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RUSAI SMARKIAU ATAKUOJA KAUNA
Viskas tvarkoj Vokietijoj': Goebbels

LONDONAS, liepos 26.— 
Nacių propagandos ministe- 
ris Paul Joseph Goebbels, 
kuris buvo Goeringo paskir
tas naujuoju karinių pas
tangų mobilizacijos virši
ninku, šiandien kalbėjo į 
Vokietijos žmones.

Savo kalboje Goebbels 
sakė “viskas tvarkoje“ pa
čioje Vokietijoje, nežiūrint 
to, kad “Amerika ir Angli
ja,” susikalbėjusios su kai 
kuriais vokiečiais suokalbi
ninkais, bandė nudėti Hitle
rį, kuris tik “apvaizdos pa
galba” išliko gyvas ir svei
kas.

Goebbels sakė kai kurie 
suokalbininkai sušaudyti ar 
suareštuoti, bet pripažino, 
kad toli gražu dar ne visi 
suimti.

kad Vokietijoje bus vykdo
ma visuotinė mobilizacija, 
“kokios pasaulis dar nėra 
matęs,”

Kiek anksčiau, naęių dar
bo fronto vadas Robert Ley 
išleido įsakymą, kuriuo prar 
nešama, kad visi šeimų na
riai tų karininkų, kurie bus 
rasti kalti suokalbiavimu 
prieš nacių režimą, bus skai
tomi atsakingi ir sušaudo
mi.

Pranešimas iš Stokholmo 
sakė Pulk. Klaus von Stauf- 
fenberg portfeliu įnešęs bom 
bą į Hitlerio konferencijos 
kambarį, padėjęs jį ant Hit
lerio stalo pačiam Hitleriui 
matant. Kaip tik pirm bom
bos sprogimo vienas ten 
esančiųjų prašęs Hitlerio 
žiūrėti į žemėlapį kitoje

Pildydamas savo naujas kambario pusėje, ir tuo iš- 
pareigas, Goebbels pranešė, gelbėjęs fiurerio gyvastį.

NORI ĮRODYTI, KAD VISI DAR GYVI Kazokai pasiekė Visfula upę; 
apsupa Stanislavovą ir Lvovą

MASKVA, liepos 26.—Maršalas Stalinas pranešė, kad 
rusų kariuomenė užėmė Narva uostą, Estijoje, o Lenki
joje baigiama apsupti Stanislavovas.

LONDONAS, liepos 26. — Vokiečių radio pranešimas 
sakė rusų kariuomenė pradėjo smarkiai atakuoti Kauną, 
kurį jie apėjo iš šiaurės ir pietų pusių.

Anot vokiečių pranešimo, rusai pasiekė Vistuia upę, ir 
gręsia Stanislavovui ir Kolomjai, Karpatuose.

Naciai apšaudo U. S. karius Pisoje
ROMA, liepos 26.—Vokie

čių patrankos pradėjo smar 
kiau šaudyti į amerikiečių 
laikomas pozicijas pietiniam 
Arno upės krante, ir ypa
tingai smarkiai apšaudo pie
tinę dalį Pisa miesto.

Britų aštuntos armijos 
daliniai pasiekė San Cascia- 
no miestą, aštuonias mylias 
į pietus nuo Florencijos. Ki

tur, britai pasivarė pirmyn 
iki trijų mylių.

Netoli penktos armijos 
fronto dešiniojo galo sąjun
gininkai išmušė paskutinius 
snaiperių lizdus San Minio
to ir San Romand mieste
liuose. Sąjungininkų patru- 
lėms užtikus priešo dalinius 
toj apylinkėj, įvyko aršūs 
mūšiai.

Įsiveržė 4 mylias i nacių St. Lo liniją
VYRIAUSIAS AEF ŠTA- kovų fronte-

Šiaurryčiuose, kiti ameri-

Užrašas ant šios nuotraukos, atsiųstas per radio iš Stokholmo, sakė ji buvo pada
ryta po pasikęsinimo ant Hitlerio gyvybės. Joje matosi nacių fiureris (centre, su už
rišta ranka), Mussolini (kairėje), Goering ir Adm. Doemtz.

(Acme-Draugas Telephoto)

LRKSA SEIMAS PERRINKO TA PAČIA VALDYBA
SCRANTON, Pa., liepos 

26.—Lietuvių Romos Kata
likų Susivienijimo Ameriko
je eeimas šiandien rinko 
valdybą. Išskyrus dvasios 
vadą, seimas perrinko visus 
senos valdybos narius. Nau
jasis dvasios vadas yra 
Kun. F. Boll (Baltusevi- 
čius), šv. Mykolo parap. 
klebonas, Scranton, Pa.

Pirmininku 'pasilieka L.
Šimutis, Chicago; vice pir
mininku Juozas Vaičaitis,
Scranton; sekr. Vincas Kvet 
kus, Willkes Barre; iždinin
ku Juozas Joneika, Pitts- 
ton; ižd. glob. Petras Kara- 
šauskas, Plymouth, ir Vin
cas Abromaitis, Tamaąua; 
daktaru kvotėju Dr. A. Ra
kauskas; “Garso” redakto
rių M. Zujus. Visa valdyba 
išrinkta vienbalsiai.

JAPONAI GVINĖJOJ 
TRAUKIASI ATGAL

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, liepos 
26.—Pranešta, kad šiauri
nėj Naujoj Gvinėjoj sugau
ti japonai pasitraukia iš 
Driniumor upės klonio. Ba
daujanti japonų 18-toji ar
mija, kurios padėtis kasdien 
darosi kritiškesnė, matomai 
stojo bandžius pralaužti a- 
merikiečių linijas ir pasi
traukė į Afua kaimą, pie
tuose, kur ji gali bandyti 
persiorganizuoti.

Yra įvairių reiškinių, ku
rie nusako, kad sekantis 
Gen. MacArthur vadovauja
mos jėgos objektas gali būti 
Halmahera sala, 250 mylių 
į pietryčius nuo Philippinų 
pietinio galo.

MASKVA, liepos 26.—Greit joją kazokai pasiekė rytinį 
Vistuia (Visla) upės krantą, o kiti rusų daliniai, pirmą 
kartą Amerikos lakūnų padedami, baigia apsupti Lvove 
apsuptą nacių garnizoną, ir jau įsilaužė į tą Lenkijos ge
ležinkelių centrą.

Atrodo, kad vokiečių garnizonai Bialistoke ir Brest- 
Litovske, toli už rusų linijų, yra sugauti.

BAS, liepos 26.—Pirmoj di
delėj operacijoj Prancūzi
joj, Amerikos tankai pra
laužė pustrečios mylios spra 
gą, įsiveržė keturias mylias 
į pirmąsias vokiečių linijas 
į vakarus nuo St. Lo, ir už
ėmė Marigny ir St. Gilles. 
Naciai smarkiai priešinasi 
amerikiečiams.

Bomberiai padėjo tan
kams ir pėstininkams, ata
kuodami priešo pozicijas

kiečių daliniai pasivarė pir
myn pusantros mylios ir 
užėmė La Chapelle-en-Juger 
miestelį. Aršiose kovose abi 
pusės smarkiai nukentėjo.

Rytiniam fronto gale na
ciai smarkiai priešinasi bri- 
tų-kanadiečių ofensyvai že
miau Caen. štabo praneši
mas sakė dideli mūšiai vyk
sta aplink May-Sur-Ome, 
Tilly-La-Campagne ir Ver- 
riers.

Jugoslavai partizanai 
okupavo, tris salas

LONDONAS, liepos 26.— 
Pranešimas iš Maršalo Tito 
štabo sakė partizanų jėgos 
išlipo Peljesac, Korcula ir 
Mljet salose prie Dalmatijos 
kranto. Grumtynėse su ten 
esančiais naciais, suvirš 70 
jų buvo užmušta, ir 180 su
imta nelaisvėn.

pateko adv. Juozas Grišius, 
kontrolės komisijon, ir Kaz. 
Rubinas (Roseland), teismo 
komisiojn. Nutarta 55-tąjį 
seimą laikyti po dviejų me
tų Clevelande, Ohio.

Seimas priėmė taip vadi
namą konversijos planą.

Seimui pirmininkavo red. 
Juozas Laučka, iš Brook- 
lyn, ir Pranas Jurevičius iš 
Pittston; sekretoriavo M. 
Zujus ir Jurgis Venslovas, 
iš Cleveland.

Seime dalyvavo 80 delega
tų. Liepos 25 d. įvyko labai 
gražus hankietas Caseyvieš 
būt y. Reikšmingas kalbas 
pasakė J.E. Vyskupas Ha- 
fey, Kongresmonas Murphy 
ir Scrantono Mayoras Snow 
don. Kongresmonas Murphy 
pažadėjo 100% paramą lie
tuviams atgauti nepriklau-

Gen. Bagramiano armija, 
perkirtusi geležinkelį į Ry
gą, apsupo Daugavpilį (Dvin 
ską), didžiausią miestą ry
tinėj Latvijoj. Rusai randa
si 70 mylių nuo Rygos. Ge-•
ležinkelio perkirtimas grą- 
sina maždaug 30 nacių divi
zijų Pabaltyje.

Dar kiti rusų daliniai už

ėmė Lipską, aštuoniolika 
mylių į vakarus nuo Gardi
no ir tris mylias nuo Suval
kijos trikampio, kurį Ryt- 
prūsija užgrobė 1939 metais.

Raportai iš centrinės Len
kijos praneša apie vokiečių 
desperatiškas pastangas per 
organizuoti suaižytas armi
jas.

KARO LAIVAI PUOLĖ SUMATRA

Į komisijas iš chicagiečių somą Lietuvą.

U. S. kariai sujungė jėgas Guam saloj
PEARL HARBOR, liepos 

26.—šiaurės ir pietų ameri
kiečių jėgos Guam saloje 
šiandien susiliejo, ir dabar 
laiko apie trečdalį tos salos 
vakarinio kranto, neįskai
tant Orote pusiausalio, kur 
japonai buvo anksčiau izo
liuoti.

KALENDORIUS

Liepos 27 d.: šv. Natalija 
ir šv. Pantaleonas,* senovės: 
Žintautas ir Živilė.

Liepos 28 d.: šv. Viktoras 
Ir šv. N a zarijus; senovės: 
Agaras ir Atė.

ORAS
Giedra ir vėsu.

Adm. Chester W. Nimitz 
komunikatas sakė amerikie
čiai pastoviai progresuoja. 
Nimitz taipgi pranešė, kad 
amerikiečiai Tinian saloje, 
kur buvo išlipta sekmadie
ny, pastūmė savo liniją per 
pusę šiaurinio salos galo.

(Japonų štabas, per To- 
kyo radio, pirmą kartą pri
pažino, kad amerikiečiai iš
lipo Tinian saloje).

Amerikiečiai Tinian salo
je dabar valdo dalį Ushi 
aerodromo, kuris yra vienas 
geriausių Marianas salose, 
ir praplėtė savo poziciją iki 
pusketvirtos mylios pagal 
šiaurinį krantą.

Ir vėl išniekino
japono kapines

PORTLAND, Ore., liepos 
26.—Vaikų teismo oficial&i 
sakė suaugę asmenys kalti 
už japonų kapinių išniekini
mą antrą kartą per metus 
laiko.

Didieji paminklai buvo 
sudaužyti ir suversti prie 
tvoros, o mediniai ženklai 
buvę sukapoti ir padegti.

Dideli nuostoliai 
japonams Indijoje

KANDY, Ceylon, liepos 
26. — Sąjungininkų jėgos, 
atakuodamog svarbiąsias jm 
ponų linijas pagal PaJel- 
Tamu kelią, šiaurrytinėj In
dijoj, suduoda priešui labai 
didelius smūgius.

ROBOTINE BOMBA 
IŠGRIOVĖ LIGONINE

LONDONAS, liepos 26.— 
Nacių robotinė bomba," sve
rianti 2,000 svarų, anksti šį 
rytą krito ant Londono li
gonines. Du ligoniai žuvo, o 
nepasakytas skaičius buvo 
degančių griuvėsių užversti.

Bomba sprogo tuščioj li
goninės daly, tad keli šim
tai ligonių galėjo išsigelbė
ti.

Kitos robotinės bombos 
krito ant pietinės Anglijos, 
kur padarė neapskaičiuotus 
nuostolius.

Sako suėmė Vichy
gręsiančią grupę

IRUN, Ispanija, liepos 25. 
— (Sulaikyta) — Vichy vi
daus Ministeris Joseph Dar- 
nahd sakė jo jėgos likvida
vo “svarbią” partizanų gru
pę, kurie grąsino Vichy.

Bordeeux laikraštis Pe
tite Gironde sakė mūšiai 
baigėsi pirmadieny, kuomet 
buvo suimta 18 “banditų,* 
kurie “terorizavo” Allier 
apskritį.

Mano naciai greit 
siūlys rusams taika

LONDONAS, liepos 26.— 
Diplpmatiniai rateliai tiki, 
kad Vokietija greitu laiku 
padarys taikos pasiūlymą 
Rusijai, ir sutiks pasiduoti, 
bet ne besąlyginiam pasida
vimui.

Raportai sako Himmleris 
ir Gen. Guderian, naujas 
štabo viršininkas, yra linkę 
susitaikyti su rusais, vietoj 
su vakarų sąjungininkais.

Amerikiečiai ir britai reiš 
kia viltį, kad Stalinas atmes 
visus nacių pasiūlymus.

Kiniečiai įsiveržė 
j Leiyanę miestą

CHUNGKING, liepos 26. 
—Kiniečių komandos prane
šimas sakė kiniečiai kariai 
įsilaužė į Leiyang geležin
kelių centrą, kurį japonai 
ažėmė kelius savaites atgal, 
apeidami aplink apsuptą 
Hengyangą, ir kad didėja 
kautynės tebevyksta to mie
sto gatvėse.

Pačiame Hengyang’e tebe
vyksta didelės grumtynės.

LONDONAS, liepos 26.— 
Tokyo radio perdavė japonų 
aukštos komandos praneši
mą apie kreiserių, naikintu
vų ir submarinų jėgos ata
ką ant Sabang uosto, šiaur
vakariniam Sumatra salos 
gale, olandų rytų Indijos 
salose.

Anot Tokyo, Amerikos 
laivyno dalinys, daugiausiai 
lėktuvnešiai, priplaukę prie 
Palau salos, apie 500 mylių 

į rytus nuo Mindanao, Phi- 
lippinuose, ir kad apie 30 
lėktuvnešių lėktuvų ataka
vo tą salą.

Japonų Domei agentūra 
pranešė, kad ataka ant Sa
bang, kuris dominuoja van

denį tarpe Singaporo ir 
Burmos, įvyko vakar. Pa
sak japonų, jų priešlėktuvi
nės patrankos numušusios 
du atakuojančius lėktuvus.

Tokyo taipgi pranešė, kad 
Amerikos lėktuvai atakavo 
Yap salą, į rytus nuo Palau. 
Kaip paprastai, japonai tei
gė, kad abiejų atakų pada
ryti nuostoliai buvę maži.

Japonai taipgi gyrėsi nu
skandinę du naikintuvus ir 
vieną submariną ir numušę 
kelis iš lėktuvnešių pakilu
sius lėktuvus.

Japonų pranešimas nepa
sakė kurio krašto laivai puo 
lė Sabangą.

U. S. LĖKTUVAI ATAKAVO AUSTRIJA
LONDONAS, liepos 26.—, 

Nežiūrint prasto oro, keli, 
šimtai Amerikos bomberių 
atakavo militarinius įrengi
mus Viena apylinkėje, Aus
trijoje. Juos saugą naikin
tuvai numušė kelis priešo 
lėktuvus. Lakūnai sakė prieš 
lėktuvinių patrankų šaudy
mas buvęs gausus.

Kitas Liberator dalinys 
puolė aliejaus varyklą prie 
Berat Kucove, Albanijoje, o 
Mustang lėktuvai atakavo 
Brod-Zagreb rajonus Jugos
lavijoje.

Prieš aušrą lėktuvai iš 
Italijos atakavo susisieki
mo linijas šiaurinėj Italijoj 
ir Jugoslavijoj.

Vidutiniai bomberiai skrai
dė virš Normandijos fronto, 
kur atakavo nacių karius,

tankus, ir patrankų pozici
jas. Visi lėktuvai saugiai 
grįžo.

Britų lėktuvai vakar nak
tį grįžo Vokietijon antrą 
kartą pulti Stuttgartą, ir 
kitus taikinius, jų tarpe 
Berlyną, Bremeną, Mann- 
heimą, ir Wanne Eickel. 
Trylika britų lėktuvų ne
grįžo.

Prašo U.S. paskelbti 
Romą atviru miestu

WASHINGTON, liepos 26. 
—Vatikanas persiuntė Wa- 
shingtonui pasiūlymą, kad 
Roma būtų paskelbta atviru 
miestu, kad tuo apsaugoti 
jį nuo vokiečių atakos gali
mybės.

Pirkite karo bonus
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
Apie pašaukimus

Klausimas; Ar aš turiu 
pašaukimą ? Kitas klausi
mas: Kas yra pašaukimas?

Pašaukimas yra Dievo 
duota dovana, kuri parodo, 
kokį darbą, ar užsiėmimą ga
li geriau, tobuliau atlikti per 
visą savo gyvenimą, kur ga
li būti laipaingas ir naudin
gas. Pašaukimas nėra ko
kia baisi misterija bei pas
lapty. Pašaukimas yra bai-

Ketvirtadienis, liep. 27, 1944

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

Telefoną* r- FOBTSMO UIH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti.........
8TOKER COAL, Aukštos rftšies,

sų Tėvynė reikalaują 
Amerikos lietuvių.

gų Lietuvos žmonių šelpi
mui. Kiekviena tauta-taute- 
lė įvairiąis būdais augina 
savo šalpos fondus, kad ga
lėjus padėti tiems žmonėms, 
iš kurių tarpo jie yra kilę, 
kuomet gruobonys taps iš 
ten prašalinti. Mes, lietu
viai, esame toli atsilikę tuo 
atžvilgiu. Ar jokios parei?

link
Lietuvos? Nesinorėtų tikėti. 
Švakūs Amerikos mylėtojai 
yra tįe, lęurie taip greitąi 
pamiršo savo tėvų šalį ir 
tuos žmones iš kurių yra 
kilę.

Antra, privalo sąžiningai 
siekti dievotumo, mylėti mal 
dą, skaistų gyvenimą ir sie
kti reikalingo mokslo.

Trečia, reikia ypatingų 
kokybių: sveikatos, gero bū
do', geros valios, priėmimą 
perdėtinių perspėjimų, norą . . . „
siekti tobulybės ir šventu- Į f ne jau lame
mo.

Paskutinis svarbus daly
kas : nepasitikėti vien savo 
norais ir gabumais tapti ku
nigu bei vienuole, bet pasi-

sas, kuris žadina ir ragina • tikėti malda, Dievo valia ir
mųsų širdis: Ką aš tunu 
daryti — būti artoju ar ofi
so darbininku; kasti žemę 
ar mokyti kitus; būti kuni
gų, ar vienuole? Mano są
žinės balsas kalba kasdien 
man ir ragina mane. Jeįgu 
aš klausau balso, kuris su
žadina mano norus ir palin
kimus prie gyvenimo prie
dermių, tai pildau Dievo va
lią.

Dažnai girdime tarpe jau
nuolių: “Aš norėčiau būti 
kunigu, aš norėčiau būti vie 
nuole, bet neturiu tiek daug 
noro ir ^kantrybės melstis, 
kiek tie pašaukimai reika
lauja.”

Nei vienas mūsų neužgi ■ 
mėm su pilna burna pote
rių, nei žibančia karūna ant 
galvos, kaipo šventojo. Po
terius išmokome ir priprato
me kasdien kalbėti. Pana
šiai galime pabandyti ir pa
šaukimą sekti, o bebandy
dami tikrai galime surasti 
jį-

Kad tapti kunigu arba vie 
nuole, kokius privalumus 
jaunuolis ar jaunuolė priva
lo turėti?

Pirma, privalo turėti no
ro įstoti į vienuolyną, arba 
tapti kunigu. Tas noras pri
valo bųtį noras tarnauti Die 
vui, savo sielą ganyti ir ki
tų sielas vesti prie Dievo.

patarimais tų, kurie ėjo tais 
keliais. Jaunuoliai privalo 
pasitarti su savo tėvais ir 
atsiklausti savo nuodėmklau 
šių.

Geri ir rūpestingi tėvai 
iš anksto apsvarsto, ką ge
riausio galėtų suteikti savo 
mylimoms dukrelėms. Ar ži
note ką? Katialikišūąs moks
lais' ir doras išauklėjimas y- 
ra brangiausias dalykas dūk 
teriai. To nei vagis neipa-

North Side juo tarpu vis
kas ramu. Visi sunkiai dir
ba, nėra kuomet išdykauti.

Jaunuolių karo frontuose

nup

Mūsų moterų klūbo vice 
pirmininkė Rumbauskienė 
liepos 25 d. išvažiavo į Su- 
burban Hospital, kur mano 
pasiduoti operacijai.

Linkime Rumbąuskienei 
greitai pasveikti ir vėl dar
buotis parapijos maudai, kaip 
pirma per daug metų kad 
darbavosi.

Bridęeville
Praeitą sekmadienį įvyko 

Moterų Altoriaus Draugijos 
susirinkimas. Nutarta nu
pirkti altoriams uždangalus 
ir padirbėti parapijos pikni
kui Labur Day. Moterų, Al
toriaus Draugijai priklausonepamirštame nei maldose 

nei kalbose. Galų 20 narių. Jau daug gra- 
gale ir negalime jų pa
miršti. Paveskime juos Aukš 
čiausiojo malonei ir Gailes
tingosios Marijos globai. 
Nepamirškime pasimelsti ir 
už Lietuvą ir josios žmo-

vogs, nei ugnis nesudegins, i nes- Kaip be palyginimo lai- 
Todėl siųskite savo mergai-1 m’nSesni mes esame už juos.
tęs į Šv. Pranciškaus vie
nuolyną, Pitteburgh (10), 
Pa. Susirašykite su —

Sister Principal 
St. Francis Academy
R. D. 10 ......................
Pittsburgh 10, Pa.

Kun. J. Skripkus

North Side

DR. VAJTUSH, OPT. 
unruvia

Aklą
Eii*i įtempimu kuris 
gaivos ąfceudėiimo, 
•ptaflaimp, nervųe- 

ak»« kartot, atttei-

SaeciaU atrds

VALANDOS: nu* 10 ryto fld • v. 
Seredomia nuo p*etų, • Be- 

sutartį.
akys

<711 Stontfc Ashland Af.

Didžiausia Lietuvių 
Jowelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėliui, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius 
kitokius auk

Jei neapsirinku, North 
Side lietuviai rengia didžiu
lį išvažiavimą rugpiūčio 20 
d. Franklin G rovė. Pelnas 
skiriamas Deshcn Hospital, 
Butler, Pa. Tai yra milita- 
rė ligoninė, gydomi sužeis
tieji kovose kariai. Tikslas, 
žinoma, yra geras, toje li
goninėje yra gydomas vie- 
nas-kitas ir lietuvis, tačiau; 
ar nepraktiškiau būtų tą 
mažą uždarbį skirti Lietu-! 
vos šelpimo fondui. Argi at-j 
sirastų lietuvių tarpe, net ir 
Amerikoj gimusių, priešin-

Jųjų visa viltis yra Dieyu- 
je ir Amerikoje. Gaila, kad 
Amerikos lietuvius apima 
vis didesnė ir didesnė apa
tija kas link Lietuvos ir vi
so šelpimo darbo. Reikia ne
paprastų pastangų mirštan
čius Amerikos lietuvius bę- 
išjudinti bile kokiam darbui. 
Tų pastangų nereikėtų gai
lėtis, nes Lietuvos gelbėji
mo
gal paskutinis kokio ji, mū

žiu darbų jos yra nudirbu
sios praeityje, ir dar dau
giau žada padaryti ateityje. 
Jautri gailestinga širdis ska 
tina moterį pasiaukoti kitų 
labui. Moteriškė sėja, visuor 
menė piauna.. Šiandieną, at-, 
siskleidus žmonijos istorijos 
naujam lapui, moteriškė at
sistojo didžių uždavinių aki
vaizdoje.

Šią savaitę iš kariuome
nės buvo parvažiavę: Vin
cas Kinkus, U. S. Navy, ir 
Vilimas Packevičius.

Sveikiname Vincą Pietą, 
Katalikų Susivienymo vieti
nės kuopos' raštininką, lai- 

darbas yra šventas ir 1 mėjusį 25 dol. “ Garso ’ ’ pik
nike.

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

10546 S. Artesįan, CED. 1739

sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

<1

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų^r įvairių kitų muzi-

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

JOHN A. KASS
JEWELBY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817

NUVARGUSIOS • 
DEGANČIOS 

NIEŽIANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu Su DEVI
NES OINTMENT. Tegul bftti- 
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
rantija paš jfisū vietos vaišti- 
nihką arba pas —

VVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Ne*u tapantis — Nenuilažautls

806 N. Clark St, City 
BUPERIOR 1462.

f
PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių

už pigesni nuošimti — be komlšino 
PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami i 

karo aviacijos skyrius iš priažas- 
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manės. 
Apsiimu išgydyti.
HHMMMMaaMMagPMIMM

EXTRA1 EXTRAI
ES Permainyt** 

varna* Ir 
adreso*.

Lietuviška* 
Žyduką* -e 
N. KAKTEB 
■avinlnkaa.

RKMKJTH 
SRJNA 

LIBJTU V1Ų 
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone TAKOS 6QSt

--------- “-MM-—' - - : • ■ «« ■■ ------ -----------------

JOS. F. SUDRIK,
INC.

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

TeL CALumet 7237

- - - - - - ★- - - - - -
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radįo 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 PASINAUDOKI!

2 syk plautos, Chemiškai prirengtus
BLACK BAKO LUMP....................$11 '
PETROLEUM COKE (Course)..CĮo'įO 

PETROLEUM COKE (Pfle Run)

25

♦
—v-va . *.

—§1

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ 21N1Ų-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš R*dio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kllocycles

KAS RYTA:4hio 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynas 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.f
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

Nedėliorais pagal sutartį
Offlee Tel. YARd* 4787 
Namą Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2240

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. valu 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0936 
Rezidencijos Tel.; BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- * 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6921
Bes.: KENtreod 6107.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 85th Street

Aukok savo kraują sužeia- 
tlems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Office M. KĮBhDook 4848

DU. J ,J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad, ir Nedaliomis susitargfi| 
2428 W«gt Mnrųuetto RoW

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
=

=====
-r--

DABAR
=ąss=g= ■ ■ r ■ ■ i i ą

Yra Geriausias Laiku Pirkti Pirmos RfiMee 
Najųų MaterlJolf Ui Dar temomis Kalnėnais! 

Atvykite | mflsų jardą Ir apžHIrėhtte ata
ką Ir aukšto rūiį I^NTŲ-l«Į4W0R» 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ —■ 
d«l garažą, porėtą, vilką, skiepą Ir Astą. 
PASITARRIT SU MUSŲ EKSPERTĄ!® 

lO

APŠOKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LFTWINAfl, 

General Managar

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI RALB8MANAI 

8039 80. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS -u Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:80 vai. po pietų

H VI) Riji O RADIO VALANDOS:
WOFL, IOOO K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketveąo 
vakare — 7:00 P.M.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena norą »k i) >tsaip gyveni
mui. Saugokite jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praiall- 

ąą v|aą ąlįlų (tempimų.

Dr, John J. Smelan# 
Dr. J. J. Smefana, Jr,

OPTOMETRISTAI 
1801 Se. Ashland Avenue

Kapapa* lf-toa
Tclefunas: CANAL 0523, ClRcagp 

OFISO VALANDOS: 
Kąadl.u 9:20 a. m. iki 8:)0 p. m. 

Trečlad. Ir Sęštad. 9:30 a m.
———

DR. G/SERNER1
LIETUVIS AKIŲ GYRYTOJĄ8

25 metų patyrimas
'Tel.: Yarde 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių DirbtuvS 
>401 so. kalstbd ST. 

a Kampas 34th Street a 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Uį! 8

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!
rUERRII

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS lfe CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos; popiet ir 7—8 v, v,
Sekmad,, Trečiad. ir 8eštadie^J|

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place 
TeL BEPabUc 7868

TeL CANal 8857
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS

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

1 6 iki 9 vai, vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
» IR AKOGU8 PRTTAIKO

744 West S5th Street A 
ThLi 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:39 

Pirmadieniais—2-4 Ir 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią ąšdįrbsjn* savo ranko
mis. ,

LIETUVIAI DAKTARAI
■>w".ni"i j. . m j imi .......... . ■■
Tel. HEMlock 8760
Rez. tel. PRdspect 6080
Jei neatsiliepia, iąuk SEEley 0414

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 80. Ke4si9 Aveuųo 
VALANDOS:

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

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

DR, AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue ■ 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai, 
Trečiad. Ir Sekm. tik eusitariuei

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

5147 S. Halsted St, Chicage 
JPirmadieniaifi, Trečiadieniais

įr fteitadieniais • 
Valandos: M poąDA

IT.IJI T-L

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS ir chirurgas
’ 4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARdą 0554 

Jei neatsiliepia Šaukte— 
Bes. Tel.: MIDw*y 2880

OFISO VALANDOS:

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofise TeL MFayHte wio 
Bes. Tel. REPublio 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pina., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vgm

Psnktad. 8:80 iki 9:30 vak™
MUd. 6 vai, iki Q:30 vak. 

8ekixia41m^ials pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žn^ogus praranda 
tikžjimą dil tĄ kad jo aehran-

Sekmadienyje pagal sutartį, ąg Remkįte ir platinkite dienraštį "Draugę^
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CLASSIFIED AND "HELP

1 “D B A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

tai No. Dearborn Street 
Tel. RANdoloh MS8-M8)

HELP WANTED — VYRAI

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

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

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Emplojrment Office 

EDGEVATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ 
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON

2829 W. MADISON

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare 11d 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ • ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
AtsUanldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHENGTON ST. 

CHICAGO

De Gaulle prancūzam: 
"stokite i kovą"

ALŽYRAS, liepos 26. — 
Kalbėdamas į paskutinę 
prancūzų patariamos tary
bos sesiją, Gen. Charles de 
Gaulle atsišaukė į visus 
prancūzus prisidėti prie ga
lutinų mūšių Prancūzijos iš
laisvinimui.

Anot De Gaulle, dėl pran
cūzų veiklos, septynios-aš- 
tūonios nacių divizijos imo- 
bilizuotos.

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Draugą”.

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

BRITŲ OFENSYVA NORMANDIJOJ

Žemėlapis fronto Caen apylinkėje, kur britai ir kana
diečiai pradėjo naują ofensyvą linkui Falaise, kuris stovi 
ant kelio į Paryžių. (Acme-Draugas telephoto)

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Ii Prancūzę Kalbos Išvertč 
JUOZAS POVILONIS

Užsakymų Pildytojų
Su ar be patyrimo

GRINNELL CO.
4425 S. Western Avė. 

Matykite Mr. Abnet

VYRAI IR MOTERYS—

vyrų ar Moterų
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 
Nuolatiniai. Gera mokestis.

DECORATIVE 
ART GLASS CO.

314 S. FRANKLIN ST.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St
Tel. VARDS 1866.

MERGAITĖS
MOTERYS
MAITINKIT MCSŲ 

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.

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲ
Sekantiems šiftams:

4 PP. — 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO

5 naktis į savaitę prie machine 
ir bench darbų. Mažų dalių.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JI KITIEMS

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

ADVERTISE
In America’g Ureatest 

LIthuanian Daily Nevvspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

GALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

, LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* ^ ****** ^

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.60 J mCneaJ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sherldan Road

MERGINU * * MOTERŲ
18 IKI 55 METŲ AMŽIAUS • 

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų
PATYRIMO NEREIKIA

Pradinė rata 60c i vai. su 5c pakėlimu po 6 sa
vaičių. 5c premija mokama dirbant antram ar 
trečiam šifte. Mus ypatingai reikia darbininkų 
2-ram ir 3-čiam Siftui.

★ GEROS DARBO SĄLYGOS
★ APMOKAMI POILSIO LAIKOTARPIAI
★ DYKAI LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDA

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

ATSIAAUKIT EMPLOYMENT OFI8AN 8:80 IKI 4:80

HELP WANTED — MOTERYS

HURLEY DURYS

ATDAROS JUMS
TAIP, ATDAROS JUMS DIRBTI 

SU MUMIS
PAGELBSTANT GRAŽINTI 

SŪNUS
NAMO TUOJAU-IR SAUGIAI

★ ★
ASSEMBLERS 

CANTEEN DARBININKŲ 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ

★ ★
MatykH Mr. Danicek 

Pasitarimui
EMPLOYMENT OFISAS 

' ATDARAS
PHtMAD. ISTT8AI flEŠTAD.

< RYTO IKI 4:14 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

MOLDERIU IR GRINDERIU
Nedegantiems metalams. Geriausios darbo aplinkybes. Gera 
alga. Du poilsio laikotarpiai kasdien. Yra vtrSmokesMo pla
nas Ir and rauda nelaimėms ar Ilgoms ar ligoninei. Jums bus 
geriau dirbti m0sq eilėse. Galima pasirinkti dienos ar nakties 
valandas. Kreipkitės:

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

PRAŠYKITE JOE HALL.

Liftiuanian American Information 
Cenfer

HURLEY MACHINE C0>—

Antram darbo mėnesiui į-Z
pusėjus, LAIC susilaukė jau 
ir vieno-kito kritikos žodžio. 
Kaip ir visuomet, vieni gi
ria, kiti peikia, treti nieko 
nesako. Pastarieji, matomafi, 
skaito, kad LAIC veiklai be
šališkai įvertinti dar ir lai
kas nėra pribrendęs.

Mat, tik birželio 5 (Certi- 
ficate of Authority pasira
šymo diena) LAIC ir galė
jo pradėti viešai rodytis.

Viską k a rf u suėmus, 
mums atrodo,Tkad nuo kri
tikos tuom tarpu susilaikan
tieji elgiasi tikslingai.

Ištikrųjų LAIC darbą 
tik pradėįjo

Tarp kitko, užmetama ir 
tas, kad užuot savo veiklą 
pietus angliškai kalbančios 
ir rašančios visuomenės kry
ptimi, LAIC gaišta laiką sa
vo visuomenės informavimui.

Šia tema ginčytis nema
nome: Amerikoniškos visuo
menės informavimą ir mes 
laikome pagrindiniu LAIC 
uždaviniu.

Ir jei, iki šiol, LAIC bu
vo dažniaus ir gausiaus sie
kiąs lietuviškąją visuomenę, 
tai tik todėl, kad ameriko
niškajai visuomenei siekti 
dar nebuvo pilnumoje tech
niškai pasiruošta. Šiam dar
bui pradėti reikia ir laiko 
ir didelio prirengimo darbą

Tik šiomis dienomis baig
ta tvarkyti pagrindinis Mail
ing List.

Antra, savąją visuomenę 
nusistatyta informuoti ir to-

Šiandien, LAIC jau turi 
žinias iš ėuropos datuotas 
birželio 17, kas, atsižvelgiant 
į šių dienų sąlygas, nėra jau 
taip bloga.

Trečia, LAIC mano, kad 
savos visuomenės savolailds 
informavimas ir yra ne men
kos svarbos dalykas.

LAIC teikiamas žinias iš 
ėuropos redaktoriai gali dė
ti ar nedėti.

Taip pat, jie yra laisvi da
ryti jiems tinkamas pasta-

arti Lyndon riotlea Ir Mauaton, VVta. Laa n r Ir nirimą IriAtalAauklt , — OTTO R RA V S F. In- Da8> ar aeU 061

2145 8. 54th AVĖ. CICERO

PARDAVIMUI

PRTE MTOHIGAN CITY MAŽA IKf 
au modemiškai {rengtu 5 kambarių 
namu., eunparlor, va na, baaementaa 
ir rerage po viena paatoge. 2 blo
kai nuo I kl. pradlnSa mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore reležln- 
kello atotlea. 1U mylių nuo Mldb- 
ran etero Ir puoftnlų retortų.
J. F. VARKALA aev., Ohlcagoje, 
4144 Archer Avė. Ph. Virpinta 2114

PARSIDUODA pora namų Ir farma 
au geromis {plaukomi* Saukite tele
fonu: Falrfai HM.

PARSIDUODA 
ii budlnkal

200 akrų ūkia, 
žema. kaina, randasi

veatment Offk'c, Boa 47, Reedaburg, 
Wla. tua komentarus.

‘Kiti laikrašdiai tą ir dar 
ro.

Pagaliau, ir amerikoniško
sios visuomenės informavi
mas: norint informaciją tin
kamai pastatyti, pirmiau
siai, reikia būti pačiam tin
kamai painformuotam. Lie
tuviškai visuomenei siunčia
mų informacijų reikale, LA 
IC laikosi principo tiekti vi
sas mums įdomesnes infor
macijas, neišskiriant ir mū
sų priešų skleidžiamas ži
nias, kaip pav. DNB, Trans- 
ocean ar, šiaip, priešo kon
troliuojamą spaudą.

LAIC mano, kad tik tokiu 
būdu galima susidaryti visa
pusis vaizdas dėl padėties, 
bei įvertinti visos aplinky
bės.

Dėl tų pačių sumetimų L 
AIC nevengia žinių ir iš ės- 
tijos bei Latvijos. Analogi
nėse okupacinėse sąlygose 
bebūdamas, žinios iš tų kraš 
tų kartais daug pasako ir 
atspindi padėtį Lietuvoje.

* < r
Prie duodamų žinių LAIC 

kas kart nurodo jų datą ir 
kilmę.

Šia proga, LAIC nori pa
cituoti vieno įtakingo ir po
litiniai objektyvaus metraš
čio tuo reikalu pasakytus 
žodžius.

“We ask our readers 
whot, in their opinion, is 
most in the public interest 
that all the facts should be 
known and taken Into ac- 
cąunt, or that they should 
be oonsealed or not bother- 
ed about, with the possibi- 
lity that very important es- 
timates may be found inac- 
eurate in the hour of deci- 
sive struggle? We have al- 
ways fought for the thesis 
that to face the facts is 
alwaya in the long interest 
of the Anglo-Saxon allies.

It is not only quite un- 
necesaary, būt it is hightly 
dangerous to turn aside 
from them in favor of po- 
pular, and often comforting 
imaginations.“

(Tęsinys)

—Pagalvok, aš tave pra
šau ! Šitas kunigas atėjo pas 
tave, pasitikėdamas tavo! 
teisingumu, pasikalbėti su 
tavimi apie Danielių; ar tu 
turi teisę paniekinti svetin
gumo taisykles?

—Ir vėl tu? Tu man pas
toji kelią kiekvieną kartą, 
kada aš noriu atlikti teisin
gą darbą! Šitas žmogus,— 
ir jis parodė kunigą—negali 
būti išskirtas iš įstatymų.

Kunigis pakilo:
—Ponia, aš jus prašau, 

leiskite ponui daryti, ką jis 
nori. Aš jokiu būdu nenoriu 
būti nesantaikos priežasti
mi tarp jūsų vyro ir jūsų.

Ir, atsisukdamas į En- 
guerrandą, tarė:

—Būkite tikras, pone, rei
kės man ištraukti liežuvį, 
kad aš pasakyčiau savo pas
laptį.

Staigiam susijaudi n i m e 
ponia Enguerrand prisiarti
no prie aparato:

—Ne, ne, mano vyras ne- 
telefonuos! Ak, taip! Aš ži
nau, kad niekados jūs, ku
nigai, neišduodate paslap
čių, kurias jums išpažįsta
ma. Kaip tai gražu mūsų 
patvirkusiais laikais rasti 
tokią stiprybę!

—Bet, mano drauge, tavo 
protas suklaidintas! Kas tai 
per komedija, dargi pasaky
čiau—kas tai per skanda
las?

Ponia Enguerrand prisi
vertė nurimti ir tyliu balsu 
tarė:

—Skandalas... skandalas.. 
,būtų atiduoti šitą žmogų 
teismui.

Bet kunigas ramiai tarė:
—Ak, ponia, man patiktų 

nukentėti nuo teisingumo 
žiaurumo už tai, kad tylė
jau.

—Vieną žodį, klebone, vie 
ną žodį.; kadangi šis nelai
mingas jaunuolis yra pas 
jus..., pasakykite man..., ar 
jūs tikite, kad jis kaltas?

—Ne, ponia.
Staigus džiaugsmas nu

švietė ponios Enguerrand 
veidą.

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė.

—Ak, aš gerai jį pažino
jau T Ne, ne, šis berniukas 
nevogė!

Enguerrandas žengė žing
snį atgal. Šitą “ne” kunigas 
ištarė su tokiu įtikinančiu 
ramumu, jog padarė jam 
įspūdžio. Staiga jo pyktis 
nupuolė.

Keletą minučių buvo sun
ki tyla. Paskui žurnalistas 
vėl prabilo:

—Pone, aš tikiu jūsų at
virumu, bet primenu, kad 
jūsų pasitikėjimas gal yra 
apgautas. *

—Ne, pone.
Šitas antrasis “ne“ pri

baigė pirmąjį, žurnalistas 
išbalo ir nebegalėjo ginčy
tis. Kaip! šitas žmogus drį
so neboti teisingumo ir su 
nuostabiu ramumu tvirtinti 
vagį esant nekaltą? Kaip jis 
galėjo atspėti? Ir garsiai
jis pareiškė savo mintį:

<
—Bet kaip jūs galite ži

noti, kad šis berniukas jūsų 
neapgauna?

—Mes, kunigai, pažįstame 
visus silpnos žmogaus pri
gimties iškrypimus; žvilgs
nio išraiška jau negali mū
sų apgauti. Mes mokame 
atskleisti melą arba tiesą iš 
žodžių, kuriuos girdime, ir 
Dievas duoda mums aukš
tesnį teisingumo ir gailes
tingumo jausmą. Jeigu Da
nielius Donadieu būtų nu
sikaltęs, bet gailėdamasis 
būtų į mane kreipęsis, jis 
būtų radęs prieglaudą pas 
mane, ir niekados aš jo ne
išduočiau, nes aš esu prieš 
viską Dievo tarnas ir, kada 
Dievas dovanojo, aš daugiau 
nežinau nusikaltimo. Bet 
Danielius Donadieu yra ne
kaltas, ir Dievas mane atve
dė į jo kelią, kad man leistų 
jums šaukti: “Saugokitės 
klaidos!“

Enguerrandą užvaldė ši
tas atvirumas, kuris plaukė 
iš žvilgsnio, iš balso ir ku
nigo mostų. Tyliai jis tarė:

—Bet tai negalima! Kas 
gi būtų padaręs tokią gėdą?

Kunigas Darmont liūdnai 
nusišypsojo:

(Bus daugiau)

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPER U. 8. GOVEBNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN AS8OCIATION

----------------------------------------- OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
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Lietuvių delegacija Washingtone
Maždaug prieš savaitę, tai yna liepos 23 dieną, į Val

stybės Departamentą, Washingtone, atsilankė lietuvių, 
latvių ir estų delegacija, kurią priėmė, valstybės sek
retoriaus Cordell Hull vardu, Rytų Europos skyriaus 
viršininkas Mr. Elbridge Durbrow.

Priimdamas delegaciją, jis pats pareiškė esąs įga
liotas sekretoriaus Hull su ja kalbėtis ir priimti doku
mentus, kuriuos delegacija atvežė į Washingtoną įteikti 
Jungt. Amerikos Valstybių valdžiai.

Delegacija įteikė Valstybės Sekretoriui per Mr. Dur- 
braw memorandumą ir prašymą iš 16 mašinėle rašytų 
puslapių, su Amerikos Lietuvių Tarybos įgaliotinių, 
Latvių Komiteto ir Estų Komiteto parašais. Prie me
morandumo yra pridėta eilė dokumentų, liečiančių Lie
tuvą, Latviją ir Estiją.

Dr. Grigaitis, kuris lankės VVashingtone, pareiškė, 
kad Valstybės Sekretoriaus įgaliotinis Mr. Durbrow 
užtikrino atsilankusius pas jį lirituvtų, latvių ir estui 
atstovus, kad Amerikos valdžia yra tvirtai nusistačiusi 
laikytis tų principų, kurie buvo paskelbti Atlanto Car- 
teryje, ir kad ji dės visas pastangas, kad tie principai 
būtų pritaikyti visoms tautoms, didelėms ir mažoms.

Faktas, kad Jungtinėse Amerikos Valstybėse iki šiol 
veikia, su pilnomis diplomatinėmis teisėmis, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pasiuntinybės ir konsulatai, liudija 
garsiau, negu žodžiai, kad Amerika pripažįsta Baltijos 
valstybių nepriklausomybę ir neketina jų teisių pa
neigti.

Atsilankymas lietuvių, latvių ir estų delegacijų Wash- 
ingtone dar kartą tapo išblaškyta propagandos migla, 
kurią skleidžia tam tikri svetimų valstybių agentai bei 
jų pakalikai. I t - va <11

Priėmimo Valstybės Departamente atgarsiai jau pa
sirodė ir didžioje Amerikos spaudoje.

★
Pasižvalgius karo fronte ir politikoje

Pastaromis dienomis ne tik karo frontuose, bet ir po
litikas lauke dideli karščiai. Normandijos fronte, Pran
cūzijoje, sąjungininkai pradėjo liepos 25 dieną didelį 
puolimą. Visame Normandijos fronte, 4,000 sąjungi
ninkų lėktuvų dalyvavo puolime, liepos 25 dieną. 3,000 
Amerikos lėktuvų dalyvavo kovoje. Liepos 25 d. buvo 
pranešta, kad sąjungininkų jėgos jau užmušė 20,000 
vokiečių Normandijos fronte, Prancūzijoje.

Iki liepos 16 dienos sąjungininkų nelaisvėn pateko 
57,750 vokiečių kareivių.

5,000 belaisvių priklauso tiems kraštams, kuriuos 
vokiečiai okupavo karo metu.
KAS ŠUKELE KRIZĮ

Diplomatiniai sluoksniai (politikai) yra painformuo
ti, kad japonų atsisakymas pulti Sovietų Rusiją iš rytų 
sukėlė dabartinį krizį Vokietijoje.

Vokietijos generolai veržėsi Rusijos gilumon, nes ti
kėjosi japonų užpuolimo Rytų Sibire. Kai Japonija at
sisakė pulti Rusiją, tada generolai reikalavo trauktis 
iš Rusijos, trumpinant frontą, bet jiems visą laiką 
priešinosi Hitleris.

Neseniai generolai buvo patarę Hitleriui atitraukti 
karo jėgas iki Vislos ir Dancigo, bet jis ir šį kartą 
atsisakė. Tokios žinios kursuoja diplomatę tarpe, ,

MOBILIZUOJA VISAS JĖGAS

Liepos 25 dienos vakare Hitleris paskyrė maršalą 
Gocringą Vokietijos Apsaugos Tarybos pirmininku, 
skelbia vokiečių žinių agentūra. Goeringui pavesta va
dovauti Vokietijos gynimu. Jam suteikta didesnės tei
sės ir galia, negu pirmiau turėjo. Taip pat pranešta, 
kad paskelbtas Vokietijoje dekretas, kuris skelbia vi
suotiną mobilizaciją Vokietijoje ir visuose okupuotuo
se kraštuose.

Hitlerio pasirašytas dekretas taip suredaguotas, kad 
atrodo, jog Goeringas galės duoti įsakymus pačiam 
Hitleriui. Turbūt Hitleris sąmoningai davė Goeringui 
tokią galią, kad iš sąjungininkų galėtų išsiderėti pa
liaubų arba taikos sąlygas. Vokiečiai bijo besąlyginic 
pasidavimo.

Vėliau pats Goeringas paskyrė propagandos minis- 
terį Juozapą Goebbelsą Reicho komiaaru visoms jėgoms 
organizuoti totalitariniam karui.

O Himmleris, gestapo viršininkas, paskirtas visų vo
kiečių karo jėgų viršininku Vokietijos teritorijoje. Him
mleris turės teisę šalinti nuo pareigų ne tik civilius 
tarnautojus, bet ir patyrusius Vokietijos generolus. Iki 
šiol Himmleris buvo slaptos policijos viršininku ir Vo
kietijos vidaus reikalų ministeriu, bet ateityje jis tarės 
teisę tvarkyti ir kariškus reikalus.

Vokiečių nacių partijos vadai dar deda visas pas
tangas, kad iš jų rankų neišsprūstų valdžia. Todėl pa
darė šiokių tokių pakeitimų partijos naudai. Bet atro
do, kad tai spardymasis prieš galą.

★
Lenkų kvislingai

Pranešama, kad Sovietų Rusijos valdžia paskelbė, 
kad ji greičiau pasirašysianti susitarimą su Naciona
liniu Lenkų Išlaisvininjo Komitetu, negu lenkų valdžia 
Londone. Lenkų Išlaisvinimo Komitetą įkūrė Lenkų 
Tautinė Taryba Varšuvoje ir toji lenkų tautinė taryba 
susideda iš bolševikų simpatizatorių ir nepripažįsta 
lenkų valdžios Londone. Tarybos atstovai buvo nuvykę 
pas Staliną ir vedė derybas. -

Suprantama, kad Maskvai parankiausia pasirašyti 
paktą su kvislingine lenkų valdžią, negu Londone esan
čia, nes Maskva žino, kad ji turės šokti pagal Stalino 
muziką. Pasirašyti apaktą” su lenkų kvislingine (lė
lių) valdžia, tai reiškia prijungti Lenkiją prie Sovietų 
Rusijos. Mes žinome, ką tokie pasirašymai reiškia.

Lenkų ambasadorius Ciechanowski lankės liepos 25 d. 
Amerikos užsienio departamente, Washingtone, ir pas
merkė Maskvoje sudarytą kvislinginį komitetą, kur; 
rusai nori primesti Lenkijos gyventojams.

★
Pasisako už Baltijos tautų laisvę

“New York Times”, įtakingas Amerikos laikraštis 
liepos 23 dieną, 1944 m., įdėjo straipsnį, kuri®, pava
dintas: “Baltic States Await Liberation”. Straipsnis y- 
ra palankus Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Laikraštis ta
me straipsnyje pasisako už Baltijos tautų laisvę.

Tame straipsnyje paduodama Baltijos tautų trumpa 
istorija ir parodoma, kad estai, latviai ir lietuviai jau 
nuo 12-to amžiaus kenčia kaipo aukos vokiečių ir rusų 
grumtynėse. Straipsnis primena, kad po pirmojo pa
saulinio karo Lietuva, Latvija ir Estija atgavo laisvę 
ir buvo nepriklausomos iki 1940 metų birželio mėnesio, 
ir 1940 m. birželio mėnesį į Baltijos valstybes įsiveržė 
Sovietų Rusija, o nuo 1941 m. vasaros jos buvo okupuo
tos vokiečių,.

Teisingumas ir sveikas protas reikalauja, kad Rusija 
gerbtų Baltijos valstybių suverenines teises ir nesikė
sintų uždėti joms savo jungo.

★
Įdomus Lietuvių Biuletenis

Šiomis dienomis gavome Lietiavių Biuletenio (Lith- 
uanian Bulletin) balandžio ir gegužės numerį, kuris 
pavėluotas išėjo. Tame biuletenyje telpa A. Simučio 
straipsnis apie Lietuvos ekonominę padėtį tarp dviejų 
karų, ir pulk. K. Griciaus laiško tekstas New York 
laikraščiui “Timas”.

Pulk. Grinius rašo apie buvusį Lietuvos armijos ge
nerolą Vladą Karvelį,,kurį) bolševikai suėmė 1941 me
tais ir išgabeno į Sovietų Rusiją. Londono spaudoje 
pasirodė neva gen. Karvelio Laiškas, pritariantis Lie
tuvos prijungimui prie Sovietų Rusijos. Pulk. Grinius 
parodo, kad tokio laiško gen. Karvelis negalėjo para
šyti savo noru, nes jis visuomet stojo už Lietuvos ne
priklausomybę.

Pulk. Grinius sako, kad nė vienas lietuvis šioje lais
voje šalyje arba Anglijoje, kuris pažįsta generolą Kar
velį, netikės, kad jis būtų padėjęs savo noru parašą po 
tuo, kas buvo parašyta tame laiške, tilpusiame Londo
no Times’e.

Anglų kalba Lietuvių Biuletenį leidžia Lietuvių Tau
tinė Taryba. Jos pirmininku yra puik. Grinius.

Ta pačia proga tenka pasakyti, kad nė vienas tikras 
lietuvis nenori, kad Lietuva būtų prijungta prie Sovie
tų Rusijos ar Vokietijos. Lietuvis nori, kad Lietuva 
būtij laisva ii* nepriklausopąa valstybė, _______ ______

Kravčenko apie ištremtuosius j Sibirą
(LKFSB) Labai įdomius 

pareiškimus apie Rusijos vi
daus gyvenimą pradėjo ra
šyti buvęs komunistų parti
jos narys ir sovietų inžinie
rius Viktoras A. Kravčenko. 
Jo straipsniai: 4T Broke 
with Stalin’s Russia” spaus 
dinarui žurnale “Cosmopoli- 
tan” pradžia š. m. liepos 
mėn. numeryje). Čia jisai 
nupasakoja, kad prieš atvyk
damas į Ameriką, kaip. So
vietų Vyriausybės Užpirki
mų Komisijos narys, jisai 
Rusijoje buvo vyriausiuoju 
komisaru ginklavimosi inži
nerijos departamento, per 
jo rankas ėjo Stalino, Mo
lotovo Ir kitų aukščiausių 
Rusijos komisarų parašais 
patvirtinti dokumentai. Ji
sai taipgi su ginklu ranko
se kovojo prieš vokiečius. Į 
komunistų partiją įstojęs 
nuo 1929 m. Jau jo tėvas 

'•priklausė prie revoliucionie
rių ir buvo caro policijos a- 
reštuotas, jo vos nesušaudė 
baltųjų kazokai, tačiau ko
munistu tėvas nebuvo. Bū
damas komunistų partijos 
narys Kravčenko darė kar
jerą ir 1933 metais jisai bu
vo paskirtas į derlingą Pe- 
tichatkos sritį nurinkti der
lių. Tada tame krašte vyko, 
vadinamoji, koiektivizacijia, 
— iš privačių ūkių sudari- 
n ėjimas dr&elių ’valstyBinių, 
komunistinių, farmų. Tas 
taip suardė krašto žemės ū- 
kį, kad anoje derlingoje sri
tyje buvo badas. Atvykęs į 
vietą Kravčenko išėjo į tur
gavietę ir čia atrado net 
keturicdikos iš bado mirusių 
žmonių lavonus, kai kurie 
buvo apdengti šiaudais. Kai
me nebuvo grįčios, kur mir
tis nebūtų pasirinkusi sau 
aukų. Panašiai buvo ir ki
tuose kaimuose. Badas bu
vo taip didelis, kad kai kris
davo arkliai dėl pašaro sto
kos, buvo jie aplaistomi ži
balu, kad sulaikytų žmones 
nuo valgymo arklienos, bet 
ir tas negelbėdavo, net iš 
tų dvėselinų kai kada telik
davo tiktai kaulai.

BAISI VERGIJA SIBIRE

Šiurpios bado scenos tarp 
kaimiečių taip paveikė V. 
Kravčenko, kad jisai nutarė 
apleisti tą nepakeliamą dar
bo sritįr ir pereiti į pramo
nę. Jisai liko metalurgijos 
inžinieriumi. Kai buvo jau
čiama, kad gali kilti karas 
tarp Rusijos ir Vokietijos, 
Kravčenko gavo uždavinį — 
įsteigti naują metalurgijos 
fabriką Rusijos rytuose. Ta
da jisai atliko kelionę per 
Uralą, Turkestaną, Vakarų 
Sibirą. Čia jisai pirmą kar
tą savo akimis pamatė kon
centracijos stovyklas, kur 
bolševikų policijos (NKVD 
— Narodnyj Komisariat 
Vnutrenych Diel — Vidaus 
Reikalų Liaudies Komisari
atas) priežiūroje dirbo iš
tremtieji ir nubaustieji.

— Ten yra, — rašo toliau 
Kravčenko, — apie 15 mili
jonų vyrų ir moterų, toje 
vienintėlėje pasaulio impe
rijoje, kurią sudaro koncen
tracijos lageriai, kalėjimai 
ir tremtinių kolonijos. Aš 
mačiau ir turėjau progos 
naudotis patarnavimais tjj

palaužtų žmonių, kurie at
lieka tikrą vergiją, daug 
sunkesnėse, kruvinesnėse są
lygose, kaip Viduramžiuose. 
Aš mačiau minias kalinių, 
išbadėjusių ir basų,, varomų 
į darbus per lietų ir sniegą. 
Aš mačiau sunykusius me
dinius barakus Sibire, kur 
tūkstančiai belaisvių susi
metę į krūvas, kad apsigin
tų nuo baisaus šalčio ir kur 
sienos buvo aprūkusios nuo 
bandymų sudeginti įkyrių 
vabzdžių lizdus. Dauguma 
vis tai buvo tokie patys žmo 
nės, kaip ir aš, bet kurie 
buvo pakliuvę į slaptosios 
(policijos nemalonę, ar kurie 
buvo įtarti priešingi diktar 
tūnai.
KAIP KOMISARAI 
PLĖŠĖ LIETUVĄ

— Kai mažieji Baltijos 
kraštai buvo išprievartauti, 
— rašo toliau Kravčenko 
(kurs tuo laiku buvo komi
saru Rusijoje), — aš degiau 
iš gėdos. Kiekviename žings
nyje mes matėme terorą, ku
ris buvo atneštas į tas ne 
rusiškas tautas. Aukšti so
vietų tarnautojai kasdien 
atvykdavo į Maskvą su au
tomobiliais ir sunkvežimiais, 
prikrautais pavogtų daiktų 
nuo estų, latvių ir lietuvių, 
kurie buvo tūkstančiais iš
tremiami...”

i

Kravčenko aprašo ir bai
sius “valymus”, kada žuvo 
daugybė žymių Rusijos žmo
nių. Tie skurdo, prievartos 
vaizdai paveikė į jį, kad pa
galiau jisai ryžosi kaip nors

išvykti į laisvą kraštą. Krav 
čenko atskleidžia įdomių pas 
lapčių, kaip labai sekami 
bolševikų atstovybių žmonės 
užsienyje. Jam pačiam, prieš 
išvykstant į Ameriką su Už-^ 
pirkimų Komisija, teko pa-^F 
sižadėti ir būnant užsienyje 
aklai klausyti partijos įsa
kymų, slėpti, kad esi komu
nistų partijos narys, už
drausta skaityti priešsovie- 
tines knygas ir laikraščius, 
uždrausta gilintis į kitų gru
pių programas, uždraustai 
lankyti susirinkimus, kur^ 
keliama diskusijos apie So
vietų vyriausybės politiką, 
uždrausta lankytis į teatrus, 
kur vaidinama ar rodoma 
kas nors prieš sovietus, net 
gi įsakyti pasirinkti hote- 
lius, tik rekomenduojamus 
sovietų vyresniųjų, įsakoma^ 
draugautis tik su kitais so
vietų atstovybių nariais, o 
būnant su amerikiečiais vi
sada laikytis didžiausio at
sargumo. Netgi buvo pagra
sinta:

— Jūs, Kravčenko, dirbo
te Sovnarkome (Sovietų 
Liaudies Komisariate) ir jūs 
žinote daug dalykų, bet at
siminkite, kad nėra vietos^^ 
žemėje, kur jūsų negalėtų 
pasiekti baudžianti komu
nistų partijos ranka.”

Nežiūrint tų grąsinimų, 
kaip žinome, Kravčenko iš
drįso atskleisti daug paslap
čių iš komunistų tėvynės gy-_ 
venimo ir sekančiuose “Cos-W 
mopolitan’ ’ numeriuose, ti
kimės, dar daug ką įdomaus 
galėsime paskaityti.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Springs! nlal 
Matrosai 

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PaRLOR SETAI — su 
springsais,
arba Jūsų { * 
senas setas 
ar n» trasas 
perdirbtas Ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Stndlo doacb

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD *
A

tDARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 M.

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
Iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nao 
9:80 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais ano 7 Dd 8 v. v.

JUCIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehlll 2242

SS

WHFC -1450 kilos.

ŠE

.19
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Įspūdžiai iš denio- . 
kratų pikniko

Liepos 23 d. Liberty dar
že įvyko Lietuvių Demokra
tų Lygos Cook Gounty pik
nikas.

Demokratijos Šaly, demo
kratų vadovybė tikrai de
mokratiška. Iš pat ryto A. 
G. Kumskia #u kįtu bendra
darbiu viską paruošė pikni
kui: sutvarkė barą, išplovė 
stiklu#, priiminėjo svečius, 
vedė programą ir t.t.

Nora tą sekmadienį kiti 
dideli piknikai daug žmonių 
nutraukė, bet ir čia pakan
kamai ir gana žymių asme
nų atsilankė. Klubų, crga- 
niaaeijų atstovai ir šiaip 
daugelis svečių buvo pakvie
sti tarti einamais klausi
mais žodį prie mikrofono, g 
Keistučio klubo choristai so
lo ir trio grašiai padainavo 
liet. dainų. Dauguma kalbė-
tojų griežė demokratų nu- dog 
sistatymą rinkimuose bal

Vargdienių Seserų 
Gildos piknikas čia 
pat; knygutės grįžta

Malonu pastebėti, kad lie
tuviai katalikai įdomauja 
ir pasirengę dalyvauti Varg
dienių Seserų Gildos pikni
ke, kuris įvyks liepos 30 die
ną, Aušros Vartų parapijos 
“Rūtos” darže (West Side). 
Piknikas prasidės 4 vai. po
piet. Užtat prašomi įsitėmy- 
ti ir anksčiau atvykti.

Vargdienių Seserų Gildą, 
nors dar jauna organizacija, 
bet trumpu laiku susilaukė 
daug narių, draugi^ ir prie- 
telių, kaip iš eilinių darbi
ninkų, taip iš biznierių įr 
kitų.

Dovanų knygutės, kurios 
buvo pasiųstos, smarkiai 
grįžta pilnai apmokėtos. Iš 
to aišku, kad žmonės įverti
na Vargdienių Seserų Gil-

dovanų knygutes, ir jas grą
žinote, ir tie, kurie dar ma
note grąžinti, . malonėkite 
kaip galima greičiau tai pa
daryti, ir ta pačia proga 
Vargdienių Seserų Gildos 
nariai, valdyba ir rengimo 
komisiją nuoširdžiai visus 
užprašo lieipos 30 d., kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir 
paremti Nekalto Prasidėji 
mo šv. P. Marijos naujai į- 
sikūrusią seserų vienuoliją.

Gildietis

Vieša padėka
Nuoširdžiai dėkoju vi

siems, kurie mane aplankė 
ligoninėje ir namuose, bū
tent, Saldžiausios širdies dr- 
gijąl iš Brighton Park, šv.
Antano draugijai iš Dievo 
Apvaizdos parąp., draugams 
— S. ir E. Paurazams iš De- 
tręit, J, ir O. Paurazams iš 
Brighton Park, L. ir V. Kut- 
chins, A. ir T. Sinišams, P. 
ir M. Simonėliams, S. ir O.
Mockams, J. ir K. Simona- r*°pai. 
vičtams, V. Stankui, Pakai
čiui, P. *Wengeliauskui, J. 
Macijąuskiui, M. Barščiuvie- 
neį, M. Paukštienei, S. June- 
kįenei, Ą. Pieržinskįenei, G.. 
Enčeriepei, S, Borisas, A 
Hanley, R. Rarris, K- Al 
bųm, J. Coane, B. Ambrose, 
barberiui B. Vįleįkiui, kurie 
mane aptarnavo laike ligos,

marčiai Genovaitei, žentui 
ir dukrelei Petrošiams, ir 
sūnui Ernest iš Pacifiko už 
jo raminantį ląišką, Šv. Krj 
žiaus ligoninės seselėms, ku 
nigui Juškevičiui ir dr. M 
Hceltgen.

suoti už tą patį prezidentą
F. D. Rocseveltą ir tuo ge
riau patarnauti šio krašto 
labui, padėti išlaisvinti pa
vergtas tautas ir Lietuvą.

Graži diena, puiki apylin
kė, šokių orkestras, nuošir
dus vaišingumas, gyviai ve
dama pr-ograma ir išlaimė- 
jimai linksmai nuteikė da
lyviu# ir biznis tikriausiai 
puikiai nusisekė.

Tenka pastebėti, kad A.
G, Kumskia ąąvo energiją 
imponuojančia išvaizda, kil
nia asmenybe ir kitais tei
giamais savumais yra reik# 
minga pajėga visą! Liet. De
mokratų Lygai įr bendrai 
lietuvybei. Jo pritarimu šia
me piknike Fed. Spaudos 
Sekcijos darbuotojos iš Mar- 
ąuette Park turėjo progos 
atskiroj patalpoj pardavinė
ti užkandžius dėl veikalų iš
leidimo apie Lietuvą. Šiam 
svarbiam tikslui lėšas sukel
ti pirmininkas žadėjo koo
peraciją sekcijai ir ateityje.

Polic. Anton Paulus, norė
damas šį tikslą irgi gražiai 
paremti, pakartotinai “fun- 
dirjo” “ice cream” tų užkan
džių šeimininkėms. Ir dar 
tą patį siūlijo devintą, de
šimtą sykį, sakydamas: — 
Aš jums noriu dar pirkti 
jei jūs nuo to nepasigersit- 

S. J-tė

iyką. Rengimo komisija, ku
rios priešaky yra Vargdie
nių Seserų Gildos steigėjas 
ir pirmas dv. vadas, kun. J. 
Dambrauskas, Aušros Var
tų parapijos klebonas ir pik
niko šeimininkas, irgi džiau
giasi, kad praeito seimo už
sibrėžtas tikslas
tenkinantį užsimojimą.

Taigi, visi, kurie gavote

to o L k aliniu
1945 35** Slrret
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Į Ryan’s Wood$
Bridgeport. — ARD 2-ras 

skyrius rengiu išvažiavimų 
liepos 30 d. į Ryąųs Woędą, 
87 St. įr Western Avė. Iš
lipus prie 87 St. reikią eiti 
vieną bloką ii rytus, paskui 
pasukti po dešinei įr tuojau 
rąsit mūsų linksmą pikniką. 
Vietą No. 2b.

Kviečiam visus atsilanky
ti. Pelnas skiriamas sese
rims Kazimierietėms Argen
tinoj.

Trokš# išeis 11 valanda 
nuo Gųdų krautuvės. Skait
lingas ątsiiąnkymas priduos 
mum# daugiau energijos dar 
bųotis §v. Kazimiero vienuo
lynui.

Bus užkandžio, gėrimo ir 
dovanų. Kviečia Valdyba

Dėkoju visiems už dova 
nas ir laiškus, kurie mane 
suramino skaudžiose ligos 
dienose. Vienu žodžiu, tariu 
tūkstantį kartu ačiū. Lai 
Dievas atlygina Jums šimte- 

Antanas Statkus

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLK1TV

VARTODAMAS Mime 1
TEB1OLA8 MATURAARB SVM 
VALTM RKNTV

kėtuo,'

Galėtų gimti gerai išauk- 
rodo pa-'lėti vaikai jeigu mes, tėvai,

būtumėm gerai išauklėti. —- 
Goethe

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį
SOUTH PAULINA 
RUS5IAN TURKISH BATH5

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sųjferinės vanios <įuqda didiiausįą kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 We$t 451h St. Kampas S. Paulina SI.
A. F. CZBSNA, Savininkas

FRIE *U»
TIESIOG B SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ
suvirs aoo paminklų 
randasi pas mus JŪSŲ
PAHTHrTsTKTUaTTIV1!1 •
Geriausio Matosfeto *» Darbo*
Mūsų MENO ŠEDEVRAI prl-

avė daugeliui ganau Lietuviams 
mitams piką patenkinimą. 

Didyste Ofisas te Dirbtu vi:

VENETIAN
____ MONUMENT CO*

paminklinių produktų. __________
DIDYSIS Oflses fcr Dirbtuvė: 627 N. WESTERN AVĖ.

štai vienas iš mūsų grašių 
iminkilj- '

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIŪĮŲ1

Statybai, Remontavimui, Refiaanaaviaiui— 
ANT IZMGVV MftNESINlŲ IftMOKftJIMUI

Panaudokite Pro** DnhaTOtnfoia tcmoma 
NnoHmčlo Ratoiun.

^TAPKITE FINANSINIAI NHPRlKLAUSOMU

TAT’PYKITE ma«„ (stalgoje. J<kų IntMUn, 
rtpcąNNM globopųiM ►
drausti per Fe^acųĮ Savingn apd Ijqan In- 
sprnųre Gorporaltpp. JOaų plųignl bua greita, 
«mokam, Jums aut pareUn^avtRO-

SEVIAUhlA IR ftYMIAURlA UBTUVIU 
PUANSINS IŠTAIGA- 

* <9 Mam Sėkmingo Pp««ro^glmol

KEI8TUTO SAVINOS AND LOAN ASSOŪIĄT1ON 
TEL.: CALUMET 4116 Jos. M. Mozeris, 8ec*y. 8226 80. HAJLSTED ST.

SIO’SFsHS
■'—t———trt-

IR^Į^POKOSCOMC

KRAUJO IR URINAtO 
TIKIM IMAS—Viskas oi p 3
Paprastai apKalnavlmas tokio Išttrinė- 
Jlmo yia ,10. Ir mes gvarantuojame 
Jums patenkln.mg arba Jūs mums nieko 
nemokate.

JOKIO MGKESCIO^NEREIKIA

VARICOSB GYSLOS, kojų ronos, Ir 
paneliai kojų. litlnlmal. Kl|eųmatlsma. 
Skilvio bkaužmąi. neviKkinimas, 
degančios pilvinės Žaizdos ar uŽkletė- 
Jltnaa
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargusio, 
anenjią Ir krau.'o užnuodijlmus iė prie
žasties kroniėkų ligų. Aukėto kraujo 
spaudimas.
ODOS ' LIGOS, niežėjimas, degančios 
exzema, psoriasls ar ėpuogų. 
URINAIANIAJ SKAUSMAI. prostati-
• Laiko nepraradimas

20Ž SOUTH 8TĄTB STREET 
Kampos Adams Segtam Aukėtc
YKL-i 8 ryto Iki 8 vųk. Selunad. 18-1. 
tis, skaudžios Ir nesmagumo KRONIS- tĮ°? Ąr atsikelti reikia nak-

• NVpi^TIRBS PASEKMES
• Tuojau palengvinimas
• tema kaltas, Lengvomis Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAGO MED1CAL INSTITUTE

■Velvatone,
$12.50

IKI $38.50 UI KIEKVIENA 
——t  ———ar—— — ----------  - .

Neatsiduoda. Bs aktnlo. Naturalės spal
vą*. ė,»b lanka. VImJ ialg žinomo* dantų 
»»«“•* Pergagtopig orygtal clear plottąą.

Flnakenog suakums, sanitarės. Paten
kinimas (VutagM. Materlola. labai p*. 
nains | gamtini. Vienas dieno* taisymų 
nataraavlmas. AgskaUMarlmas voltai.

I Darome pietus tapaastna ir I
gautus Mfc g taisnjuoti, dspUstg Į

HEJNA BROS.
DENTALPLATECO.

1TM g. Aahland tad n. kftgų. 8881

Aldam mm 8 Ik, 8. Uttad. aną 8 Iki A 
RAI.BėMg UBTUVItazr

W SSth St. 2nd Fl. Law. 8008 
*® N. Dearborn Km. 806, 8tn 8848 
Vldurmlsočlo »sL g—t. Antradieni Ir 

kątrtrtadUn, gan 8 Ud f.

SHOWROOMS IN 
MEBCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLie 6051

'Mauros

WHOLESALE
FURNITURE

BROKĘR
Everything in the line of 

Furniture

Fąctory Representative

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ (STAIGŪS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605*07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Laiayette 0727
II'W "■ l-ta»

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicago* Dalyse

.. " M"
Radio WGBaProgramai

(1390 k.) 
Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 

8 vai. vak. \

PASINAUDOKITE ŠIA PROGAI
APSIRŪPINKITE

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

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

"MALDŲ ŠALTINIS” .............................................. $3.00
Sutvąrkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

"MALDŲ RINKINĖLIS" ........................................... $1.50
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

"MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodimais viršeliais ....................................... $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ...................................50

"ŠVENTOS ONOS NOVENA" ........................................ 10
Labai praktiška knygelė Šv. Onos gerbėjams

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.

Remkite ir platinkite "Draugą", nes Jis ii 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

QARY, INDIANA LAIDOTU V ię (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia# patarnavimas m- Moteris patarnauja. 

IPHONĘ 9000 1117 ROOSEV ELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6312 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

—

NARIAI
Chloagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

J. UULEVICIUS
<848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P, J. BIDIKAS
8854 SO. BALSTED ST. 710 W. 18th STREET
________________ Teiephons YARDS 1419

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

MAŽEIKA
8819 LRUAN1CA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1198-88

LACHAWICZIB SUNAI
8814 WEST 88rd PLACE 
19756 S. MGBIGAN A V*.

Phones: C ANA L 8515 
ŪOMMODORE 5765 

PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
16881 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
MM UTmnOė AVĖ. Fkom ¥ABQ8 M08
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Žmona užtaria vyrą

Kurs degino savo vaiko ranką •
KĄ PASAKOJA MOTINA APIE VAIKĄ. TĖVAS NE

NORI, KAD JO VAIKAS EITŲ JO JAUNYSTES 
KLAIDŲ KELIU.

Mrs. Stella Shalaitis, 29 
m. amžiaus, gyvenanti adre
su 3038 S. Lock St., pareiš
kė, kad ji ir jos vyras Wal- 
ter Shalaitis "netekę vilties 
pataisyti” savo šešių metų 
amžiaus sūnų Walter, Jr., 
ir kai, pagalios, tėvas nete
ko lygsvaros, uždegė pe
čiaus gazą ir pagrobęs vai
ką laikė ant ugnies jo dešinę 
ranką. Tokią bausmę vaikui 
daręs dėl pavogimo trijų do
lerių.

POLICIJA SUIMA TĖVĄ, 
MOTINA AIŠKINĄS

Deering stoties policija 
nuvykus j Shalaičio namus 
suėmė beširdį tėvą ir užda
rė į kalėjimą. Vaikas, kurio 
rankos nudegimas priskai- 
tytas prie antro laipsnio, pa
imtas į kauntės ligoninę.

“Aš negaliu dovanoti sa
vo vyrui to, ką jis darė vai
kui” — verkdama kalbėjo 
policijos stoty Stella Shalai
tis, * bet aš suprantu už ką 
jis taip vaiką baudė. Wal- 
ter’is yra vyriausias iš trijų 
mūsų vaikų. Kiti — Dovi- 
das 5 ir Margareta 3 metų 
amžiaus. Mes niekuomet ne
turėjom bėdos su šiais 
dviem, bet tik su Walter’iu. 
Soony (taip namie vadina
mas Walter’is) per pastarą
sias kelias savaites vakarais 
iki vėlumos nepareidavo na
mo ir tėvas turėdavo visurlik.
po gatves jo ieškoti. Pasta
rąją savaitę kas naktį vyras 
turėdavo jo ieškoti iki 2 va
landos. Išėjęs iš namų vai
kas nakvodavo elėse, arba

Paminklas šio karo 
kareiviams

Prie Willow Springs Rd. 
ir Archer Avė. šiomis dieno
mis atidengtas raudono gra
nito paminklas, pastatytas 
atminimui 76-ių miestelio 
gyventojų, pašauktų ar 
liuosnoriai išėjusių į karą. 
Tam tikromis iškilmėmis 
paminklą atidarys Ąmerikos 
Legiono Willow Springs pos
tas. : ;

apleistuose namuose. Jis nie
ko nebijodavo. Tai pradėjo 
daryti sulaukęs 14 mėnesių 
amžiaus. Jis nuolatos melu 
išsisukdavo nuo mokyklos 
ir namuose vogdavo pinigus, 
kada tiktai gaudavo progos. 
Aš manau, kad protiniai su 
juo yra kas nors negera ir, 
nors labai nenorėčiau, bet 
geriau, gal, bus prašyti tei
sėjo, kad jis būtų paimtas į 
pataisos namus.”

SHALAITIS TEISINAS

Policijos stotyje Walter 
Shalaitis sakosi vaiką bau
dęs dėlto, kad nenorįs, jog 
jis augtų tokiu, kokiu jis 
pats buvo. Sakė, vaiku bū
damas jis pats tris mėne
sius išbuvo pataisos namuo
se už nusižengimus.

Kai vaikas jau buvo tėvo 
“nubaustas”, tai yra apde
ginta dešinė ranka, jis buvo 
be jokios pagelbos uždary
tas į kambarį, iš kurio pa
bėgo pro langą. Prie 33 ir 
Ashland avė. jį pamatė vie
na moteris ir pranešė poli
cijai. !

Evanslono majoras iš
vyko karvių melžti
Evanston’as yra Chicago 

priemiestis ir apgyventas 
vien turtuoliais, taigi ir 
miestelio majoras S. G. In- 
graham turi būt ne iš bied- 
nųjų. Ir tikrai, jis čia eina 
majoro pareigas ir turi dide
lį ūkį netoli Pierre, S. D.

Pasiėmęs atostogų, jis, 
užuot vykti kur nors į va
sarvietę, susitaisė troką, pri
sidėjo įvairių reikmenų ir su 
broliu išvyko į savo ūkį.

“Reikia stengtis nuimti 
kviečius nuo lauko”, — pa- 
rieškė Ingraham. — “Esant 
stokai darbininkų gali pri
sieiti net ir karves melžti”.

1881 metais
Savov teatras Londone 

buvo pirmasis teatras pa
saulyje gavęs elektros švie
są.

Tai buvo 1881 metais.

KARIUOMENES
PAGERBTA

Viena Chicago kariuome
nės ligoninių yra pavadinta 
šios karo slaugės Ruth M. 
Gardiner vardu. Jį yra ka
talikė, kilus iš Indianapolis, 
pirmoji iš karo slaugių žu
vus lėktuvo katastrofoj Alas 
koje. Ligoninės dedikacija į- 
vyko šiomis dienomis. (NC 
WC-Draugas)

Įdomus atsitikimas

Atnešė dideli Dewey paveikslą
Chicago Service Mens’ 

Center (kareivių klube), 430 
S. Michigan avė., šiomis die
nomis buvo surprizas klubo 
užvaizdai ir republikonų de
legacijai. Surprizas įvyko 
dėl didelio, šešių pėdų pločio 
ir aštuonių pėdų aukščio, 
Thomas E. Dewey, republi
konų kandidato į preziden
tus, paveikslo.

* * *
George M. Fisher, Cook 

apskrities G. O P. pirminin
kas. su raporteriais ir foto
grafais, į klubą atgabeno šį 
didelį T. E. Dewey paveiks
lą, įdėtą į gražius rėmus, 
kuris manyta pakabinti klu
be ant sienos šalę preziden
to Roosevelto ir žymiųjų ka
ro vadų. Priėjus prie “Re- 
ceiving” durų, delegaciją 
pasitiko klubo direktorius 
Arthur L. Schultz ir seržan
tas John T. Conhors, pa
prastuose drabužiuose po- 
licmonas.

—What’s all this? — pa
klausė Connors.

—Tai yra Republikonų 
Cook Apskrities Komiteto 
dovana kareivių centrui, — 
atsakė Fisher. — Mes atga
benome šį paveikslą, kad pa

Scena iš teismo salės
■ £

Boo-ooo, mano, mano šunelis...
PIRMOJI IŠ VVAC’s

Teisėjo Victor Kula pa
stangos niekais nuėjo, kuo
met norėjo surasti tikrą sa
vininką šuniuko, Pekingese 
vėislės, už kurį susivaidijo 
dvi moterys: Mrs. Dorothy 
McCann. 27 metų, gyvenanti 
3400 Oconto avė., ir Mrs. 
Hilda Olson, jau žila grand- 
ma vieno marino, Corp. The- 
odore Foss, gyv. 3038 Ocon
to avė. Marinas teigia, kad 
prieš išeidamas į kariuome
nę (tai buvo prieš 11 mėne
sių) jis tą šuniuką įsigijo, o 
eidamas į kariuomenę per
davęs prižiūrėti savo sako
mai grandma — Hildai Ol
son. Dabar visas klausimas, 
kokiu būdu tas šuniukas at
sidūrė Mrs. Dorothy McCann 
namuose.

Šuniukas vienai ir kitai 
moterų pasidarė ašarų šalti
nis ir visas reikalas atsidu-

kabinti ant sienos šalę prez. 
Roosevelto, demokratų kan
didato į prezidentus.

—Well, — tarė Schultz, — 
be leidimo mes negalime to 
padaryti. Kaip jūs galėjote 
daryti žygį neturėdami lei
dimo? Prezidento Roosevelt 
paveikslas klube ant sienos 
pakabintas ne kaipo demo
kratų kandidato į preziden
tus, bet kaipo vyriausio ka
ro jųgų vado.

Kadangi majoras Kelly, 
viršininkas komiteto, kuris 
tvarko šio klubo reikalus, ir 
Daniel F. Flaherty, admi- 
nistratyvinis klubo direkto
rius, šiuo metu yra išvykę iš 
Chicago, todėl republikonų 
kandidato į prezidentus pa
veikslas padėtas į tokį kam
pą, kad, kol vienaip, ar ki
taip dalykas bus išspręstas, 
jo niekas nematytų.

Armonika
• r

Sakoma, kad armoniką 
išradęs 1829 metais anglas 
Sir Charles Weatstone.

Pirkite Karo Ecnus

rė pas teisėją V. Kulą.
“Prašau kalbėti”, teisėjas 

kreipės į Mrs. Hildą Olson.
“Taip, išeidamas į kariuo

menę Theodore Foss šuniu
ką paliko man. Bet jis Mo
tinos Dieną, praeitą gegužės 
mėnesį pabėgo ir, pridėjo, 
kad jį rado Mrs. McCann’s 
ir pasisavino”. Boo-ooo, ver- 
verkė Mrs. Olson.

“Taip nėra”, atsiliepė Mrs. 
McCann. “šuniuką pirko 
mano vyras prieš penkis 
mėnesius Elgin’e”.

Kaip čia išsprendus šią 
bylą, galvojo teisėjas. Paga
lios liepė šuniuką nunešti 
toliau, paleisti ir žiūrėti, 
prie kurios moters jis bėgs. 
Padaryta, kaip sakyta ir, 
visų nusistebėjimui, šuniu
kas nubėgo į kitą pusę net 
nepažiūrėdamas nei į Mrs. 
Olson, nei į Mrs. McCann.

Po tokio šunelio nepaisy
mo, Jturi moterų yra jo tik
roji savininkė—maitintoja, 
teisėjas nutarė atsiklausti 
McCann kaimynų, ar senai 
ji turi tą šuniuką. Vadinas, 
byla dar atidėta, o mote
rims ašarų šaltiniai tebe
plūsta.

Koncerto najamos teko 
plėšikams

Ravinia Park pa vilione 
vasarą esti koncertai, ku
riuos apylinkės gyventojai 
mielai lanko.

Prieš porą dienų anksti 
rytą du plėšikai įėjo į pavi- 
liono ofisą ir, radę sargą 
Wayne Sorsen, 57 m. am
žiaus, užkamandavojo atsi
stoti veidu į sieną, o patys 
ėmėsi darbo. Atplėšę vieną 
dėžę pagrobė $2,000. Kitoj 
dėžėj buvo sudėti $10,000.00. 
Belaužiant šią dėžę nulužo 
įrankis ir viską metę pabė
go. , i"* n

Kinas kainavo $2,042
Aldo Viano, gyvenantis 

adresu 10601 Eggleston av., 
amžinai nepamirš to juda
mųjų paveikslų veikalo, ku
rį jis norėjo pamatyti. Jam 
išėjus į teatrą įsibriovę į bu
tą vagys išnešė dėžę, kurioj 
buvo $2,042.00.

. Pvt. Betty Hoefler, kata
likė, iš Buffalo, N. Y., tar
naujanti Penktosios Ameri
kos kariuomenės štabe, Ita
lijoj, pirmoji iš WAC’s bu
vo priimta šv. Tėvo audi- 
jencijon. Jos vyras irgi tar
navo kariuomenėj lakūnu, ir 
žuvo Italijos fronte. (NCW 
C-Draugas)

Garnio dovana davė
$10,000 nuostoliu

Kuomet Lester Franker- 
herg. gyvenantis apartmen- 
te adresu 6110 N. Rockwell 
St., išvyko į ligoninę aplan
kyti žmoną, kuri pagimdė 
dukterį, įsibriovę į jo butą 
vagys išnešė įvairių daiktų 
$10,000 sumai.

Daugiau kantrybės
Ada Carothers, 51 m. am

žiaus, gyvenanti 1524 Mar- 
ąuette Rd., guli apskrities 
(County) ligoninėj ir kovo
ja su mirtimi. Jos sesuo Mrs. 
Ethel Thorne pasakoja, kad 
nelaimingoji ilgai negauda
ma žinių nuo savo sunaus, 
kuris tarnauja marinuose 
ir kovoja Pacifike, labai su
sikrimto ir kėsinosi dėlto 
nusinuodyti.

- Šeštoji Karo Paskola
Iš Washington, D. C., pra

nešama, kad lapkričio 11 d., 
[pirmojo pasaulinio karo pa
liaubų (armistice) dieną, 
prasidės šeštosios Karo Pa
skolos vajus, kuris tęsis iki 
gruodžio 7 d., Pearl Harbor 
užpuolimo dienos, ši karo 
paskola bus vadinama “Vic- 
tory Loan” (Laimėjimo Pa
skola ). .i

X Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčioje vakar gra
žiomis iškilmėmis baigėsi 
noveną į šv. Oną. Noveną 
vedė kun. K. Barauskas, vie
nas “Draugo” redaktorių, ir 
žinomas pamokslininkas.

X E, ir S. Baneckiai, 3312 
Wabansia Avė., šiomis die
nomis gavo žinią, kad jų sū
nus Albertas, tarnavęs ka
riuomenėj marinu, mirė Pa
cifike. Liepos 29 d., 8 vai. 
ryto Šv. Mykolo bažnyčioje 
už jo sielą bus atlaikytos 
trejos Mišios šv.

X Sgt. Baronas Murza, 
U. S. Army, iš Philadelphia, 
Pa., šiomis dienomis lankė
si “Drauge”. Jis iš Fort 
Knox kelioms dienoms atvy
ko į Chicago, kad užmezgus 
pažinčių su lietuviais.

X Chicago gyvenantieji 
slavai ruošia didelį) paradą 
rugpiūčio 6 d. Tai bus visų 
slavų diena. Paradas ir iš
kilmės įvyks Pilsen parke, 
prie W. 26 St. ir Albany 
Avė.

X Juozas ir Ona Permi
na!, savo nuosavybę Michi- 
ga.n City, Ind., pardavę, nu
sipirko gražų namą Willow 
Park, netoli Aurora, šiomis 
dienomis buvo naujo namo 
atidarymas ir sykiu Onų pa
sveikinimas, nes Perminu 
dukrelė taipgi Ona. Puotoj 
dalyvavo J. ir R. Mazeliaus- 
kai ir dar keletas draugų iš 
Chicago. Perminai yra nuo
latiniai “Draugo” skaityto
jai.

X Teodora Uksienė, žmo
na Antano Ukso,, dar tebe
serga, bet ačiū Dievui, pra
deda eiti geryn ir stipryn. 
Teodora ir Ant. Uksai nuo
širdžiai dėkoja visoms ir 
visiems lankytojams, dvasiš
kiams, už šv. Mišių aukas 
pavieniams ir draugijoms,' 
ypač savo dukrelei Onai Ma
žeikienei, kuri veik per po
ra mėnesių laiko savo mo
tinėlę slaugė ir stropiai pri
žiūrėjo. '

PIRKITE KARO BONUS
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VAKARUŠKININKU
A R R ADIO

GEGUŽINE

Mykolas kviečia vi 
sus | vakruSklnln 
kų Gegužinę.

Renta I.umSas stumta sa
vo sūnų Raulį) prie Bar
boros.

Seniai Tačkflnal susirūpinę 
apie Barboros kavalierius.

Barbora lfi džiaugsmo lo 
ka ant vienos kojos.

Tfi jos raRtų M e karaktorlal 
linksmina mūsų plačiųjų 
lietuvių vlsuomųnų.

Spltsbukas, kuris 
pavilioja Barboros 
glrdj "Abejoja''?

Petr« smailiai žiū
ri | Spltsbukų Bar
boros numylėtini.

Plrfilyo Pllurpys ir 
našlys Člulbys Ieškan
tis trečios pačios.

šviesiaplaukis, traukia 
savo dumples sve
čiams polkas grot.
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