. Ma- 
ciejausko 76 metų sukakties 
ir 53 metų kunigystės pro
ga buvo suruošti pietūs, į 
kuriuos ir svečias pakvies- j
tas. Žmonių prisirinko pilna : 
svetainė. Jubiliatas dėkojo 
kun. J. Prunskiui, kad nepa
būgo tolimos kelionės ir nuo 
vargio, bet pasiryžo čia at
vykti mus aplankyti. Po to 
kalbėjo svečias.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Turime didelį
Ir gerų pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen- 
1U, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muši 
kabų daiktų.

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

JOHN A KASS
IEWELRV — WATCHMAKEF 

— MURIC

i

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

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOITH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti...........gg
STOK.UK COAL, Aukštos rūšies, g y
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11 25
PETROLEUM COKE (Course). $12*50 
PETROLEUM COKE (Pilė Kun) <glQ*95

BUY
tKTKA 1

BONOS
5 "WA8 UJAK KLAUSYKITE-

4*

Sveikino jubiliatą ir su
minėjo jo nuopelnus. Paskui 
papasakojo iš Lietuvos, kaip 
užplūdę bolševikai “rojų 
steigė ir matė, kaip ten žmo
nėms “rojus” vykdomas. 
Visko net ir nebandysiu at
pasakoti. Visi tikrai stebė
josi žinių gausumu. Gal, kai 
kam ir nelabai patiko, bet 
nebuvo ką sakyti, negi prie
šinsies tiesai. Kalba buvo 
tikrai įdomi ir manau vi
siems lietuviams, kurie jau
čiasi tikrais lietuviais.

Vakare svečias sutiko nu
važiuoti ir pas kai kuriuos 
Los Angeles lietuvius. Pir
miausiai B. Starkienė savo 
automobilium svečią nuvežė 
pas buvusius čikagiškius 
Česnulius. Ten pora valandų 
praleista Česnulienės muzi
kos garsuose. Paskui B. Star 
kienė svečią ir kitus vietos 
veikėjus parsivežė pas sa
ve. čia prie gausiai nukrau
to Dievo dovanomis stalo 
dalintasi kalbomis, kas lie
tuviams šiuo metu Labiau
siai reikalinga, kokiu būdu 
lietuvius labia-u subūrus bei 
gaivinus tautinę sąmonę.

Laikas nejučiomis greit 
prabėgo ir svečiams reikėjo 
palikti vaišingus namus B. 
Starkienės, kuri savo auto
mobiliu vėl išvežiojo kiek
vieną į jo namus.

Žemaičių Jonas

Tarp 15,000 ir 20,000 rau- 
I meningų vyrų reikia į šalies 

liejyklas ir kalves, sakė Paul 
V. McNu'.t, War Maupower 
Commission viršininkas. Jis 
prisiuntė nurodymą WMC a- 
pygardos direktoriams tuo
jau pradėti reikalingų toms 
įstaigoms vyrų vajui.

“Nors daugumas darbų 
liejyklose yra atliekami ne
įmanomame karšty”, sakė 
McNutt, “tačiau tai vis ne 
taip bloga, kaip mūsų ko
vos jėgoms kai kuriose Pa- 
cifiko salose. Liejyklų dar
bas sunkus, bet vyrai, kurie

Vokiečių belaisviai 
javams nuimti

Col. I. B. S-unamere, ko
mendantas Ft. Custer, Mich., 
praneša, kad keli šimtai vo
kiečių belaisvių* kurie buvo 
paimti Prancūzijoj ir pas
taromis dienomis atgabenti 
į Ameriką, bus panaudoti 
javams ir vaisiams nuimti 
huo ūkių ir daržų Michigan

šliuožė Prancūzijos krantus, 
vykdo dar sunkesnį darbą. 
Jeigu mūsų kareiviams bus 
tiek kiek jiems reikia lėk
tuvų, tankų, trucfcų ir šau
tuvų, turi susirasti daugiau 
vyrų liejykloms bei kalvėms

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoj Ui Dar temomis Kainomis! 

Atvykite | misų Jardą Ir apžiūrėkite ria- 
ką Ir ankštų rtšj LENTŲ—MELLWORK 
— STOGŲ IK NAMŲ MATERIJOLĄ -*• 
dėl garažų, porčių, vižkų, skiepų ir Dėtą. 
PASITABKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kasfiak perstatymo

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

9039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL po pietų

s/

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesnį naoSimtį — be komisine 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2262 W. CERMAK RD......................... Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

-a—a

A. PLIS FOR JUDGE GOLF OAY
Trečiadienyje, Liepos (July) 26 dieną, 1944 m. 

EVERGREEN GOLF CLUB 
9140 S. Western Avė.

CARD IR BUNCO
PP.

VAKARIENE 7:00 VAL. VAKARE 
ŠOKIAI PRASIDĖS PO VAKARIENES

PRYZAI! PRYZAI! —--------- ---------

PARTY
2 VAL.

GOLFAS PER VISĄ DIENĄ 
DALYVAUJA:

ŽYMŪS CHTCAGOS DAINININKAI 
ANNA KASKAS
U. S. ARMY—LAIVYNO HEROJAI

PRYZAI! PRYZAI!

fcl6 ARCHER AVENUF 
LAFAYETTE 8617

IŠRINKIME DAR VIENĄ LIETUVI TEISĖJĄ
T . |Į,...7 .Vr... .. .............. į

a*,

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

TeL CALumet 7237

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

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIK O RADIO VALANDOS:
WCI’I., 1000 K., Nedėlios 
vakare — S:SO P. M.
WHFC, 1450 K., Ketveco 
vakare — 7 :OO P. M.

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis

akių itemi
gatvča

_ w akių
skaudamų aidų karštį, atitoi- 

Vimo-

klaidaa. S]

VALANDOS: aua N ryto iki t v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ra- 

■utartį.

4tll SMrth AsUand At.
Hmm VAJUM ttt»

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie neprflmami į 

karo aviacijos skyrius m priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
faflndnees), kreipkitės prie maaųa.

išgydyti.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora ak ų \tsam gyveni
mui). ŠkurMctte jos M«4amf 18e<- 
cafnlnuoti Jas modernttktausta 
m Moda, kurta re«SJtmo mokslą. 
«att sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
prMftklnle akintų, kurie prašali

na visą akių Jtemplnią.

Dr. Jobą J. Sroofana 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRtSTAI 
1361 So. Ashland Avenue

Kampas lk-toa
Tdifuuas: C AM AI, 0528, Chieaffo

OFISO VALANDČ8: 
Kksfflrd 2:80 S. rti Iki 1:80 9. m.

Trečiad. ir šešta.d. 2:80 a. m. 
Iki 7 :4o Jp. m.

DR. G. SERNER

V PAJAUSIU KINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS ■"‘"’S'S™
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

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. 

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

TeL YARds 2246

DR. C, VEZHIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

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

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehfll 0617 
Office TeL 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 Marųuette Road

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZipENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbUc 7868

Tel. CANal 6257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- m AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street 
▼AL: 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
Tei. HEMlock 8706
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šank SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

nuo 2—4 Ir nuo 7—0 kasdien, 
Mskiriant trečiad. ir eelunad.

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

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

ucruvis akių GrorrojAS 
25 metų patyrimas *

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akla 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių DtrtrttivS 
JMOt SO. HALSTED St. 

Kampas 34t* ttreri 
Valandos nne 10 iki 4; nto 6 Hd 8

. aei.:4F
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., Chioago
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Ir Beštaffleniais t
, >—8 poptoL

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki s 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. valė 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. <Ūeną|

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LA^avette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzie 2868 

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. * 
Beštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dėl U, kad jo nehran- 
gino.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą'

STOK.UK


l7

Pirmadienis, liepos 24, 1944 
===================== ag?.—

bttHNRASTIS DRAUGAS, CfllCAGČ, IfcElttOffl

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" RAMINA NUKENTĖJUSIUS NUO KARO

PIERRE MAURICE

I “D R A U G 0”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” lipi. P WANTED 
ADVFRT1SING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoloh S488-848*

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAI7 GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kuri 
norite ir pajėgsite dirbti.

HELP WANTED — MOTERYS

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

Kreipkitės:

TUTIE SPORTWEAR CO. 
229 S. MARKET ST.

1 O-tas AUKŠTAS

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

8,r
2829 W. MADISON

Užsakymų Pildytojų
Su ar be patyrimo

GRINNELL CO.
4425 S. Western Avė.

Matykite Mr. Abnet

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale I
★ For RentI
★ For HelpI
★ For Service 1
★ For Resultai 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Hthnanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

GALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

UTHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG LITHUANIAN 

ADVERTISTNG MEDIUM

*********

PATARNAVIMAI

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA V Ii F
su moderniškai Įrengtu B kambarį,, 
namu,, sunparlor, vana, basementaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradings mokyklos, 
4 blokai n\»o South Shore geležin
kelio stoties, ltt mylių nuo Mlcih- 
gari ežero Ir puoSnlų rezortų.
J. P. V ARK A I.A sav., Chtcagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Virtrinia 2114

MERGAITES
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 GATVftRARIŲ 
TRANSPORTACIJA

Chas A. Brewer & Sons
6320 HARVARD AVĖ.

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 
Atoiiauldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

PARDAVIMUI NAMAS*
Brighton Parke — pardavimui 2-fla- 
tų, po 4 ir 4 kamb., namas; karšto 
vandenio šildomas, 2 kambariai bels- 
mante Ir 1 kamb. vlškuose, užda
ryti porčiai. Arba mainysiu ant 
mažesnio namo su klek norą že
mės. Savininkas randasi vietoj;—

2506 West 45th Štreet. Chicago

PARSIDUODA pora namų ir farma 
su geromis įplaukomis, šaukite tele
fonu: Pairtai 3550.

Arkivyskupas Spellman 
matėsi su Popiežių

VATIKANAS, liepos 22.
—* New Yorko Arkivysku
pas Francis J. Spellman tu- ' Saipan saloje, Pacifike, marinai ramina nukentėjusius 
rėjo audienciją su Popiežių ■ nuo karo. Saipan sala yna didžiausia japonais apgyventa. 
Piju XII. Arkivyskupas ma- Neseniai amerikiečiai ją okupavo. (Acme-Draugas teleph.) 
no aplankyti Italijos karo 
frontus ir militarines ligo
nines, ir atnašaus šv. Mi
šias militarinėse Salemo,
Cassino ir Anzio kapinėse.

Nauji patvarkymai valgykloms

PAMESTIEJI
ROMANAS

IS Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

—Viskas gerai, mano ma- jau gavęs savo užmokestį, 
žąsis Cauvert, Barbaux yra gavo jo ir dar,—matydamas

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

Skrybėlėms Ir kepurėms 
Su ar be patyrimo 

Gera alga kol išsimokina 
Lengvai su virš $35 Į savaitę 

uždirbama.
Rame biznyje suvirš 50 m. 
Nuolatinis viso laiko darbas 

Dabar ir po karo. 
Kreipkitės tuojau:

SOBOROFF SONS CO.
1500 N. Ogden Avė. 

(arti North Avė. ir Larabee) 
4-tas aukštas — Mohavvk 1750

Ugniakalnio lava 
gręsia šeštam kaimui
MEXICO CITY, liepos 23. 

— Skysta Lava iš Paricutin 
ugniakalnio gręsia šeštą 
kaimą sunaikinimu. Ji jau 
pasiekė Angagua kaimo 
kraštą. San Juan Paricutin, 
Parangaricutiro, San Fran- 
cisco Pariban, Zacan ir Zi- 
rosfo kaimai jau lavos su
naikinti.

Paricutin ugniakalnis, ku
ris pradėjo spiauti lavą 19- 
43 m. vasario mėnesy ly
giam lauke, dabar jau yra 
kelių šimtų pėdų aukštumo 
kalnas.

Po 23 mėnesiu atsi
gulė ant matraso

Beveik visos viešos val
gyklos ir gėrimo įstaigos 
bus po tautine restoranų re
guliacija pradedant nuo lie
pos 31, 1944, praneša Office 
of Price Administration.

Pratęsdamas visam kraš
tui bazine dabartine balan
džio 4-10, 1943 m. restoranų 
užšaldytas kainas, galiojan
čias daugumoje šio krašto 
dalių, per vietines ir apskri
čių OPA kainų reguliacijas, 
naujosios reguliacijos atneš 
šiuos pakeitimus:

1. Visos viešos valgyklos 
ir gėrimo /įstaigos turi iška
binti matomoj vietoje jų ba
landžio 4-10, 1943 baze pe
riodo aukščiausias kainas, 
40. svarbiausių paduodamų 
valgių sąraše.

2. Nei viena valgykla ar 
restoranas negali imti dau
giau nei 5 centus už karš
tos kavos puoduką ar “pot”, 
įskaitant grietinėlę ir cuk
rų, nebent ėmė daugiau nei 
penkis centus spalių 4-10, 
1942 metų periode, ir tuo 
reikalu įteikė pareiškimą vie

čia! Tu žiovauji; tu pama
tysi, kaip sugebama apgau
ti.

Pasiturįs miestietis pasu
ka pirma gatve į kairę, už 
dešimt metrų stoviniuoja 
taksi, jis ten atsisėda laiky
damas lengvai pradaras du
ris ir laukia.

2 valandos! Jis skaičiuo
ja:

—Penkios minutės, kol 
mažytė mane pasieks. Bet 
reikia atsižvelgti į jos ne
kantrumą, ji galėjo pasku
binti savo laikrodį.

Ir jfsako šoferiui:
—Paleiskite motorą.
Motoras užsidega. Kaip 

tik šitą sekundę jauna mer
gaitė, kuri daugiau bėga, 
negu eina, pasuka gatvės 
kampe: tai Teresė Brunot. 
Nesvyruodama ji atsisėda į 
taksį, ir šis nuvažiuoja.

Dar nenuvažiavus dviejų 
šimtų metrų, malonusis dar 
bininkas iš terasos pasirodo 
gatvės kampe. Mergaitės nė 
ra, dingo! Bet jis pastebi 
pravažiuojantį taksį. Jis su
prato, jis tikrai apmautas.

standuose, ;ar bet kurioje ki
toje viešoje valgykloje ar 
gėrimo įmonėje.

Kai kurios valgyklos ne
įeina:

1. Geležinkelių valgyklos, 
kurios jau yra reguliuoja
mos atskirais nuostatais.

2. Ligoninės, išskiriant tą 
maistą, kuris duodamas ne- 
ligoniams, ir už kurį imamas 
atskiras mokestis.

3. Valgymo ir gėrimo vie
tos, užlaikomos mokyklų, ko pripratęs; nebūtų Cauver- 
mokslo įstaigų, ar studentų tas. Jau jis išsitraukė iš sa 
draugiją? ^Svarbiausia laiko- vo kišenės žiūronus ir užsi
mos studentų ir mokslo per- rašė taksį numerį. Jis žinos

džiaugsmą šitų dviejų vai
kų. Teresė, pasilenkusi prie 
savo sužadėtinio širdies, jau 
tė kaip ramunės buvo tei
singos, kada ant Bievro 
upės kranto atidengė jiem
dviem jų gimstančią meilės 
paslaptį. Kelios prabėgę die
nos parodė jiem visą tos 
meilės dydįę

Kunigas Darmont šypso
jo šito pavasario akivaiz
doj, kuris savo skaistume 
neįstengė paslėpti savo nuo
širdumo.

Barbaux iš kuklumo norė
jo pasitraukti. Pirma jis nu
rodė mergaitei kelią grįžti 
ir atsargumui patiarė keisti 
taksį kelyje ir jį palikti už 
penkių šimtų žingsnių nuo 
namų.

Į vieną Teresės pastebėji
mą, kad ją, be abejo, kas 
nors tirs sugrįžus, seklys 
rimtai pareiškė:

—Cauvertas, kuris jus 
sekė, turėtų ateiti jūsų pa
klausinėti, bet nieko nepa
darys. Tai būtų prisipažini
mas Enguerrandams irHen- 
ri-Martino nuovadijai, kad

. .. v i . jis leidosi apmaunamas.Bet lis yra salto kraujo ir i ____ _, f„„u,-*,, įžiūrėkite, niekados taip ne
daroma, tai būtų bėgti savo 
pražūties link: jis tikriau-

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 Į mėnesĮ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sherldan Road

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Marinas pfc. Robert Qui- 
gley, čikagietis, kurs daly
vavo kovose su japonais Sai
pan ir kitose salose, prane- tiniam War Price and Ra-

TAISOME
Skalbtam?s Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. YARD9 18««.

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

RAF lėktuvai puolė 
naciu laivu konvojų
LONDONAS, liepos 22.— 

Britų Beaufighter lėktuvai 
užpuolė priešo konvojų iš 
40 laivų prie Helgčlando. 
Torpedai pataikė į keturis 
laivus, kurių du palikti be
skęstant, ir penki kiti pa
degti. Beveik visi konvo
jaus laivai buvo sužaloti.

šė saviškiams, jog linksmas 
po 23 mėnesių pirmą sykį 
atsigulęs aut matraso. Per
gyvenimai jo šiurpus. Lai
vui, kuriais kareiviai iš ka
ro laivo išlaipinami į kraš
tą, apvirtus su kareiviais, 
jam pavykę išlysti pro van
denį ir išgelbėti kitus. Ko
vose jis* buvo sužeistas ir 
džiaugias gavęs progos gu-

tioning Board. šaldyta kava 
palieka balandžio 4-10 d., 
1943 metų užšaldymo ribo
se. , •

3. Kainų; kontrolė bus pir
mu kartu pritaikinta viešo
se valgyklose ar gėrimų į- 
monėse Maine, Vermont, 
New Hampshire, ir kai ku
riose Kansas vietose, dau-

legijų, universitetų ir kitų 
sonalo patogumui, ir nepel
no ar komerciniais ar biz
nio pagrindais.

4. Valgymo ir gėrimo vie
tos, užlaikomos labdaringų 
organizacijų, religinių ar 
kultūrinių organizacijų, Bu- 
reau of Internal Revenue 
pripažintų kaipo tokių ir dėl 
tokios priežasties paliuosuo- 
tų nuo pajamų taksų, nes 
net pajamęp neeina jokio 
privataus akcijų laikytojo 
ar individo pelnui, ir visas 
net pelnas, jeigu toks yra, 
skiriamas religiniams, lab
darybės ar kultūriniems tiks 
lams.

5. Valgymo kooperatyvai, 
suorganizuoti Karo Pajėgų 
karininkų,

6. Bona fide klubai.

gerai, šisą patį vakarą, kur 
šoferis išlipdins savo kelei
vius.

Taksi važiuoja.
Arit Saint-Cloudo tilto 

Barbaux ir Teresė išlipa ir 
eina pėsti. Už penkių šimtų 
žingsnių seklys pašaukia 
taksįi ir, padavęs adresą į 
Auteuilio bažnyčią, jis atsi
kvepia truputį ir juokiasi... 
juokiasi: Cauvertas apsuk
tas.

Teresė ty'omis stebi šisą 
didelį džiaugsmą: jai atro
do, kad ji neturi teisės 
klausinėti. Bet Barbaux 
dviem žodžiais viską išpa- 
sakoja:

—Jūs esate saugojama, 
tiriama, sekama. Tas, kuris

šiai būtų atstatytas. Jis vi
sai paprastai eis savo sar-- 
gybą arti Enguerrando na
mų, tai bus jums proga pa- ,, 
sijuokti iš jo, nes neberei
kės nieko bijoti dėl jūsų su
žadėtinio.

—Ak, jis jau išgelbėtas!
—Išgelbėtas, dar ne visai. 

Tačiau klebonas jums tai ii 
paaiškins. . |

Ir Barbaux, galvodamas, 
kad jo misija pasibaigė, pa
sitraukė.

* * *
—Ne, mano mažoji mer

gaite, jūsų sužadėtinis dar 
neišgelbėtas. Reikia, kad 
jūs suteiktumėt jam savo 
pagalbą.

—Kaip batai, klebone?
—Paklusnumu.

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

MOLDERIU IR GRINDERIU
Nedegantiems metalams. Geriausios darbo aplinkybes. Gera 
alga. Du poilsio laikotarpiai kasdien. Yra virilmokestto pla
nas Ir aodrauda nelaknSms ar ligoms ar ligoninei. Jums bns 
geriau dirbti mflsn eilfse. Galima pasirinkti dienos ar nakties 
valandas. Kreipkitės:

OSCAR W. HEDSTROM CORP. 
4836 W. Division St. ,

PRAŠYKITE JOE HALL.

Ziniu-žinelės
gumoj Oklahoma, pietinėse 

lėti ant matraso. Vi nepa-;0hlo dalys9 ,r kai kūrioge 
prastom pasižymėjimus fron |Louisiana parapijo8e. Kitos 
te, jis rekomenduotas vy- Hos Saljea d,|y„ buv0 pQ rea.
riausybei apdovanoti Silver 
Star ordinu.

toranų kainų reguliacijomis, 
išleistomis OPA vietinių ir 
apskričių įstaigų.

4. Įmonė negali imti di
desnių kainų, dėl padidėju-

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugas,
kad jie'užsisakytų |d«ml«»-|,ių“kiekių ar kokybės," nii 
si* laikrašti “Draug*”. 5m- Pa.

Tėvynės meilę negana 
reikšti vien jausmais. Rei
kia ir darbų, pasišventimo, 
net gyvybę padėti.

keitimas maisto sudėtyje 
kurio nors dalinio, nepada
ro tuo naują maisto rūšį už 
kurią galima imti brangiau.

Naujosios reguliacijos i-

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JI KITIEMS

MELSKITĖS UZ TAIKĄ

_ . ... .... —Klebone, aš būsiu pa-
™Pm“l.2Uml8L8U!ln,OJ°P,r ktami tiek. kiek jūs norite 

—Dėmesio! Paklusnumas, 
kurio aš iš jūsų laukiu, pra- 
šoksta truputį šitą vargšę 
širdį, kurią jūs man pave
date. Danielius išvyksta toli 

—Ak, mano Dieve!
—Į Afriką; jis vyksta su

naikinti neteisybės ir p pa
ruošti jums dienų, kuriomis, 
aš tikiu, jūs pagaliau pažin-’ 
site ramybę ir laimę. 

—Afrika!

mojo taksio numerį, kad at 
rastų jūsų sužadėtinį. Ge-j 
rai, jam teks sustoti ant 
Saint-Claudo tilto, štai vis
kas!

Ir visai nusiimdamas sa-
Prieš karą Kražiuose, Lie

tuvoj, darbavos Jeruzalės 
Garbės Prelatas kun. Auta- vo ir akinius tarė
nas Kaributas-Skinderis, ki
lęs iš Lietuvos kunigaikščio 
Kaributo giminės,, kuris bu
vo Turkijos pašos ainis. 
Spaudos draudimo laikais 
per kun. Skinderio rankas 
perėjo daug lietuviškų laik
raščių ir knygų iš Prūsų. 
Už tai buvo rusų persekio 
jamos. Savo raštais rėmė 
“Apžvalgą”, “

—Ak, Cauvert, tu neturi 
dalies!

Ir paskui surimtėdamas 
tarė:

—Ir jūs, mano mažyte, 
truputį kantrybės, jūs vyks
tate pamatyti savo sužadė
tinio.

—Ak, pone, aš jums ne
atsilyginsiu!

Tėvynės Sar-; —Man? Man jau atlygin-
gą”, parašė daug į/vairaus'ta 
turinio knygučių, o žuvinin-

ma valgius, maistą ir gėri-! kystėj yra padaręs naują
Teresė nesuprato. 

* * ♦

Tai—vienintelis žodis, ku
rį nelaimingas vaikas atsi
minė. Bet Afrika toli, toli... 
Kodėl jis turi keltis per ma
rias? J tfBį

—Gal Belgija?..,
(Daugiau bus)

mus, parduodamus restora
nų, viešbučių, kavinių, ka- 
feterijų, delikatesų krautu
vių, stadijonuose, hot dog

išradimą, kaip žuvis apsau
goti nuo paukščių. Be to 
buvo geras karpių auginto
jas.

Vargšė Teresė! Ji prade-Į 
jo verkti pamačiusi savo 
Danielių. Ir Barbaux, gera
sis Barbaux, kuris sakėsi

BUYOT4 
WAR BONOS
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Šv. Tėvo pasiūlymai taikai įgyvendinti
Karui vykstant daug kas planuoja ir kuria taikos 

planus. Vieni labai išmintingi, kiti gražius norus pa
žymi, bet kaip ją atsiekti — nė žodžio.

Katalikai turi žinoti, kad Šventasis Tėvas prabilo pa
sauliui ne vieną kartą apie taiką.

Popiežius Pijus XII taikos pagrindinius principus pla
čiai išdėstė spalių 20 d., 1939 m. rašte “Sumi Pontifi- 
catus”. Kalėdų išvakarėse, 1939, 1941, 1942 metais Po
piežius Pijus XII patiekė svarbius dėsnius, kurių prisi
laikant galima susilaukti gražios nesudrumstos taikos. 
Ners priimta, kad Šv. Tėvas patiekė penkis punktus 
pasauliui taikai atsiekti, bet tikrumoje yra dešimt punk
tų. Penki punktai liečia piliečių santykius pačioje-tarp 
savęs tautoje, kad būtų galima ramybėje ir santaikoje 
gyventi su artimaisiais. Šie punktai paprastai spaudoje' 
tarsi neminimi.

Šv. Tėvas paduoda sąlygas taikai pačioje valstybėje 
palaikyti.
SĄLYGOS TAIKAI PAČIOJE VALSTYBĖJE 
PALAIKYTI

1. žmogus, Dievo vaikas, Viešpaties buvo apdovano
tas kūno ir dvasios turtais. Jis protingas sutvėrimas, 
laisvas santykiuose su kitais.

2. šeima, kurios narys žmogus, pasilieka neliečiama, 
jos teisės turi būti gerbiamos. Draugiją kaip ir valsty
bę sudaro šeimų vienetai.

3. Kiekvienam turi būti užtikrintos nuosavybės tei- 
eės, darbininkams teisingos algos.

4. Teismai, kurie gina bei vykdo žmonių teises, ne
gali nepaisyti sąžiningų įstatymų, kurie pagrįsti natū
ralinėmis tiesomis.

5. Dievą, aukščiausią būtybę, privalo visi pripažinti.
Nors tie punktai žinomi, į juos bent dabar mažiau

dėmesio kreipiama, nes pasaulinis karas, tarptautiniai 
įvykiai, traukia visų akis į baisias nekaltųjų žmonių 
žudynes.

Šv. Tėvas nurodo sąlygas tarptautiniai taikai įvesti 
ir palaikyti.
SĄLYGOS TARPTAUTINEI TAIKAI JVESTI IR 
PALAIKYTI

1. Kiekviena tauta, didelė ar maža, stipri ar silpna, 
turi teisę gyvuoti, būti nepriklausoma, tačiau, vienos 
tautos gyvavimo teisė, neturi likti kitos tautos pražū
ties dekretu. Čia telpa išmintingas nustatymas pavienių 
tautų fubežių, gyvenimo vietos.

2. Tiek tautų nesusipratimai, tiek vidujinės svetim
šalių sunkenybės turi būti sprendžiamos ne ginklu, bet 
arbitražo būdu.

3. Gamtos turtai turėtų būti sąžiningai padalinami, 
kad neliktų nuskriaustos mažesnės tautos. Komercijos 
lenktyniavimas, turtų krovimas dažnai esti prįežastiųii 
silpnesnių kaimyninių tautų žemės užgrobimu.

4. Palaipsniškai turi visos tautos eiti prie nusigink
lavimo. Karo pabūklai užkrauna piliečius bereikalin
gais mokesčiais. Karinių pajėgų ugdymas sukelia dide
lę pagundą galingai tautai primesti savo valią silpnes
nei. Tiesai apginti būtų sudarytas pasaulinis tribunolas, 
tarptautinė sąjunga, kuri spręstų visus tarptautinius 
nesusipratimus, ši tarptautinė sąjunga turėtų galimy
bės sąžiningus sprendimus net jėga įvykdyti.

5. Nėra vietos tautiį gyvenime bei tvarkoje persekio-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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ti tikėjimą ar Bažnyčią.
Tokie yra Šventojo Tėvo pąsiūlymąi taikai įgyvendin

ti pasaulyje. »
Kurie yra iš principo nusistatę prieš patį Šventąjį 

Tėvą, tie tikrai mažai kreips dėmesio į jo pasiūlymus, 
gal jie bandys pajuokti, bet mes katalikai turime dėti 
visas pastangas, kad Šv. Tėvo taikai įgyvendinti pasiū
lymai kuo plačiausiai rastų atbalsio ir pritarimo imo- (Tęsinys)
nių ir valstybių tarpe.

Jei šv. Tėvo pasiūlymai bus priimti, galima būti NE LENKŲ NUOPELNAS, 
tikriems, kad tokių žiaurumų neturėsime, kokius dabar KAD LIETUVA BUVO 
turime, ir tada būtų užkirstas kelias diktatorių sauva- NEPRIKLAUSOMA 
liavimui, ir tada diktatoriams nebūtų vietos gyvenime. VALSTYBE

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos knyga užvardyta Toliau toje brošiūrėlėje 
A World to Reconstruct , kurią paraše Dr. Guido liečiant praeitį bandoma pra 

Gonella, žymus Vatikano autoritetas. Ji® šioje knygo- vestl tendencija, kad nepri- 
je kalba apie šventojo Tėvo penkius taikos punktus, klausoma Lietuva neįmano. 
Knyga buvo atspausdinta prižiūrint Jungtinių Ameri- be nepriklausomos Len
kes Valstybių vyskupų komiteto popiežiaus taikos plą- žlugus Lenkijai — ne

išlaikė ir Lietuva... Tačiau, 
šitaip kalbėdami į lietuvius, 
lenkai pamiršta, kad žlugus 
Čekoslovakijai žlugo Lenki
ją — atseit, Lenkiją tegali 
būtį tik esant nępr. Čeko
slovakijai, kurios pagrindus 
patys lenkai dėl nesveiko

no

L. R. K. S. A. seimas
Lietuviai katalikai amerikiečiai Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse turi svarbių ir didelių organizacijų, kurios 
turi nepaprastos reikšmės lietuviams religinių, tauti
niu, ekonominiu ir visuomeniniu atžvilgiu. Viena iš to
kių organizacijų yra Lietuvių Rymo Katalikų Susivie- prieščekiško komplekso pa- 
nymas Amerikoje. Ši organizaciją šiandien (liepos 24 
d.) pradeda 54-tąjį seimą, Scranton, Pa. LRKSA sei
mus vykę trįs dienaą — liepos 24, 25 ir 26 d.

Lietuvių Rymo Katalikų Susivienymas rūpinos, rūpi
nasi ir'toliau rūpinsis savo narių gerove, ši organiza-

dėjo griauti, kasdami sau 
duobę... Tačiau mes taip 
klausimo negalim statyti. 
Tai ne vienos-kitos valsty
bės buvimo klausimas, bet

ei ja. taip pat uoliai remia šio krašto karo pastangas principinis tarptautinės sis
temos klausimas. Ir tikrai 
keistai skamba lenkų teigi
mas, kad nuo jų priklausė 
Lietuvos nepriklausomybė, 
prisiminus, kai kaip tik dėl 
tos nepriklausomybės lietu
viams teko su lenkais k,o-

įkalbės — bet pačių lietu
vių kieto darbo rezultatas. 
Ir Lietuva žlugo ne todėl,

pirkdama karo bonus. Bet organizacijos gyvumas taip 
pat priklauso ir nuo naujo kraujo. Todėl tenka dar la
biau susirūpinti, kad į šią organizaciją kuo daugiausiai 
jaunimo įstotų, juk jaunimas yra garantija, kad orga
nizacija nesilpnas, bet stiprės. Kada jaunos jėgos ben
drauja su senesniomis jėgomis, tada darbas esti spar
tesnis ir našesnis. Jaunimas įneša daugiau karščio ir
senimas gyvenimo patyrimo. Kai karštįs ir patyrimas voti,, arbą prisiminus P. O. 
eina. ranka rankon, tada yra įdomesnis organizacinis W.... Tad ne lenkų nųopel- 
ir visuomeninis gyvenimas. • na® ,kad Lietuva buvo lais-

LRKSA 54-tąjį seimą sveikinamą ir kartu linkime, v,a — ir lenkai to mums ne- 
kad seimas būtų sėkmingas ir įneštų daugiau gyvumo 
ir didesnį susidomėjimą plačioje lietuviškoje visuome
nėje.

Ta pačia proga norėtumėm pasiūlyti seimui, kad jis kad žlugo Lenkija, gi pas
tabiau pagalvotų apie priemones kaip padaryti orga- itaroji ne dėl to, kad čeko- 
nizącijos laikraštį dar labiau įdomesnį, kad jo svoris slovakai neišlaikė, bet visa 
būtų labiau jaučiamas visais atžvilgiais. Mes nesako- tai buvo tragiški rezultatai 
me, kad organizacijos laikraštis yra neįdomus, bet LRK pačios sistemos klaidų. To- 
SA nariai norėtų jį matytį dar įdomesnį ir šaunesnį, dėl jei lenkai “atleidžia sau 
Juk katalikų šūkis turi būti ne srovėti vietoje, bet vis nuodėmes” dėl jų nesveiko 
žengti pirmyn ir tobulėti. Katalikai yra gausūs, turi prieščekiško komplekso, dėl 
didelę statistiką, bet parodykim® ir dinamiką Turime kurio jie net įvykdė tarptau- 
žengti pirmyn, platyn ir aukštyn. tinį deliktą dar labiau su-

• silpnindami pačią tarptą.uti-

Rusų komunistą laikraštis "Pravda" atakuoja skamba jų, priekaištai dėl 

respublikonų konvenciją
“New York Times”, liepos 18 d., 1944 m., paskelbė užsiminta — sunkiu metu 

žinią iš Maskvos, kad “Pravda”, komunistų partijos net neišsiliejo neigiamumais 
laikraštis, pareiškė liepos 17 dieną, kad respublikonų j? P^ėių lietuvių politinių 
konvencijoje praeitą mėnesį vyravo “seni reakcionie- centrų buvo apvaldytą®, 
riaį vadai”, ir kad užsienio politikoje buvo “pažengta Tad pagalvokit, ponai len- 
atgal’’ (“Step backvvard”) palyginant su Mackinac kai, ir apie tai. Mes .esam 
dekląracija. • tikri, kad jūs mus suprasit,

Rusų komunistų “Pravdoje” straipsnį parašė J. K. nes toje jūsų brošiūrėlėje 
Khavinson ir užvardino “On the results of the Re- jūs jau rašot, kad per 400 
publican Pąrty Convention” (Pasėkos respublikonu psr- metų šalia laisvos Lenkijos 
tijos konvencijos) ir pažymi skirtumą tarp WUlkie nes- buvo laisva Lietuva bendro- 
publikonų grupės įr Old Quard (senųjų respublikonų) je valstybėje — gi anksčiau 
ir autorius pastebi, kad konvencijoje buv.o paneigtą Lietuvai lygaus partnerio 
Willkie’s platformos metmenys užsienio ir namų kląu- teisių nelabai norėjot pripa- 
sime. vus visas pažiūras į praei-

Komunistų laikrąščio autorius pasakė, kad respubli- ,tį — bus galima tinkamiau 
kuru vadai izoliavo Mr. Willkie’s veiksnius ir sukon- žinti... Tinkamai .pakorega- 
centravo vadovaujamas roles “į svarbių reąkcionįerių suprasti ir dabartį.
vadui raukas.” . KAIP LENKAMS

Tarp jų komunistų laikraščio “Pravdą” autorius iš- &j*^piEN ATRODO 
vardijo senatorių Taft, iš .Ohio, Vąnderberg, iš M*chi- LIETUVIAI 
gaji, ir Ąlf. Landon, iš Kansas. Jis sukoncentravo savo
ugnį prieš senatorių Taft, kuris buyo platformos ko- 2. O kaip gi lenkams at- 
miteto yedėju ir kuris, jis sako, pasakė savaitę prieš rodo lietuviškasis šiandien? 
konvenciją kalbą, “kurioje buvę eilė priešsovietiškų Čia deja jų tezės labiau- 
pareiškimų.” šiai klaidingos. Jie lietuvius

Komunistų laikraščio “Prayda” autorius smarkiai vaizduojasi sau, kaip vien 
puola respublikonų partijos konvepciją, kurį įvyko Cki- ramiai susitaikančius su o- 
ęagoje, bįrželio mėnesį.

£ią žinią mes paduodame informacijai.
Nuošaliai stovėdamas nuo respublikonų užsienio ir j® lietuviai leidžiasi vokie- 

namų politikes, galiu tik Liek pastebėti, kad rusai ko.- čiams panaudoti save prieš 
munistąi ląbri nervinasi, kad atsiranda asmenų, kurie lenkus manydami, kad tuo 
nešoka pagal nuobodžią įr įkyrią komunistų grojimą bųdu vokiečiai esą pripažįs- 
Jmuzikąk ...__ — 13 lietuviu Vilniaus aspira

kupacija. Gi konkrečiai lie- 
tuvių-lenkų santykių plotmė

Lenkų pažiūros į lietuvius

Lietuvos slaptas laikraštis gerai 
atsako i lenko priekaištus

Pirmadienis, liepos 24, 1944

rato dalį — kaip vokiečių 
valdininkus. Lenkijoje tokių 
vokiečių valdininkų lenkų, 
santykiniai paėmus yra tiek 
pat. Tad principiniai šiuo 
formaliu požiūriu tarp lie
tuvių ir lenkų skirtumas po
litiniai ne toks jau didelis. 
Truputį kitokia forma ir 
lenkai turi tiek pat vokie
čių valdininkų lenkų, prieš 
kuriuos jie būna neretai prie 
šingai nusistatę, lygiai taip 
pat, kaip lietuvių visuome
nė prieš Kubiliūno savival
dą. Tačiau lenkai čia didžiuo 
damiesi argumentuoja, kad 
tikroji Lenkija — tai nele
galiai, požemy, veikianti ir 
galvojanti Lenkija. Teisin

cijas... Tai maždaug yra len
kų pažiūrų išeities taškas. 
Tačiau kokios primityvios 
pažiūros! Kaip naiviai jie 
vaizduojasi lietuvių visuo
menę! Laimei padėtis tekia 
tragiška nėra. Kiek tai lie
čia sovietinę erą — tai lie
tuviškąjį Paleckį su kaupu 
atstoja lenkų Wasilewska ir 
jos grupė. Apie tai vietos 
taupumo dėliai nėra kas dau 
giau ir kalbėti. Dėl vokiško
sios eros reikia plačiai pa
sisakyti. Ar lenkai mano, 
kad Kubiliūno savivalda ■— 
tai Lietuva? Jei taip — tai 
būtų trumparegiška klaida. 
Ir Norvegija turi Kvislingą, 
kurio “vyriausybė” bendra
darbiauja su vokiečiais, ir 
danų karališkoji vyriausybė 
‘ ‘bendradarbiavo” ir Pran
cūzijos Petenas-Lavalis ‘ben
dradarbiauja’ — ir taip dau
gely kitų okupuotų kraštų, 
tačiau vien dėl ta niekas 
nekvestijonuoja Norvegijos, 
Danijos ir kitų teisės į sa
varankišką politinį gyveni
mą. Pagaliau, formaliai Lie-
tuvos padėtis dar geresnė, jįetuvių kova už savo teises 
nes ji neturi vyriausybės, o vedama ne mažiau energin-
tik okupacinę savivaldą, pa
čių okupantų rankomis su
darytą, tautos valios visai 
nereprezentuojančią. Jos ne
galima traktuoti, kaip poli
tinį organą, bet tik kaip vo
kiečių administracinio apa-

gai! Sutinkame su tuo! Ta
čiau ir lenkai turi sugebėti 
pamatyti, kad tikroji Lietu
va dabar taip pat y r,a pože
my ir kovoja panašiai kaip 
lenkai už savo švenčiausias 
teises. Todėl ne Kubiliūno ar 
kurio kito išsišokėlio veiks
mai turi būti laikomi Lietu
vos veiksmais, nes jie Lie
tuvos neatstovauja ir Lie
tuva už juo® negali būti at
sakinga, lygiai kaip Lenki
ja juk nedaroma atsakinga 
už lenkų išdavikų veiksmus. 
Bet Lietuvą ir lietuvius at
stovauja požeminiai lietuvių 
politiniai centrai, taip kaip 
ir lenkų, — gi čia tikroji

gai, kaip ir lenkų. Masinis 
pasyvus viso krašto pasi
priešinimas okupantams, vi
sokių mobilizacijų fiasko ir 
eilė kitų panašių reiškinių 

(Nukelta į 5 pusi.)

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Sprlngslnlai
Matrasal

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI 
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas Ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Studlo Ooucb

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANI

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
J

»■. .1
—

3S

NARGUTI/
VUBNINTaLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1938 M.

WHFC - UH kilos.
SEKMADIENIAIS nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 Ud ę v. v.

LGUO1O ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — G RO ve h iii 2242 
3&
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Anglų spauda apie Nuoširdi padėka
Anna Kaskas 
Aaida" operojeu

Didieji Chicago dienraš
čiai labai gražiai atsiliepė a- 
pie mūs artistės Anna Kas
kas dalyvavimą ‘ “Aida” o- 
peroje.

Dienraštyje “Sun” Alex 
Borowski, tarp kitko, rašo 
sekančiai:

Anna Kaskas of the Metro
politan Company disclosed 
a richly colored voice in the 
Ihusic of Amneris, and, likę 
her colleague, she was able 
to offer a more or less vi- 
vid characterization of the 
jealous Amneris.”

‘Tribūne” žymi muzikos 
kritikė Claudia Cassidy, ra
šydama apie operos išpildy
mą, Anną Kaskas taip kom- 
plimentuoja:

Skaudžios nelaimės 
tas, liepos pirmą dieną pate
kau į šv. Kryžiaus ligoninę 
ir joj teko išgulėti apie de
šimtį dienų.

Čia noriu išreikšti padė
kos žodį visiems, kurie su
teikė man vienokią ar kito
kią pagalbą bei simpatiją.

Pirmiausia dėkoju kun. 
Juškevičiui už jo taip nuo
širdumą ir raminimą ligo
nių. Tikrai jo apsilankymas, 
juokeliai, priduoda ligoniui 
daug atsparos ligoje.

Taip pat dėkui sesutėms 
ir slaugėms už jų rūpestin
gą priežiūrą. Dėkui dr. S. 
Biežiui už jo stropią priežiū
rą.

Malonu, kad mūsų lietu
viškos įstaigos rūpinasi taip 
savo tautiečiais ir nelaimės 
ištiktais žmonėms.

Dėkui visiems pažįsta- 
“It wasn’t an “Aida” such1 miems, kurie mane atlankę, 

ag Fortune Galio could sta-' Nors dabar dar tenka gulė-
ge when his good company 
of a decade ago held Bian- 
ca Saroya, būt it was ade- 
quate, and bclstered by a
f ar more than adequate tesniu. 
guest star in Anna Kaskas, 
who had distinction, beauty, 
and a rich contralto as as- 
sets for Amneris.”

Reikia darbininkų 
konservavimui

Šią vasarą reikia apde 1,- 
400,000 darbininkų daliai 
laiko ir 700,000 pilnam lai
kui konservuoti milijonus 
tonų vaisių ir daržovių. Taip 
raportavo Paul V. McNutt, 
War Manpower Cominission 
viršininkas.

A. T A
ADOMAS LLKOŠEVICIUS
Buvo aprūpintas paekutiniaie 

sv. Sakramentais ir mirė Lie
pos 21 d., 1944, 11:40 vai. ry- 
te, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apokr., Sidabravo pa
rapijos, Vabalių kaimo.

Amerikoje Išgyveno apie 40 
metų.

Paliko dideliame nuliūdimą 
5 pusbrolius: Walter, Antanų 
ir Krank Lukošius, Walter No- 
rak ir Juozų Benešlunų. Pus
seserę Kotarynų Barščlenę ir 
jos šeimų ir Krikšto jluaterį 
Jievų Lukau ir daug kitų gi
minių draugų ir pažjstamų.

Priklau'iė prie Lietuvių UkI- 
ninkų Dr-jos.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place.

laidotuvės įvyks Atitradienį, 
Liepoj 25 d. iš koplyčia] 8:^0 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčių, ku- 
rioje įvyks gedulingos pamal- 

| dos už velionio sielų Po pa
maldų t)i >i nulydėtas į Šv. Ka
zimiero 'kapines.

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

Nuliūdę: Pusbroliai, Pusse
seres ir (riminės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chavvtcs ir Šūnai. Tel. CANal 
2515.

rr rrŠilumos užlipdymo 
paskolos

Žinodami, kad šią žiemą 
kuras bus sumažintas, ra- 
portuojama> jog daugelis 
šeimininkų jau dabar nau
dojasi ypatingu F e d e r a t 
Housing Administracijos pa
greitinimo namų “heat-seal- 
ing” projektu ir tuo mano 
išvengti vėlesnio užplūdimo, 
kuris dėl sumažintų darbo 
jėgų, gali • atidėlioti užsaky
mų pildymą, sako FHA.

Pagal šį projektą dauge 
lis paskolos įstaigų kvalifi
kuotų, suteikti FHA Title 1 
paskolas, nedaugiau $2,500, 
namų izoliavimui ir įtalpi- 
nimo šilumos kontrolės ir 
šildymo įrengimams, duoda 
paskolas ir skolininkams lei
džia atidėti pirmą mokestį 
iki lapkričio 1 d.

ti lovoje, dar sunku numa
tyti, kuomet teks pilnai su
tvirtėti, tačiaus, būnant na
muose, žmogus jauties tvir-Į

Nepamiršiu tų, kurie pri
žiūrėjo mane, kaip ir tų, ku
rie atlankė.

A. Lapenas,
2539 West 69th St., 
Chicago, III.

įgabentos medžiagos
Importerių įgabentos me

džiagos pardavimas valdžios 
įstaigoms, valdžios kontrak- 
toriams, arba sub-kontrak- 
toriams, nėra toliau atlei
džiamos nuo kainos kontro
lės, pareiškė Office of Price 
Administration.

Tos išimties prašalinimas 
turėtų atsiliepti į daugumos 
įgabentų prekių kainų su
mažinimą.

Pabėgo naktiniuos 
marškiniuos

Samuel Clark, 18 metų 
amžiaus, iš Danville, UI., už 
prasižengimus pasiųstas į 
valstybinius jaunuolių patai
sos namus, netoli St. Charles 
naktį, pabėgo naktiniuose į 
marškiniuose. Bandžiusį su
laikyti sargą, Walter Swan- 
son, 57 m. amžiaus, piktada- 
ris sumušė vandens stiklu.

PRANEŠIMAS
Bridgeęort. — LGF 1-mo 

skyriaus susirinkimas įvyks- 
liepos 25 d., 7:30 vai. vaka
re, Šv. Jurgio parap. mokyk
los kambary.

Prašomi susirinkti visi na
riai, nes bus pagerbtos na
rės Onos taip pat ir Anta
ninos. Bus užkandžio, ku
riuos parūpins pirm. R. Ma- 
zeliauskienė ir kitos valdy
bos narės. r

Prašome atsivesti ir nau
jų narių. Turime veikti ku
riam tikslui esame užsibrė
žę - Valdyba

Lenku pažiūros
(Atkelta iš 4 pusi.)

yra geriausias įrodymas, ko 
siekia tikroji Lietuva — tai 
kartu ir atsakymas į toje 
brošiūrėlėje iškeltą klausi
mą — ką Lietuva daro. Jau 
pats faktas, kad vokiečiai 
latvius, ir estus ima palan
kiau traktuoti, kaip lietu
vius, gali šį tą pasakyti. 
Tad visai nepagrįstai toje 
brošiūroje lenkai prikiša lie
tuviams, kad jie “savanoriš
kai įsikinko” į vokiečių ve
žimą. Už “savanorišką įsi- 
kinkymą” tautai universite
tai neuždaromi, o jos vado
vaujami inteligentai netre- 
miami (pav. — Grinius, Kru 
pavičius, Aleksa, Jurgutis ir 
kt.). Tad ir dabarties tik
roji Lietuva, kitokia, negu 
lenkai bandė ją vaizduotis. 
Ir todėl jei lenkai norės svei
kai susiorientuoti — tai jie 
turės savo primityvias pa
žiūras apie dabartinę Lietu
vą pakeisti, turės suprasti 
kur tos Lietuvos reikia ieš
koti. O jei jie bando primes
ti lietuviams žydų žudymus 
— tai tas priekaištas tiek 
pat vertas, kaip ir tas, jei 
mes bandytume primesti len 
kams kaltę už Osvviencimo 
krematoriumus, kur masi
niai deginami žydai... Nes 
jeigu Oswiencimas yra Len
kijoje — tai nereiškia, kad 
būtinai lenkai turi būti už 
jį atsakingi, nors, tur būt, 
ne be to, kad ten nebūtų ir 
lenkų, pareigūnų toje istori
joje... O tikras tautos tole- 

SKELBK1TES “DRAUGE”

Lietuviu Moterų Klubas 
pagerbs Anna Kaskas

Chicagos Lieeuvių Moterų 
Klubas ruošia lunčių pa
gerbimui Metropolitan Ope
ra artistės Anna Kaskas. 
Pietūs įvyks Medinah Club 
patalpose antrad., liep. 25d.

rantingumas žydų atžvilgiu 
gali būti kaip tik prieš kari
nio gyvenimo eigoje supras
tas: Lietuvoje žydai nepa
žinojo jokio antisemitizmo, 
gi Lenkijoje — geriau nekal
bėti... .Tad vietoj darę prie
kaištus lietuviams — lenkai 
turi suprasti tikrąją dabar
ties kovojančią Lietuvą — 
ir jei tai pajėgs, tai jie įsi
tikins, kad jie neturi teisės 
statyti jos žemiau už dabar
tinę kovojančią Lenkiją.

(Bus daugiau)

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽIANČIOS 
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

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

SUPERIOK 1462.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 P A MI N K L 
RANDASI PAS MUS JUSI 
PASIRINKIMUI.

S

Ta proga klubietės vin- 
čiavos garbės viešnią ir vi
sas nares Onas, kadangi PIRKITE KARO BONUS’

trečiadienį yra Onų vardi
nės.

MARIJONA CICKEVIČIENE 
(po tėvais Baltuškaitė)

Mirė Liepos 22 d., 1944 m., 10:25 vai. vak.. sulaukusi G9
metų amžiaus.

Gimč Lietuvoje, Mariatupolės apskrity, Mariatupolės parapijoj, 
Trakiškių kaime.

Amerikoje išgyveno 45 metu3.
Paliko dideliame nuliūdime: mylimų vyrų Bernardų, 3 dukte

ris: Onų Tutaier, žentų Chester, Marijonų Romanas, sentų Wi- 
lliam, Justintf Pufundt, žentų Maxitnillian, 3 sūnus: Vladislovų, 
marčių Eienų, S/Sgt. Juozapų, U. S. Army, Bernardų J r., mar
čių Ann, 4 anukus, brolį Jonų Baltuškų, jo šeimų, daug pusbro
lių ir pusseserių gyvenančių ,Cleveland, Nevv York, Connecticut. 
ir Pennsylvania, ir kitas gimines ir pažįstamus, o Anglijoje brolį 
Adomų.

Velionė priklausė prie Apaštalystės Maldos, Tretininkų, Sal
džiausios širdies, Šv. Onos, ir The Land of Martha Washington 
Draugijų.

Kūnas pašarvotas natnuooe, 87 57 Marąuette Avė. Tel. SOUth 
Chicago 019 8.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, liepos 27 d. iš namų 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Juozapo parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į ŠV. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūuai, žentai, Marčios, Brolis ir 
Anūkai.

Laidotuvių Direktorius J. F. Eudeikis, Tel. YAItda 1741.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮMTA1GA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausio* patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲI
I *

Statybai, Remontavimui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MftNESINIŲ HMOSJtJTMŲI

l'anaudobtte Dragų Tlaiautlufeim temoms
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAIP Y KITĘ mftsų H»*gnjc. •»*"> hMKMal 
rūpestingai globojami ir ligi >5,000.00 ap- 
Anmstl per Fedenft Savlnga and Loaa In- 
suranee < 'orporadoa. Jūsų pinigai boa greitai 
išmokanti jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANKINfc {STAIGA.

— 17 Metai Sėkmingo Pataraavtino! —

E I S T U T O SAVINOS AND L O A N 
CL.: CALUMET 4116 ’ Joa. M. Mogeris. Stec’y.

ASSOCIATION 
S22« 80. BALSTOD ST.

etai vienas ii mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDYStt (MtaM Ir Dirbtuvė

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

527 N. VVESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 8108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE PIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAK. 8571

P. J. RIDIKAS
8354 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________Telephone YARDS 1419___________

LI. ZOLP
1640 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8810 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—30

LACHAWICZ IR SUNAI
8314 WBST 23rd PLACE 
10756 S. MIC III (i AN A VU

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1C111GAN AVĖ. Phone P II. LMA N 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 UTUANICA AVĖ. Phone YABDS 4908
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Del demokratų konvencijos

Ožys atsidūrė ant stogo trijų aukštų 
namo Madison gatvėje

n

Per nacionalinius partijų 
suvažiavimus pasitaiko viso
kių nuotykių. Bene juokin
giausias buvo per demokra
tų partijos konvenciją.

Prie pat Chicago Stadiu- 
mo yra saliūnas, kurio sa
vininkas yra Billy Sianis, 
bet vadinamas “ Billy 
Goat,” kadangi turi užsiau
ginęs barzdą.

Konvencijos metu W. Yo- 
ung, viršininkas Anti-Cruel- 
ty, gavo žinią, kad prie Chi
cago Stadium ant trijų auk
štų namo stogo mekena o- 
žys. W. Young išsyk manė, 
kad kas nors nori jam špo
są iškrėsti. Tačiau smalsu
mui pateniknti nuvyko ad
resu 1855 W. Madison St. ir 
tikrai... ant trijų aukštų 
namo stogo išgirdo meke
nant ožį.

— Prašau paaiškinti, — 
tarė W Young “Bill Goat,- 
ui”. — Kokiu būdu ožys at
sidūrė ant namo stogo?

Demokratų emblema yra 
asilas, — tarė “Bill Goat’- 
as.” — Šis ožys mano sa- 
liune “floor show“ buvo 
sbarbiausias aktorius — 
svečių linksmintojas. Ka
dangi dabar demokratų kon 
vencija, aš turėjau ožį pa
keisti asilu. O kadangi ožys 
labai pavydėjo savo rolės a- 
silui, kad neįvyktų tarp jų 
kokių nesusipratimų, aš tu
rėjau ožį net ant trečio auk
što užkelti ir ten tegul jis 
pamekena iki pasibaigs 
konvencija. Asilas linksmi
na svečius.

" Toks “Bill Goat’o” paaiš
kinimas Young’ui visgi ne
patiko ir įsakė tuojau ožį 
nuo stogo nukelti. Taip ir

EXTRA! EXTRAI
PermataytM 

vardas Ir .
adresas.

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER

REMKTTE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
8529 So. Halsted St

Phone TARD8 6064

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNPER U. 8. GOVERNMENT 8UPERV1SION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOGIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
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padaryta. Po to asilas ati
duotas jo savininkui — vie
nam farmeriui netoli Liber- 
ville, III., o ožys vėl /links
mina” svečius.

— Tas, kuris pranešė, a- 
pie tai Anti-Cruelty Socie- 
ty, turi būt tikras republi- 
konas, — nepatenkintas bai
gė “Bill Goat’as.”

Didelis sprogimas
pietinėj daly

Adresu 1825 West 74 St. 
praeitą penktadienį įvyko 
didelis sprogimas, nuo kurio 
per keletą blokų išbyrėjo na
mų langai. Sprogo 500,000 
galionų talpos kūrenamo a- 
liejaus tanka, kurioj sprogi
mo metu, spėjama, buvo a- 
pit 60,000 aliejaus. Sprogi
mas sunaikino visus aplink 
pastatus ir vietą išduobėjo. 
Sprogusi tanka buvo 100 
pėdų ilgumo, 75 pėdų p atu- 
mo. Ji buvo įkasta į žemę 
taip, kad tik keturios pėdos 
buvo paviršiuje. Nuostoliai 
siakia $20,000.

Nagingas vokietis
Charles Stuckle, 62 metų 

amžiaus, iš profesijos pyra
gaičių kepėjas, gyv. 1540 
School St., baigia iš medžio 
drošti-skaptuoti miniaturinę 
Laimėjimo šventovę (Victo- 
ry Hali).'tomis dienomis jis 
baigė keturis bokštus — po 
vieną Amerikai, Anglijai, 
Rusijai ir Kinijai, švento
vės viduje Amerikos karei
vis reprezentuoja Nežino
mąjį Kareivį.

Charles Stuckle yra atvy
kęs iš Vokietijos, priėmęs 
Amerikos pilietybę ir gyve
na kaipo pavyzdingas šio 
krašto pilietis.

Kinietė lakūnė
New York.—Lakūnė lpi- 

tenantė Hanyin Cheng, 29 
metų amžiaus, Dr. Wei Tao- 
ming, Kinijos Ambasado
riaus Jungtinėms Amerikos 
valstybėms, giminaitė, mo
teris lakūnė oro įėgų Kini
joje, mirė nesenai. Lt. Han
yin Cheng buvo katalikė.
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DEMOKRATŲ KANDIDATAS V1CE PREZIDENTO VIETAI

Senatorius Harry Truman, iš Missouri, kuris partijos suvažiavime antru balsavi
mu sumušė kandidatūrą dabartinio vice prezidento Wallace. Čia šen. Tnuman matome 
su žmona ir dukterim. (Acme-Draugas tele photo)

Namų frontas

California smarkiai auga

Demokratai
daugiau suvalgė

Demokratai savo naciona- 
lės konvencijos metu dau
giau suvalgė ir išgėrė, negu 
republikonai per savo kon
venciją. Taip apskaičiavo 
Joseph Grouzard, menedže
rius valgio ir gėrimo konce- 
sininkų stadiume. Tai įvykę 
dėlto, kad per demokratų 
konvenciją buvęs vėsesnis 
oras ir pati konvencija il
giau tęsėsi.

Ieško
Policija ieškojo dviejų 

ginkluotų vyrų, kurie pavo
gė iš Emil A. Luta keturis 
dolerius.

Areštuoti*
Keturi vyrai buvo areš

tuoti kaipo laikytojai hand 
book 813 23rd st., Melrose 
Park. Tai įvyko praeitą pen
ktadienį.

Mirė stotyje
Mrs. Mildred Rhea, 36 me

tų, vykdama iš Mayo klini
kos, Rochester, Minn., į sa
vo namus, Jackson, Miss., 
mirė nuo širdies atakos 
North Westem stotyje. .'

Žuvo prie saliuno
Prie saliuno adresu 4201 

N. Westem Avė., susišaudy
me tarp policijos ir hudli- 
mų, vietoje žuvo Albert B. 
Ivanic, kurio piktadarybių 
rekordas siekia 1939 metus. 
Jo namuose policija rado du 
vaikučius, vienas dvejų me
tų, kitas šešiolikos mėnesių. 
Vaikai buvo vieni. Už kele
tas valandų atsirado ir jo 
žmona, kurią policija paė
mė išklausinėjimui.

Pavogė
Vagys iš North West Li- 

quor krautuvės, 2706 Divi- 
sion str., paėmė $85.

WASHINGTON, D. C. — 
Pranešama, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse 1943 
m., liepos 1 dieną, buvo 133,- 
942,410 gyventojų, neskai
tant ginkluotų jėgų, kurios 
buvo užjūryje. 1940 m. ba
landžio 1 dieną buvo 131,- 
669,275 gyventojai.
k A ' . . •

Bureau Census pareiškė 
liepos 12 dieną, kad 25 vals
tijose ir Columbia distrikte 
žmonių padaugėjo, o 23 val
stijose nukrito.

Įdomus kraštas

gyventojų šalis
Kinija yra įdomus kraš

tas, todėl laikraščio skaity
tojai turėtų daugiau žinoti 
apie šią šalį.

Kinija yra artimas Ame
rikos kaimynas. Po karo, 
kai oro linijos eis skersai 
šiaurės polių, Kiniją bus ga
lima pasiekti per 25 valan
das. Kinija yra didelė šalis, 
turi keturis ir pusę milijo
no kvadratinių mailių, aktu- 
ališkai didesnė negu visa 
Europa. Kinijoje yra apie 
500 milijonų gyventojų. Bus 
daugiau negu šiaurės Ame
rikos, Pietų Amerikos, Af
rikos ir Australijos gyven
tojų, kartu sudėjus. Kitaip 
tariant, daugiau žmonių, ne
gu gyvena keturiuose konti
nentuose, vienas ketvirtada
lis žmonijos.

Kinija yra didesnė už Eu
ropą, daugiau ten žmpnių 
negu keturiuose kontinen
tuose, turi ketvirtadalį pa
saulio gyventojų, todėl ši 
šalis turi didelės reikšmės 
visose gyvenimo srityse, 
ypač taikos klausime.

Guzikų kolekcio-
ri^niernis

Otto C. Lightner, 2810 P 
Michigan Avė., turi įgimtr 
palinkimą rinkti partijų kor 
vencijų ir politinių kampa
nijų guzikus (buttoua). Jc 
kolekciją, kurią sudaro 3000 
skirtingų guzikų, siekia Lin- 
colno kampaniją 1900 me- 
tąii. Kolekcijoj galima pri- 
•lskaityti įvairiausių rinki
minių šukių (slogaus).

California rodo didelį 
žmonių gavimą tarp balan
džio 1 d., 1940 m. ir liepos 
1 d., 1943 m., o tuo tarpu 
New York rodo didelį suma
žėjimą.

New York neteko 620,939, 
kai California gavo 1,559.- 
135.

Pietinės ir vakarinės val
stijos paaugo daugiau kaip 
4.000,000 gyventojų, o šiau
rės centras ir šiauryčiai ne
teko 2,000,000 gyventojų.

Jau dabar vis daugiau ir 
daugiau įvertinama Kinijos 
reikšmė pasaulio gyvenime.

Kinijoss gyvenime paste
bima nemaža krikščionybės 
įtaka, kuri žadina kiniečius 
į gražesnį gyvenimą.

Kitą kartą parašysime 
apie krikščionybę Kinijoje.

Neteko kojos *
Johnstown, Pa.— Carolyn 

Valus, 17 metų amžiaus, 
talikė mergaitė, sustojo 

agelbėti senyvai moteriš- 
ii. Minima mergaitė nete- 

o dešinės savo kojos, kai 
antis gatvėkaris susidau 

žė ji kitą gatvėkarį. Miss 
Carolyn Walus buvo pasi
rengusi stati į kadėtų nuir
siu korpusą rugsėjo mėnesį.

Jau ruošiasi
Brooklyn.— Jau pradėtas 

pasiruošimas 34-tam meti
niam katalikų labdarybės 
suvažiavimui, kuris įvyks 
Brooklyne lapkričio 17, 18, 
19 ir 20 d.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

GEO. BORCHERTAS
• • i.

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

10546 S. Artesian, CED. 1739

Įvairios ir įdomios 
žinios

Aliejus

Nacių Vokietija turi vos 
200 ketvirtainių mylių plotą, 
kuriame randasi aliejaus 
šaltinių (versmių).

♦ • » 
Greičiausi

Vištiniai vanagai yra 
greičiausi paukščiai, gali 
skrsti iki 180 mylių per va
landą.

* tf, *

Pirmoji valstija
Pirmoji Amerikos valsty

bė, kuri ėmė rūpintis moks
line žemdirbyste, buvo Mi- 
chigan valstija. Jau 1847 
metais toje valstybėje buvo 
įsteigta žemdirbystės kole
gija.

* v *

15,000 gyventojų
Cassi miestelis Italijoje, 

kurį amerikiečiai mušdami 
vokiečius subombardavo, tu
rėjo 15,000 gyventojų.* * * 
Dramblys

Vienintelis laukinis gyvū
nas, kurį šios gadynės žmo
gui pavyko prijaukinti, yra 
dramblys.

* • *

Buvo
Brazilija, Meksika ir Hai

ti savo laiku buvo imperi
jos.

* * 
Vidutiniškai

Amerikiečio vidutinės me
tinės pajamos yra 1,057 do
leriai. i •*

* y ♦

Trys
Jungtinės Amerikos Val

stybės turėjo tris preziden
tus, kurie buvo išrinkti ma
žumos. Tai buvo John 
Quincy Adams, Rutherford 
JlayėF Ir Benjamin Harri- 
tton. č 'J

'4T* *r*
Rašytojai r•Z

Rašytojai Voltaire, Ibsen, 
Tennyson ir Stevenson buvo 
dideli šachmatų mėgėjai.

Traukia teisman
OPA paskelbė, kad į teis

mą yra traukiama Pastor 
Wholesale Products Co., ad
resu 210 N. Wells St. ir rei
kalaujama $214,931 atlygi
nimo, taip pat norima gau
ti federalio teismo indžion- 
kšinas pardavinėjimui ta 
kaina prekių. Susekta, kad 
firma pardavinėjo pauderi- 
nį pieną aukštesne, negu lu
bų (ceiling) kaina.

Fittnadįehis, liepos 54, 1944

i mus
X Anna Kaskas operoje 

“Aida”, kuri praeitą penk
tadienį buvo atvaidinta po 
atviru dangum, Soldier Fi- 
eld, sužavėjo keliolikos tūks 
tančių audienciją. Gaila tik, 
kad į vaidinimą didelio di
sonanso įnešė šaudymas ka
rinėje parodoj, prie pat Sol
dier Field, ir pedliorių par
davinėjimas papso, pinacų, 
papkornų ir t. p. Keistą, kad 
koncerto rengėjai ir aikštės 
viršininkai neatskiria ope
ros nuo futbolo žaidimo. Juk 
Chicago Civic Operoj vaidi
nimo metu pinacai nepar
davinėjami.

X Marijona ir Antanas 
Rudžiai, marketparkiečiai, 
savininkai karo reikmenų 
dirbtuvės (Rockwell Engine- 
erįng Company) dabar atos
togauja nuosaviam vasarna
my Long Beach, Indiana. Iš
tisą vasarą ten gyvena Ru
dienės mamytė M. Juozai
tienė su jų sūneliu Antanu
ku. Vasarnamy taipgi sve
čiuojasi Beverly Hills kontr. 
Borcherto žmona su dukte
rim L. Justice ir Ona Paukš
tiene, biznierka iš Brighton 
Park.

X Petras Šliogeris su žmo 
na Kašte ir dukterim išvy
ko. atostogų į St. Joseph, 
Mich. P. Šliogeris yra čia 
augęs, rimtas veikėjas ir 
užima svarbią vietą Stan
dard Federal Bldg. and Loan 
As&ociation ofise. Jo žmo
na daug darbuojasi Aušros 
Vartų parapijoj.

X Elzbieta Lankauskienė, 
savininkė Elizabeth’s Lin- 
gere Shop, Ciceroj, įteikė la
bai gražų auksu siūtą arno
tą ir albą Tėvų Marijonų 
seminarijai ateinančių šven
timų proga. Tai labai bran
gi dovana ir seminarija la
bai ją įvertina.

X Marijoną Jasnauskienę, 
žinomą West Side veikėją, 
jog vardadienio (liepos 22) 
proga aplankė būrys moterų 
iš Mot. Sąjungos 55 kp. ir 
Aušros Vartų M. ir M. drau
gijos ir palinkėjo ilgiausių 
metų. Tose draugijose M. 
jasnauskienė nuo seniai dar 
buojasi ir yra valdybos na
rė.

X S. Sgt. Antanas čelkis, 
buvęs Ateitininkų draugovės 
iždininkas, gegužės mėnesį 
iš seržanto pakeltas į Staff 
Sergeant. Paaukštinimo pro 
ga visi jo draugai sveikina 
ir linki pasisekimo. Prašant, 
paduodame ir jo adresą: S. 
Sgt. A. Celkis — 35370695, 
Mobile Comm. Sq., A. P. O. 
638, c-o Postmaster New
York, N. Y.*

X Marijona Balčiūnienė
(Mary Bell), žmona žinomo 
Cicero biznieriaus C. Bell, 
šiomis dienomis susirgo ir 
išvyko į Mayo Brothers kli
niką, Rochester, Minn., gy
dytis. Balčiūnai tpri valgo
mųjų daiktų krautuvę adre
su 5022 West 16 St., ir yra 
nuolatiniai “Draugo” skai
tytojai, gerų darbų rėmėjai.
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