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UEPIA VISIEMS PRANCŪZAMS SUKU II
Naciai nužudė 800 lietuvių patrijotų; 
paleido kriminalus iš Kauno kalėjimo

Skuba, kad išmušti nacių armiją;
. 100,000 nacių bando pasitraukti

WASHINGTON, rugp. 14. 
—(OWI)—Švedijos laikraš
tis Baltiška Nyheter rašė, 
kad pirm negi vokiečių ci
vilinė administracija ev&ku-

' avo Kauną ji paleido speku- 
liaitorius ir juodų rinkų ve-

V dėjus bei kriminalus iš ka
lėjimo.

Astuoni šimtai lietuviu, 
kurie buvo areštuoti už po
žeminę tautinę veiklą, buvo

.iškelti į sušaudymo vietą. 
Liepos 9 d. visi 800 patrio
tų buvo sušaudyta. Tos pa
čios dienos ryte, toj pačioj 
vietoj, vokiečiai nužudė pas
kutiniuosius 3,000-4,000 žy
dų iš Kauno geto.

Šimtai tūkstančių žmonių 
bėga vakaruosna prieš pasi

Rusų armija 10 mylių nuo Varšuvos; 
skuba { Latvijos, Estijos sostines

LONDONAS, rugp. 14.— 
Vokiečiai pranešė, kad jų 
kariuomenė ev.afcuavo svar
bųjį Osoviec susisiekimų cen 
trą, 15 mylių į pietus nuo 
Rytprūsių sienos, ir sakė 
nacių linijos patrauktos uke
lias mylias į vakarus.”

MASKVA, rugp. 14.—Ru
sų kariuomenė pasistūmėjo 
piirmyn 60 mylių frontu ir 
dasivarė iki 10 mylių nuo 
Varšuvos ir 15 mylių Lom
žos tvirtovės, į pietus nuo 
Mazūrų ežerų Rytprūsiuose.

Pabaltijo fronte rusai įsi
veržė 20 mylių į pietinę Es
tiją, ir užėmė Vyru miestą, 
prie geležinkelio į vakarus

Sąjungininkai Italijoj užėmė Frontone
ROMA, rugp. 14.—Britųjlykų to miesto gyventojams, 

aštuntos armijos kariai už-l Aštuntoji armija vakar 
ėmė Frontone. 27 mylias nuoį užėmė Empoli miestą, į va-
Adrijos pakrantės, Apeninų 
kalnuose. Anot komunikato, 
tai buvo vienintelis didesnis 
sąjungininkų Žygis Italijos 
fronte. s

Nacių snaiperių veikla 
Florencijos mieste beveik 
baigta, tad sąjungininkų 
oficialai gali laisviau veikti; 
pristatymui maisto, van
dens ir kitų reikalingų da-

Rugilė.
Rugpiūčio 16 d.: ftv. Joa- 

kimas; senovės: Rugelis ir 
Valtelė.

Churchill Italijoje 
kalbėjosi su Tito

LONDONAS, rugp. 14.-,
Britų vyriausybė pranešė,

, kad Ministrų Pirmininkas Marijos j Dangų Ėmimas .... . _ .• • Churchill ir Jugoslavijos (žoline); senovės: Utenisir ..partizanų viršininkas Mar-

KALENDORIU8 
Rugpiūčio 15 d.: 8v. Pan.

OJAS ' 
Giedra. Trūputį vėsiau.

traukiančius nacius. Keliai 
užpildyti panikos apimtais 
lietuviais. Liepos 10 d. vo
kiečiai uždarė sieną visiems 
pabėgėliams. Net tie lietu
viai, kuris apsiėmė dirbti 
Vokietijoje, negavo žengti 
per sieną. Nė vienas iš 30,- 
000 “Volksdeutsche” kolo
nistų, kuriuos Hitleris buvo 
apgyvendinęs Lietuvoje, ne
buvo leidžiamas grįžti Vo
kietijon.

Liepos mėnesio vidury 
Hitleris pradėjo ruošti ap
sigynimo linijas vakarinėj 
Lietuvoj, nuo penkių iki 
10 kilometrų; nuo Rytprūsių 
sienos. Vokiečiai kolonistai, 
kurie bandė bėgti iš Lietu
vos, buvo mobilizuoti ši
tiems darbams.

nuo Pskovo. Rusai dabar 
randasi 30 mylių nuo suėji
mo, kur Pskovo geležinkelis 
susijungia su centrine linija 
einančia į Talliną, Estijos 
sostinę.

Latvijoje, Gen. Yeremen- 
ko armija pasivarė pirmyn 
ir užėmė Madona, 70 mylių 
nuo Rygos.

Specialus rusų pranešimas 
sakė jų armijos Pabaltyje 

j nuo liepos 10 iki rugpiūčio 
10 Išmušė suvirs 60,000 na
cių karių.

Gen. Zakarovo armija vis 
dar stengiasi perskelti na
cių armijas, kurios gina 

i Varšuvą ir Rytprūsius.

karus nuo Florencijos, be 
didelių mūšių.

Nors buvo pastebėta prie
šo judėjimas šiauriniam 
Arno krante netoli Pisos 
miesto, penktos armijos ra
jone, susirėmimai buvo ma
ži visam fronte.

šąląs Tito šeštadieny ir sek 
miadieny Italijoje išsikalbė
jo politiniais ir militariniaia 
klausimais. Diskusijose taip 
gi dalyvavo Jugoslavijos 
Premjeras Dr. Ivan Suba- 
sitch.

AMERIKAI REIKIA BAZIŲ ARČIAU JAPONIJOS — FDR

Prez. Rooseveltas, grįžęs į J. A. Valstybes po 15 dienų kelionės Pacifiko karo zonoje, 
kalba į Puget Sound laivyno stoties darbininkus ir į visą kraštą. Prezidentas sakė 

į šiam kraštui reikalinga turėti bazes arčiau Japonijos ir Havvaii salų, bet pabrėžė, kad 
|mes nereikalausime mūsų sąjungininkų žemių. (Acme-Draugas Telephoto.)

Liberty laivas vardu 'Stepas Darius’ i3.™ i*1“” P“*
vokieciŲ pozicijas

LONDONAS, rugp. 14.— 
Iki 1,500 Amerikos ketur- 
motorinių lėktuvų iš Angli
jos šiandien atakavo Mann- 
heim ir Ludwigshafen apy
linkes, ir nacių aerodromus, 
geležinkelius ir tiltus Vo
kietijoje ir Prancūzijoje.

Apie 750 didelių Amerikos 
bomberių iš Italijos trečią 
dieną iš eilės puolė fnilitari- 
nius taikinius pietinėj Pran
cūzijoj. Jie taipgi atakavo 
šiaurvakarinės Italijos pak
rantę.

WASHINGTON, rugp. 14. 
—(OWI)—J.A. Jonės Cons- 
tructidn Co. laivų statykloje 
statomas Liberty laivas bus 
pavadintas Stepas Darius. 
Tą vardą pasiūlė Amerikos 
lietuvių komitetas New Yor 
ke, ryšium su $2 milionų 
karo bonų vajum.

OWI pranešimas mini, 
kad Darius gimė Lietuvoje 
1896 m., ir pirmojo pasau
linio karo metu J.A. Valsty
bių armijos lakūnas. 1920

Popiežius priėmė Gen.
Šomervell, Patterson

VATIKANAS, rugp. 14.—
Pranešta, kad Šv. Tėvas su
teikė privačią audienciją
J.A. Valstybių karo sekreto-
riarus padėjėjui Patterson, jo Tengchiung miesto, svar-
. * . z- «. "v__.__ _ _______ — t___ s_ _ir Lt. Gen. Šomervell

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
—Kongresas užgyrė by

lių, kuris duoda paskiroms 
valstybėms teisę nustatyti 
bedarbiams mokamą šalpą.

—Sepityni asmenys buvo 
sužeisti, kuomet pasažieri- 
nis traukinys susikūlė su 
prekybiniu traukiniu netoli 
Los Angeles, Califomia.

—Amerikos lėktuvai ata
kavo japonų Faramushini,' 
C\roline ir Marshall salas.

—Prez. Rooseveltas davė 
laivynui leidimą perimti pen 
kis San Francisco fabrikus, 
kuriuose apie 1,000 darbi
ninkų atsisakė dirbti.

—Lt Joseph Kennedy, Jr. 
žuvo kovose. Jis buvo sūnus 
buvusio Amerikos ambasa
doriaus Anglijai, Ir laivyno 
lakūnas.

—Rusai sakosi atmušė 
nacių kontratakas vakarinėj 
Lietuvoj.

m. grįžęs Lietuvon jis tapo 
karininku Lietuvos aviaci
joje.

Grižęs Amerikon 1927 m. 
Darius ir Stasys Girėnas 
ruošėsi trans - Atlantiniam 
skridimui iš New Yorko į 
Kauną. 1933 m. liepos mė
nesy išskrido iš New Yorko 
ir saugiai perskrido per At
lantą, bet tragingai žuvo 
Soldino miške. Iki šiai die
nai manoma, kad jų lėktu
vą numušė naciai sargybi
niai.

KINIEČIAI RUOŠIASI 
PULTI TENGCHUNG

CHUNGKING, rugp. 14.
—Kiniečių jėgos prie Bur
iuos sienos koncentruojamos 
dideliam puolimui ant seno-

baus taikinio vakariniam 
Yunnan provincijos ofensy- 
voje.

Kiniečiai sakė Amerikos 
lėktuvai via dar padeda 
jiems.

Kiti kiniečių daliniai ruo
šiasi atsiimti Lungling, ja
ponų tvirtovę skers Burma 
kelio, ir nuolat spaudžia 
izoliuotą Sungshan garnizo
ną, šiaurryčiuose. ' x

Siūlo 4 dolerius 
už Hitlerio suėmimą

NEW YORKAS, rugp. 14. 
—Morgen Tidnlngen Stok
holme sakė Vokietijoje pa
sirodė plakatai, kurie siūlo 
10 reichsmarkių ($4.00) už 
Hitlerio suėmimą. Parašas 
po tuo pasiūlymu yra Dr. 
Kari Goerdeler, Leipcigo 
miesto majoro, už kurio su
ėmimą naciai siūlo 1,000,000 
markių. >■ ,

DAR KARTA PUOLĖ 
HALMAHERA SALA

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, rugp. 14. 
—Pranešta, kad Amerikos 
lėktuvai nuskandino 3,000 
tonų prekybinį laivą Da- 
vao įlankoje, Mindanao sa
loje, ir netoli nuo tos Philip 
pinų salos sunkiai sužalojo 
pakraščių sargybos laivą.

Gen. MacArthur pranešė, 
kad Amerikos lėktuvai ir 
vėl atakavo Halmahera sa
lą, kuri yra vienintelė japo
nų bazė tarpe olandų Nau
jos Gvinėjos ir Philippinų.

šios atakos gali būti da
lis ‘ ‘suminkštinimo” pirm 
negu įvyks tos salos inva
zija.

r
Apvogė advokato 

Antano Olio namus
CHICAGO, rugp. 14. —

Adv. Antanas A. Olia pra
nešė policijai, kad jam ir 
žmonai bepiknikaujant sek
madieny vagiliai įsilaužė į 
jų namus, 6718 Oglesbyave. 
ir išnešė $3,700 vertės auk
sinių dalykų, drabužių ir 
šiaip naminių daiktų.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 14.—Gen. Char
les de Gardie vadovaujamas 
prancūzų nacionalis komite
tas išleido atsišaukimą, ku
riuo įsakoma prancūzams 
visam krašte sukilti prieš 
nacius.

Atsišaukimas sakė: “Ne
ria to prancūzo, kuris nejau
stų ir nežinotų, kad jo pir
ma. ir šverita užduotis yra 
tuoj dalyvauti krašto karo 
pastangose. Laukuose, fab
rikuose, dirbtuvėse, raštinė
se, gatvėje—nežiūrint ar jis 
po areštu, deportuotas ar 
kiaro belaisvis— kiekvienas 
prancūzas gali pakenkti prie 
šui arba paruošti tą, kas 
jam pakenks.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS!, rugp. 14.—Amerikos 
tankai ir pėstininkai pasiva
rė pirmyn nuo septynių iki 
12 mylių, o kanadiečių šar
vuočiai ir pėstininkai pra-' “vt! « X*, < ‘‘"V' ' _ ”
dėio mulą ofonsyvą. Sąjun
gininkų tikslas yra išmušti

DABAR LAIKAS! - GEN. EISENHOWER
VYRIAUSIAS AEF ŠTĄ 

BAS, ruap. 14.—Gen. Eise' 
hower išleido specialų dk 
nos Įsakymą visoms sajur 
gininkm jėgoms Prancūzilir 
ie, kuriame ils sako jų išsl 
lavinimas, drąsa ir tvirtu 
mas sudarė nedidele, be* 
reikšminga proga, dideliam 
sąirngininkųi laimėjimui.

Eisenhower sakė: “Aš pra 
šau kiekvieną karį žygiuoti 
pirmyn į nusakyta obiektą 

su pasiryžimu, kad priešas 
galės išlikti gyvas vien tik

Vatikanas, Maskva užgina pasitarimą
LONDONAS, rugp. 14.— 

Vatikanas ir Maskva abu 
oficialiai užgynė, kad jie 
būtų suėję pasitarimams dėl 
Jcoordinuotos veiklos išriši
mui pokarinių socialinių ir 
tikybinių problemų rytinėj 
Europoj.

Reikšminga tas, kad L’Oa 
servatore Romano, Vatika
no oficialus organas, sakė 
nepavykęs partizanų gukili-

NACIU GENEROLAS 
ŽUVO PABALTYJE

NEW YORKAS, rugp. 14. 
—Britų radio pranešimas 
vokiečių kalba sakė Lt. Gen. 
Fritz vop Schultze, SS. Pan- 
zer “Nordland” diviziios 
štabo narys, žuvo Pabalčio 
srityje. •

geriausias Vokietijos jėgas 
šiaurvakarinėj Europoj. Na 
cių pabėgimo kelias iš spąs
tų jau susiaurintas iki 12 
mylių pločio.

Sąjungininkų štabo narys 
sakė “bus militarinis ste
buklas, jeigu vokiečiai ga
lės pasitraukti bent kokioj 
čielybėj. šita yrą pabaiga 
vokiečių armijos.”

Amerikos šarvuočiai, ku
rie iš Le Mans apibėgo prie
šo užpakalin, sudaro pietinę 
dalį spąstų^ ir jau apsupo 
Argentan.

Kanados šarvuočiai irpės 
tininkai pradėjo ataką, ku
rioje pasivarė pirmyn dvi 
mylias ir persikėlė per Fa- 
laise upę. Jie sudaro šiauri
nę dalį spąstų, kuriuose 
spaudžiama 100,000 vokiečių 
karių.

Vokiečiai desperat i š k a i 
kaujasi, kad prasilaužti iš 
to apsupimo. Sąjungininkų 
lėktuvai be paliovos atakuo
ja juos iš oro.

’sid avimu. Lai nė viena pė
% užimtos žemės nebūna, 
alksta. Lai nė vienas vo- 
ietis nepasprunka (per įs- 
eigtą liniją.”

Generolas prašė kiekvieną 
’akūną neperstojančiai ata
kuoti priešą dieną ir naktį, 
ir kiekvieną jūreivį užtikrin 
ti, kad joks priešo dalinys 
negaus pabėgti, ir kad ka- 
riaiuią draugai nestokuotų 
nė vieno dalyko, kuri laivai, 
patrankos ir jūreiviai gali 
jiems pristatyti.

mas Varšuvoje buvo vykdo
mas po pasitarimų su rusų 
komanda, ir nenusisekęs 
dėlto, kad rusų kariuomenė 
jo neparėmė.

Rusų oficialė Tass agen
tūra užgynė tą pranešimą, 
ir sakė lenkai Londone ne
dėję jokių pastangų susi
siekti su rusų militarine kof- 
manda, ir todėl visa kaltė 
krentanti ant lenkų pabėgė
lių Londone.

Laivyno sekretorius 
buvo Italijos fronte

WASHINGTON, rugp. 14. 
—Signal korpuso paleista 
nuotrauka parodo, kad tar
pe sąjungininkų, vadų, kurie 
lanko Italijos frontus, buvo 
ir Amerikos Laivyno sekre
torius Forrestal.

t AZ »<tši
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, 1ND. LIETUVIU GYVENIMO
Šiurpus atsilikimas I“ “ “i

Rugp. 9 d. palaidojome ' Pašauktas dr. J. Robert
Veroniką Milkintienę, 64 m,,Doty> koroneris nustatė, kad
amžiaus. Velidhė virš rhėtufl nutroško prieš keletą va

landų.
Velione priklausė prie pa

rapijos, buvo narė Gyvojo 
Rožančiaus draugijos, ARE 
skyr. ir American Legion 
Aujciliiry posto 289. Paliko

Bet viskas ėjo 3 sūnus — Matthew, Stan
ley ir Edvardą ir kur tai 
vyrą Jurgį.

Laidotuvės įvyko rugp. 8 
d. Iš Šv. Kazimiero bažny
čios po gedulo pamaldų nu-

sirgo nervų liga. Buvo pa
talpinta silpnapročių ligoni
nėj. VėlidJit padaryta opera
cija. Grįžus namo nėjo gė- 
ryn. Jos sūnus Stanley dėjo 
visas pastangas, kad niotina 
paveiktų.
veltui.

Riagp. 8 d. grįžęs iš darbo 
namo, rado užrakintas du
ris ir uždangstytus langus 
ir užuodė gėsą. Supratęs ne

PIRMOSIOS KAREIVIŲ ŽMONOS IŠ AUSTRALIJOS

Pirmosios australietės, Amerikos kareivių žmonos, at

Racionavimo kalen
dorius

MCSA
Pradedant sekmadieniu, 

rugpiūčio 13 d. ir baigiantis 
rugsėjo 2 d. antros rūšies 
jautiena ir aviena bus gali
ma gauti be punktų. Tačiau 
grįš punktai ant šviežios 
jautienos, kumpių ir kenuo- 
toa žuvies.
PROCESUOTI VALGIAI

Nebus jokių permainų k^s 
link procesuotų valgių. Pa
siliks punktai ant kenuotų

Ant svaro sūrio bus pakel
ia nuo dviejų iki keturių 
[punktų. .Sviestas pasiliks 
kaip buvo — 16 punktų.

Sekmadienį vienas raudo

nųjų štampų 
geras.

daugiau bus

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybe.

laimę, jpašaūkė policiją, kuri lydėta į Kalvarijos kapines.

Lietuvių piknike
itahkakėe, III. _ Rugp. 6 

d. teko dalyvauti tos kolo
dijus lietuvių piknike.

Kadangi iš anksto buvo 
kvietimas, tai Vil-

dalykų.
Užtikrinu, kas netiki, lai 

nuvažiuoja kitais metais į 
trakiai iŠ Gary, TUlie Plynn | lietuvių pikniką ir patys pa- 
iš Hammond, jos draugas ir matys.

ar

ykusios į Ameriką. Nuotrauka padaryta joms išlipus ilcornų’ nebus punktų ant
iš laivo San Francisco uoste. (Ocmei-Draugas telephdto)
------------------------------ - ■— _ _____________ ____A •

j Pusrūsyje telpa salė, kepyk- j Amerikiečiai ne tik tą vie
la, vaikams dušai, sargo bu- ną mokyklą pastatė, jie pa- 

į tas ir centralinio šildymo statė daug mokyklų, bažny- 
įren^imai. Pirmame aukšte j čių ir kitokių kultūrinių |- 
dvi erdvios klasės, klozetai' staigų.

Todėl niekas negali smerk

IS TOLIAU
Kas pastebėta, kad čia nė

ra varžoma rengti, piknikus.
Be to, netrūksta ir gėrimo (jr mokyklos vedėjo butas 
bei kitokių pasilinksminimui P,Nogėję — ahtro mokyto-

Valio Kankakee lietuviai! 
Vienybėje galybė!

Ačiū, kurie užkvie.ė ir ku
rie nuvežė. Korespondentė

aš nudulkėjome į Kankakee.
Čia mūs laukė Kamickas, ku 
ris savo puošniame name 
priėmė ir pavaišino.

Apžiūrėję kai kurias vie
tas, nuvykome į pikniką, pa- 
raęijos darže, kur radome 
gražų būrį lietuvių besilink
sminant.

Parapija yra lenkų, bet ir 
lietuviai priklauso. Lietu
viai turi Šv. Jurgio Vyrų nas gavo ‘lėšomis pastatė sa- 
Paš,alpinę draugiją ir Vyčių.V0 gimtajame kaime Krunė- 
kuopą. Šių draugijų vardu nuošė, Alytaus apskrityje, a- 
ir buvo surengus piknikas merikoniško pavyzdžio mo- 
parapijos naudai. ,

Amerikos tipo 
mokykla Kraneliuose

Lietuvos neprijdausomo 
gyvenimo metais, Amerikos 
lietuvis Laurynas Radziuky-

jo butas. Bokšte telpa van
dens 10 kub. metrų kubilas. 
Langai, durys, stiklai, grin
dys, centrinio šildymo įren; 
girnai bei visi saniUriniai 
prietaisai atvežti iš Ameri
kos. Taip pat iš Amerikos 
atvežti mokiniams suolai bei 
rašomosios* lentos. '

Mokyklos statyba kaštayo 
Radziukynui apie 70,000 li
tų.

Šiandien, jeigu toji mokyk 
la išliko nesunaikinta, vėl 
pa‘eko į Rusijos okupaciją

J-

prezervtiotų tomaČių ir to- 
mačių marmaliadiį-

ti amerikiečių lietuvių už 
sielojimąsi Lietuvos reika-; 
Lais. Lietuva yra mūsų se
noji tėvynė ir tėvynė mūsų 
brolių, kurie ten pergyvena 
baisias karo audras, žiau
rias okupantų. vergijas.

STOCKTON, Calif. — Ir 
karo belaisviai užsimanė 
streikuoti. Apie 1800 nacių 
karo belaisvių čia anądien 
susėdo, ir daryk ką nori, at
sisakė dirbti, kad vietoj aš- 
tuonių valandų dieną jiems 
uždėta devynios.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNjDfcR U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

£1*

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

——-S -—-i- — 4-——■■■—-—
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Gavo lietuvį Kunigą

Pirmiau, klebonaujant len 
kų kunigui, kuris prieš pusę 
rilėtd rfdtė, lietuviai tik vie- 
hą kartą metuose turėdavo 
m ai cilumo susilaukti lietuvį 

• kunigą. Bet kitaih kunigui 
pmdėjuft klebono pareigas, 
vieną kartą į mėnesį (ka3 
pirmą sekmadienį) atvažiuo
ji kun. Justinas Mikai Lis, 
pranciškonas iš (įider Lake, 
Ind. ir 9 vai. atlaiko šv. Mi
šias ir pasako lietuvišką pa
mokslą- Lietuviai tuo džiau
giasi ir didžiuojasi. Taigi su 
lietuvių kunigu lietuviai tu
rėjo bendrus pietus pikriike 

Čia teko susitikti ir Susi
pažinti su daugeliu: Kaži 
mieru Neniu ir jo šeima (Jų 
du sūnūs kariuomenėje), Ja- 
ndškėvičiais, Chlukauskais, 
Meškauskais, Jakimavičiais 

X ir Klttik
Aplankius virtuvę, pasiro

dė, kad čia esama sumanių 
Šėiftdtflnfclų. Jos turėjo įvai
rių valgių: ir paukštienos, 
ir pyrago, it duonos nrimie 
keptos, ir lietuviškų kopūs
tų. “Draugo” raporieriui te
ko geras blitidas išvalgyti 
ir, pripažįŠtu, kad geriausi 
koįidStii, kokius esu valgius, 
tai riuopelrias Meškauskie
nės, kuri toj kolonijoj yra 
pagarsėjus kaipo geriausia 
vifėjr.

kyklą.
Mokykla dviejų komplek

tų, telpa pusrūsy, viename 
aukšte ir pastogėje, bend
ros kubatūros 2,020 metrų.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL...a . - , - -ąįY

TeL CALumet 7237
----- -----*----------

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

. ’AfllK 5TUDIO
iH45 W*st SS* 9fvwt

7Ž i*
Art

Ui’ » i • i>»i rr« ».R J m
I i »*»»•" pi .. l’MH f .
IrMOM I U AVI I FF.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nuošimtį — be komlšlno 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas
S-' ' , — || ! rf-——

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUŠIU

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTK 8617

NUVARGUSIOS 
• DEGANČIOS

NUŪŽIANČIOS
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 
SUPERIOR 1462.

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
tVcrų, t (MM) K., N.’dMIoa 
vakare — »:3O p. M.

1450 K., Retvego 
vakare — 7:00 P. M.

Pactory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment eaU — 

REPUBIJC 6051

=*=

PASKOLOS DAROMOS PIRMŲ MORGIČIŲ 1.

Statybai, Remontavimnl, Refinansavimui— 
• ANT LENGVŲ MĖNESINIU IŠMOKĖJIMUI

Panaudokite Proga DabarUnSniM Semoma 
Nuošimčio Retoms.

TAPKPfg FINANŠINtAI NEPRtkLAUSOMŪ

TAUPYKITE mil.q įtaigoje. J (Įsų Indeliai 
riipestlnaai trlnbojaml Ir ll<rf IS^OrtlM) ap
drausti per Uederal Savin«H and Loan In, 
Miran<-e Corporation. Jfluų pinigai Ims greitai 
Mmokaml Jnma ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR EYM1AUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo!

KEISTIJTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.! CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y.

A 8 S O C I A TI O'N 
8226 80. HALSTfcD ST.

—— £

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutarti.

Ofiso TeL VIBginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Bes.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West S5th Street .

Bes. 6858 So. Talman Avė.
Bes. TaL OROvehlU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ft CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vaka^F 
Trečiad, ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

i 3241 West 66th Place 
Tel. REPoblic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect G659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ A

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
AkDklrhJAS Ht CHHtURGAJi 
- Ht AKINIUS PRITAIKO A

744 West 35th Street W 
TaL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena t>ora ak ų visam gyvent, 
mul. Saugokite jas leisdami lieg- 
zamlnuotl Jaa modernUklauata 
metodą, kuria regSJimo mokalai 
galt autetktl.

S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte pra&all-

» na visų aktų (tempimą.

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

optqmetristai 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas li-toa
Telvfonasi CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kaadlen 9:30 a. m. tkl 8:30 p. m. 

Trečiad. Ir fteStad. #:30 a, m. 
tkl 7:80 p. m.

DR. G. SERNER
lietuvis Akiu gydytojas 

25 metų patyrimas
JeLlYarda 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED St. 
y Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki S 
A Sekmadienyje pagal sutarti.

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080 ‘
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS
6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—8 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troš lubos)

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

OFISO VALANDOS: A 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.Ofiso Tel............VIRginia 1886

DR. AL.RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4264 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210
Rez. TeL f BEPubUc 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS: ™

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Coort, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vai.: 1042 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

5147 S. Halsted St, Chicago
^Pirmadieniais, Trečiadieniais

Ir šeštadieniais 1
Valandos: 3-^B popink.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėLtcą kad jo nebra^Šfir' >
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CLASSIFIED AND "HELP

III “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS 1

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERT18ING DEPARTMTST 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolob M88-M8V

---------t--------- Į ........

HELP WANTED — VYRAI

' MEKANIKŲ

MALIAVOTOJŲ 
UPHOLSTĘRERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Svarbi Pramonė
PAGELBEKIT MAITINTI 

MUSŲ
GINKLUOTAS JĖGAS 

DI’i'NA AR VAKARAIS DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO 

★ ★
UNITED STATES 

COLD STORAGE CORP. 
2101 W. Pershing Rd.

NUOLATTNI DARBAI 
SU ATEITIMI

Amžius ir patvrimaa nesvarbu. 
$30 00 i savaite. 48 vp'an'ins. Nuo 
S iki 4:30 valandos SvarbPn dar
bai. Darbininku mažoi dirbtuvėje 
ir prie iSvežiojimo trokų.

6839 SO. RAGINE AVĖ.

HELP VVANTI'.I) — MOTERYS

SKUDURŲ RINKĖJŲ
Švaros darbo aalveros, pastovūs 
darbai, gera mokestis. Atsišaukit 

tuojau.

PEOPLES IRON & METAL CO. 
5835 S. LOOMIS BLVP.

WEST SIDF, MERGINOMS 
IR JAUNOMS MOTERIMS

$34.80 J SAVAITE 
Pastovūs, malonūs, lengvi dirbtu
vės darbai. Arti jūsų namų. Atei
kit prisirengusios stoti prie darbo.

AMERICAN DECALCOMANIA 
4334 W. Flfth Avė. ,

MAŠINOMS OPERS.
SIŪTI DEL VALDŽIOS 

PIRŠTINES
GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

48 vai. į asvaite. Laikas ir pusė 
. už, šeštadienį.

J. A. DUBOW MFG. CO. 
1907 No. Milwaukee

MOTERŲ 

Dišių Plovėjų

' DIENOMIS—GERA MOKESTIS

NIELSEN'S RESTURANT
7840 S. Western

REIKIA 
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrusių ir nepatyrusių 
prie darbų mėsos pakavime. 

ATSIŠAUKIT DABAR
WILSON & CO., INC. 
Employment Ofisai: 

2406 W, 63rd St.
4200 S. Matshfield Avė. 

Tel.—PROspect 6279

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★ ‘

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTJ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTYVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

HELP WAJiTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare* Ud 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišanklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
į. ’ '• ;

Employment Ofisan Moterims 
Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

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
HONEYWILL

4737 W. Division

"PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 471 h St.

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

ADVERTISE
In America’s Oreatest 

Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVEkTISING MEDIUM

* *****

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CflfCAOO, ILTINIUS

MILŽINIŠKAS GAISRAS PRAMOGŲ PARKE

Didžiausias bėgiu trijų dienų gaisras New Yorke ir New Jersey buvo Palisades pramogų (amusement) parke, 
kilęs tuo metu, kai jame-buvo apie 25,000 žmonių. Atida rius visus išėjimus besigrūsdami žmonės sužeidė 19 as
menų. Gaisras sunaikino 85 nuoš. viso parko. Nuostolių padaryta $500,000 sumai. (Acme-Draugas telephoto)

Lietuvos padangės naujienos
Vyriausio Lietuvai Išlaisvinti Komiteto 
atsišaukimas dėl išvežimo 100,000 
darbininkų
Okupacinė Reicho valdžia sekimų ir vėl esame akivaiz- 

jau ne kartą yra mėginusi doje naujo okupacinės vo- 
pajungti lietuvių tautą į sa- kiečių administracijos pasi 
vo karo mašiną prieš Lietu- kėsinimo prieš Lietuvą. Vo-
vos interesus. Ir tik dėl vie
ningo ir nepalaužiamo mūsų 
atsparumo visos tos vokie
čių pastangos ligi šiol yra
visai nepavykusios. Nežiū- 1 d. maždaug 5,000 žmo- Į čiaudėti kas metą.
rint visų ligšiolinių nepasi-

Von Paulus ragina 
nuversti Hitlerį

MASKVA, rugp. 14.—Feld 
maršalas Friederich von 
Paulus, vokiečių ‘ ‘Stalin
grado herojus,” ir aukščiau
sias naciij karininkas pate
kęs rusų nelaisvėn, pripaži
no, kad Vokietija pralaimėi- 
jusi karą ir pridėjo savo 
balsą prie 19 kitų nacių ka- Į 
rininkų, kurie atsišaukė į 
Vokietijos kariuomenę nu
versti Hitlerį ir stoti karia
vus.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLU!

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Ola rasite tok) darbą, kur) 
norite Ir pajėgsite dirbti.

HELP WANTED — MOTERYS

GIRL
GENERAL OFFICE

Eaperience not neoessary. 
Permanent positlon. Apply.

GRINNELL CO. 
4425 S. WESTERN

MOTERŲ
Prie lengvų rankomlf, nluvlmo dar
bų. Patyrimo nereikia. Oeroa darbo 
sąlygos, patogi transportaclja. fte#- 
tad. nereikia dirbti.

JULIET BRIDAL VEIL CO.
•S E. SOUTH WATER FRA 84411

Platink “Draugą”.

kiečių okupacinė valdžia pa
ruošė planą paimti iš Lie
tuvos į Reichą darbams, 
pradedant 1944 m. kovo m.

nių kas savaitę, iš viso 100, 
000 žmonių, šį lietuvių tau
tos egzekucijos vykdymą vo 
kiečiai bando primesti bei
tu viškosios administracijos 
aparatui. Kubiliūnas, kaip 
Pirmasis Gen. Tarėjas, ir 
Kupcikevičius, kaipo Darbo 
ir Socialinių Reikalų Tarėjo 
pareigas einąs, drįsta padėti 
savo parašus po tokiu pla
nu, tuo padarydami didžiau
sią nusikaltimą lietuvių tau
tai.

Toks milžiniškas darbo jė
gos išėmimas iš Lietuvos ne 
tik naikina pačią lietuvių 
tautą, bet turi sukelti suiru
tę krašto ūkyje ir pakirsti 
mūsų gynimosi prieš bolše
vizmą pajėgumą. Todėl Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas įspėja visus 
administracijos pareigūnus, 
kurie bus bandomi panaudo
ti šiai žiauriai mūsų tautos 
egzekucijai vykdyti, aiškiai 
apsispręsti už savo tautą, už 
Lietuvą, kad ir gręstų dėl 
to vokiečių represijos. Visi 
tokie vykdytojai turi žino
ti, kad verčiau yra pačiam 
nukęsti arba, pasitraukus iŠ 
savo tarnybinių pareigų, 
slapstytis, kaip būti tūks
tančių budeliu ir užsitrauk
ti tautos pasmerkimą.

Komitetas nurodo taip 
pat ir visiems šaukiamie
siems nepasiduoti teroro bai 
mei. Kaip į visus ligšiolinius 
piktus okupantų kėslus mū
sų atžvilgiu, taip ir į šitą 
visi lietuviai turi drąsiai ir 
vieningai tarti: Ne! . Visi 
šaukiamieji ir gaudomieji 
turi nepasiduoti ir slapsty
tis tausodami savo jėgas ir

BRANGUS TURTAS
RašoDR. RACKUS 
4204 Ąrcher Avenue, Chicago

“ŠIENE ARŠTIS’’
(HAY FEVER)

Lietuvoje “šienkarštis” y- 
ra beveik nežinoma liga, o 
Amerikoje beveik kas dvide
šimtasis lietuvis turi per-

“Šienligė“ arba. "šienkarš 
tis“ yra netikęs pavadini
mas, — nes ne nuo šieno 
žmogus serga, bet nuo žy
dinčio žolyno vadinamo “rag 
weed“. Bet ką gi darysi, 
kad anglai tąją ligą pavadi
no “hay fever’’...

“Ragweed“ pradeda žydė
ti rugpiūčio 10 dieną ir žy
di tol kol šalna ateina. “Rag 
weedo” žiedų dulkelės yra 
vėjo visur nešiojamos, oras 
beveik virpa nuo tų žiedų 
dulkelių. Visi įkvepia į no
sį ir į plaučius tas žiedų 
dulkeles, ir akys apdulksta 
nuo tų dulkelių, bet ne vi- 
viems žiedų dulkės paken
kia^

Kas yra alergiškas žiedų 
dulkelėms (pollenams), — 
tas tikrai tūri sirgti ir ka
muotis. O simptomai “šien- 
karščio“ yra šiokie:

1/— Baisiai įklius čiau
duly^.

2. — Akys labai ašaroja 
ir niežinčiai peršti.

3. — Nosis, nuolat smur- 
guoja ir nepaliaujančiai var
va. Kai kada šnervės užtins
ta, nosis užsikemša ir ligo
nis yna priverstas alsuoti 
per burną.

gyvybę nuo bolševikų gin
tis ir nepriklausomai Lietu
vai atstatyti. Komitetas į- 
pareigoja visus tautiečius 
besislapstantiems teikti pa
galbą.

Pakelkime ir šĮ sunkų ban 
dymą nepalaužiamu tvirtu
mu ir vieninga valia. Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

4. — Kitiems krūtinę pra
deda skaudėti, ir ritulys 
(asthma) kamuoti.

5. — Galvos skaudėjimas 
ir nusilpimas yra gan pa
prastas reiškinys.

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardvvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp?

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI 
springsala, 
arba jūsų 
senas getas 
ar matraaaa 
perdirbtas ir 
padarytas
kaip naujas. \

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

JM19 WEST ROOSEVELT ROAD

Pagalba bei gydymas
1. — Įsičiepijimas (desen- 

sitizacija) leidžiant po oda 
pollemnų ekstraktą. Bet čie- 
pytis reikia anksti pavasa
ry. Tai kainuoja nemažai 
pinigo ir laiko. Rugpiūčio 
mėnesyje čiepytis yra pervėi- 
lu — dabar jau negelbės.

2. — Bėgti į Michigano 
valstiją, už tų didžiųjų eže
rų... ten nesiranda poleninių 
žiedadulkių ir todėl nėra 
“šienkarščio”.

3. — Vaistai turintieji 
“adrenaliną”, ‘'ephedriną", 
“phenobarbitolj ” ir jų įvai
ri kombinacija su kitais 
vaistais, — laikinai pagelbs
ti ligoniui, tik laikinai pa
lengvina “šienkarščio“ simp 
tomus.

Pavojai. Aptiekose parduo 
dama visokiausios rūšies pi- 
gulkos bei kapsulės nuo ‘hay 
fever’. Beveik kiekvienas 
toks preparatas turi savyje 
“ ephedriną’’ ir “ phenobar- 
bitolį“. Tai yra didžiai pa
vojingi vaistai tiems, kurie 
turi cukrinę ligą, ar per- 
aukštą, kraujo spaudimą, ar 
širdies ligą, ar inkstų ligą, 
ar goiterį. Daugelis staiga 
pasimirė, kurie vartojo ne
atsargiai viršminėtus vais
tus, — ir tik nesuprantama 
kodėl valdžia neuždraudžia 
tokius pavojingus vaistus 
pardavinėti... mat milijoni
nis biznis viską nušveičia...

Turintieji “šienkarštį“ pri 
valo būti daktaro priežiūra-' 
je ir tik jo prirašytus vais
tus privalo vartoti, jei nori 
sveikatą išlaikyti ir ilgiau 
gyventi.

Stndlo Oouch
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. Entered as secųnd-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

TURĖTŲ SUPRASTI

Pasaulis patyrė, kad rusų bolševistinė “tvarka” ne
tinka gyvenimui nei socialiniu nei individualiniu atžvil- 
ginu, todėl Maskvos ponai tai turėtų suprasti ir duoti 
savo krašto žmonėms laisvę, ir nesikėsinti j kitų tautų 
laisvę ir nepriklausomybę.

Žinoma, bolševikai visur veda propagandą, kad Ru
sijoje bolševizmas atnešė “rojų”, bet Lietuva, Latvija, 
Estija, Lenkija ir kiti kraštai pažįsta bolševikų ir tia- 
cių “rojų”, ir to jų “rojaus” nenori, nes bolševikiškas 
ir naciškas “rojus” reiškia nei mažiau nei daugiau 
kaip vergišką gyvenimą.

Karas vedamas ne už vergijos įgyvendinimą, bet už 
laisvę ir pavergtųjų tautų išlaisvinimą. Taip mes ma
nome. Todėl po karo neturi būti vietos diktatorių šėli
mui, ir kiekviena pavergta tauta turi atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę.

Didelės šventės proga
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Reikšminga prezidento kalba
Prezidentas Rooseveltas praeitą šeštadienį (rugpiū- 

čio 12 dieną) pasakė per radiją reikšmingą kalbą. Jis 
pasakė kalbą grįžęs iš kelionės į Havajų salas, Aleutų 
salyno karo centrus ir Alaska. Prezidentas atlikdamas 
svarbią kelionę tarės su žymiais karo vadais Pacifike.

Prezidentas Rooseveltas grįžęs iš kelionės savo kal
boje pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės pri
valo įsigyti apsaugas Pacifike.t

Jungtinės Amerikos Valstybės privalo kontroliuoti 
ne tiktai jūros kelius, bet ir Pacifiko padanges, šalia 
to, Amerika privalo įsigyti pakankamai bazių pačiame 
Pacifike, iš kurių galėtų lengvai atmušti japonus.

Prezidentas Rooseveltas mano, kad po šio karo Ame
rikos bazės privalės būti daug arčiau Japonijos.

Prezidentas Rooseveltas pabrėžė, kad jis su karo va
dais aptarė būdus, kaip greičiau ir sėkmingiau padėti 
Kinijai, kokiu būdu išlaisvinti pilipinus, išvyti priešą 
iš Miandžiūrijos ir pasiekti pačią Japoniją.

Jungtinės Amerikos Valstybės yra pasiryžusios tęsti 
karą iki galo.

Prezidentas Rooseveltas kalbėjos su atsakomingais 
Alaskos pareigūnais. Jis mano, kad į Alaską turės 
vykti pionieriai, šiaurės turtų išnaudojimui yra daug 
galimybių ir gerų progų.

Karo metu pavyko baigti Alcan kelią į šiaurę, bet 
po karo tas vietas teks apgyvendinti.

Prezidento kalba buvo reikšminga ir įdomi savo tu
riniu.

r (

Šiandien yra Šv. Panelės Marijos Dangun Ėmimo 
šventė. Tai yra didelė šventė, kuri turi nepaprastos 
reikšmės žmonių gyvenimui, nes toji šventė mums gy
vai primena, kad yra amžinas pomirtinis gyvenimas, 
dėl kurio mes nieko neturime gailėtis paaukoti ir pa
sišvęsti. Tai viena. Antra, ši šventė taip pat primena, 
kad Marija *yra Jėzaus Kristaus Motina, kuri mums 
užtaria įvairiuose reikaluose.

Apie Šv. Panelę Mariją yra parašyta daug įvairių 
knygų, kurios parodo kokią reikšmę šv. Panelė Marija 
turi mūsų gyvenimui.

Mes lietuvių kalboje turime knygą, kuri užvardyta: 
“Šv. Panelė® Marijos Apsireiškimai Liurde”. Knygą 
parašė vysk. Petras Būčys, M.I.C. šiomis dienomis iš
spaudos išėjo minimos knygos trečioji laida. Knygos 
“ Šv. Panelės Marijos Apsireiškimai Liurde” trečią laidą 
išleido “Darbininkas”, So. Bostone, Mass. Knyga gra
žiai ir meniškai išleista, ji puošiama paveikslais. Joje 
aprašoma kaip šv. Panelė Marija apsireiškė Liurde, taip 
pat paduodama keletas stebuklų, kurie įvyko Liurde.

Knyga “Šv. Panelės Marijos Apsireiškimai Liurde” 
yra labai gražiai parašyta, kai pradedi ją skaityti — 
nenori padėti jos neperskaitęs iki galo.

Knyga turi 510 puslapių. Mes esame dėkingi “Dar
bininkui”, kad išleido knygą “šv. Panelės Marijos Ap
sireiškimai Liurde”. Mes esame tikri, kad perskaičius 
šį veikalą daugeliui praturtės siela, atsivers nauji pas
laptingi pasauliai, ir taip pat pažadins ieškoti pagal
bos pas Šv. Panelę Mariją.

Ypač mes šiandien kreipkimės į ŠV. P. Mariją, kad 
per Jos užtarimą Lietuva vėl atgautų laisvę ir nepri
klausomybę.

Taip pat tenka priminti, kad perskaičius knygą “šv. 
Panelės Marijos Apsireiškimai Liurde” daugiau nusi
manysime tikėjimo klausimuose ir galėsime paaiškinti 
mažiau žinantiems tais klausimais. Tai bus apaštalavi
mas. O Šv. Panelė Marija nori, kad męs būtumėm apaš
talais. Nešdami gerą kitiems, patys paliekame geresni. 
Geri darbai mums garantuoja dangų.

Minimos knygos reikalu galite kreiptis į “Darbinin
ko” administraciją, 366 W. Broadway, South Boston, 
Mass.

Atnaujino santykius su Šv. Sostu
Olandija atnaujino santykius su Šv. Sostu. Jonkheer 

Mare Willem Van Weede, Olandijos ministeris, atvyko 
į Vatikaną.

Atnaujinus Olandijai santykius su Šv. Sostu, dabar 
41 valstybė turi savo atstovus prie popiežiaus, Vati
kane. Prie Vatikano dabar yra 13 ambasadorių, 26 mi- 
nisteriai ir du specialūs atstovai kitų valstybių.

Olandijoje iš 9,000,000 gyventojų trečdalis yra kata
likai, kurie yra susipratę ir veiklūs.

Prieš įsiveržiant į Olandiją naciams, Olandijos ka
talikai turėjo įtakingus laikraščius ir duodavo didelę 
paramą misijoms. ' '

Olandijos katalikai turi didelę įtaką krašto gyveni
me. Jie nenusilenkė naciams ir kovoja už laisvę.

Naujas Pilipinų prezidentas

Ne už vergiją, bet už laisvę
Sir Alexander Cadogan, britų delegacijos viršininkas 

tarptautinės saugumo konferencijos, Washingtone, rug- 
piūčio 13 dieną pareiškė, kad britai yra pilname sutari
me su amerikiečių planu dėl pokarinės taikos organi
zacijos, ir pareiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės,
D. Britanija ir Rusija pasikeitė dokumentais tuo rei- 
kalu.

Labai gerai, kad sąjungininkų atstovai suvažiuoja ir 
tariasi pokarinės taikos organizacijos reikalais ir pa
sikeičia. nuomonėmis. Bet neužtenka pasikeisti nuomo
nėmis, tenka paieškoti būdų., kad pokarinės taikos or
ganizacija būtų tikrai veikli, nešanti ir mažoms tau
toms laisvę ir nepriklausomybę.

NERODO ŽENKLŲ Mirus Pilipinų prezidentui Manuel L. Quezon, jo vie-
Iki šiol Sovietų Rusijos valdžios pareigūnai vis dar tą užėmė Sergio Osmena, Pilipinų vice prezidentas, 

nerodo ženklų, kad jie atsisako nuo nepamatuotų pre- Naujas Pilipinų prezidentas Sergio Osmena yra tėvas 
tenzijų i svetimas žemes, kiaip pavyzdžiui, į Lietuvą, Lafc- vienuolikos vaikų, ir yra pavyzdingas katalikas. Jo vie- 
viją ir Estiją. Ir atrodo, kad sovietų rusai nori užvesti nintėlė duktė yra kartu su juę ištrėmime. Naujojo pre- 
tolševistinę “tvarką” okupuotuose kraštuose, prieš tų zidento Osmena žmona ir dešimt kitų jo vaikų paliko 
1 raštų žmonių valią ir norą. Bet reikia manyti, kad Pilipinuose.

Ką kiti rašo apie 
Lietuvą ir lietuvius

(LKFSB) “The Canadian 
Register” š. m. liepos 8 d. 
įsidėjo vedamąjį “Catholic 
Lithuania”, kuriame paro
do daug simpatijų Lietuvai, 
pabrėždamas šio krašto tei
sę gyventi laisvu, katalikiš
ku gyvenimu.

— Kun. prel. W. Szorc iš 
Passaic, N. J., testamentu 
paliko žymią sumą dolerių 
Vilniaus seminarijai.

— Kovose ties Ašmena len 
kų partizanai, kaip prane
ša PAT, be kitų paėmė į ne
laisvę ir nemažą skaičių lie
tuvių, tačiau juos nuginkla
vę paleido, ragindami slėp
tis miškuose ir kovoti su 
vokiečiais.

— “Ameryka-Echo” su
minėjo kons. Daužvardžio 
Ghicagoje pasakytą kalbą, 
kurioje pabrėžta, kad apie 
45 tūkstančiai lietuvių iš
tremta į Sibirą ir apie 4,000 
išžudyta. Laikraštis pažymi, 
kad lietuviai pasiryžę at
kakliai kovoti dėl laisvės.

— “Nowy Swiat” prane
ša, kad propagandinėse len
kams skirtose kalbose iš So
vietų Rusijos radijo stočių 
dažnai minimas Dievas, 
Čenstakavos Dievo Motina, 
bet nesą girdėti minint Auš
ros Vartų Dievo Motinos. Iš 
to lenkų laikraštis daro iš
vadą, kad rusai Vilnių lin
kę skirti “Lietuvių (mask- 
vietiškių) Patrijotų Sąjun
gai”.

— “Philadelphia Record” 
savo korespondento praneši
me iš Stokholmo rašo apie 
vokiečių paliekamą chaosą 
Baltijos valstybėse, bet taip
gi pažymi, kad nei Estija, 
nei Latvija, nei Lietuva ne
nori prisijungimo prie So
vietų Rusijos. Paduodami 
skaičiai, kiek Baltijos kraš
tu gyventojų bolševikai iš
gabeno į Sibirą.

— Rusų komunikatuose 
Vilnius dažnai vadinamai 
lietuviškai — “Vilnius”, ne 
“Vilno”, bet pridedama — 
“Sovietinės Lietuvos sosti
nė”. Vistiek prasimuša bol
ševikų imperiąlizmas: Vilnių 
lyg skirtų prie Lietuvos, bet 
užtat visą Lietuvą nori pri
skirti prie Sovietų Rusijos.

Ukrainiečiai rodo daug 
prielankumo Lietuvai. Nese
niai jų laikraštis “Amerika” 
įsidėjo šiuos žodžius: “Gar
bė Lietuvai. Tegu prisikelia 
ii* gyvena laisva Lietuva. 
Būkite pasveikinti, broliai 
lietuviai... Lai Dievas jums 
padeda.” Laikraštis įsidėjo 
SLA naujo pirmininko P. V. 
Laukaičio atvaizdą, o taip
gi pavęikslą J. ir M. Bačiū
nų. J. Bačiūnas neseniai gan 
stambia auka parėmė pas
tangas mūsų patrijotingų 
laikraštininkų (kaip apie tą 
mus painformavo K. Vidt- 
kauskas).

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
Enguerrandas Suprato:
—Maksas!
Ką jis skaitė? Vagystė, 

pasitikėjimo išnaudojimas, 
čekis... Straipsnyj tyčia nie
ko nebuvo tikrai pasakyta, 
bet jau ką jis leido spėti, 
buvo baisu.

Įėjo jo žmona. Jis bandė 
susiramdyti, bet ji, kurios 
dėlmesys visuomet budėda
vo, nes ji bijodavo nelaimės, 
neapsigavo. Jos vyro sumi
šęs veidas, Laikraštis ant 
žemės; aišku—nelaimė atėjo 
į namus.

—Ar tu radai šitą laik
raštį savo pašto dėžutėj.

—Taip. Aš buvau norėjęs 
nuo tavęs jį paslėpti, bet, 
pagaliau, ar verta?

Ponia Enguerrand perbė
go akimis grasmingąjį pra
nešimą, grąžino jį savo vy
rui ir baimingu balsu tarė:

—Ousinardas nori tau už
dainuoti...

—Tikriausiai! Aš esu tik
ras, kad šiandien popiet jis 
apsilankys.

Paskui ' keldamasis su
gniaužė kumščius ir tarė:

—Aš jį išmesiu pro lan
gą!

—Tuo nesutvarkysi reika
lo... Reikėtų, tur būt, geriau 
išklausyti jo pasiūlymų, kad 
jis liautųs. Ak, kokiam žiau 
riame padėjime mes esame!

—Išklausyti jo pasiūly
mų! Jis iš manęs prašys 
dvidešimt tūkstančių fran
kų, ir, jei apie ką čia kalba
ma pasirodytų tikras daly
kas, tai jo draugai vis tiek 
atgaivins tą skandalą, kurį 
jis bus pažadėjęs numarinti.

—Aš tave maldauju dėl 
tavęs, manęs ir Makso, ieš
kok išeities! Aš geriau no- 
rėčiau hiirti, negu kad mūsų 
vardas būtų paliestas.

h * r :

Iš Prancūzų Kalbos Išverto 
JUOZAS POVILONIS

Tuo tarpu suskambėjo te
lefono skambutis. •

—Alio... Alio... Ak, tai 
jūs, mano mielas drauge.

—Ką jūs sakote? Kodėl 
jūs mine tuojau norėtumėt 
matyti Teisingumo Rūmuose 
labai svariu .reikalu? 4)

—Klausimas opus ir as
meninis?... Gerai, malonėki
te manęs palaukti, aš tik 
pasiimu skrybėlę ir esu jau 
jūsų kabinete.

Enguerrandas paka b i n o 
telefono triūbelę ir, žiūrėda-^ 
mas į savo žmoną, su bai
siu išgąsčiu akyse tarė:

—Tai Berąuinas, teismo 
prokuroras, mane šaukia 
skubiu reikalu... Klausimas 
labai svarbus, kad negalėjo 
man pasakyti telefonu.

Ir, susidedamas kryžium 
rankas, tarė:

—Tikriausiai iškyla tas 
reikalas, kurį man leido nu^ 
jausti Cusinard. Neleisk 
Maksui išeiti! Paimk pati 
raktus, taip reikia. Ak. val- 
kata! As norėčiau jį mirusį 
matyti!

Vėl pasigirdo skambutis.
—Alio... Alio!... Tai 

Lorotai?

—Sakai, kad tau Marti
nas pranešė, kad reikalai 
pablogėję?

—Taip, aš suprantu, kad 
tu man nieko negali paša-

1
—O, aš spėju. Suprask 

mūsų baimę. Taip, skubink. 
Aš einu į Rūmus, .kur mane 
šaukia prokuroras. Pabūsi 
su mano žmona ir palauksi, 
iki grįšiu.

* * *
(Daugiaus bus)

10.000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
o KORDIALŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPĘCIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTGR

“LletnvlikMŽydukas”

pokarinės taikos organizacija atsižvelgs ir į mažų tau
tų laisvės ir nepriklausomybės reikalus. Jei to nebus 
padaryta — nebus po karo taikos, tik būtų sustiprinta 
bolševistinė diktatūra. O juk karas vedamas ne tam, 
kad sustiprinti bolševikų diktatūrą, bet kad visame 
pasaulyje būtų žmoniškas gyvenimas, kad žmonės tu
rėtų ne tik duonos, bet ir laisvę, kurias neturi dikta
tūriniai rėžimai. Nei sąžinės, nei spaudos, nei draugijų 
laisvės neturi rusiį bolševistinė diktatūra.

Kaip ir jo pirmtakūnas a. a. Quezon, taip ir naujas 
Pilipinų prezidentas Osmena deda visas pastangas, kad 
Pilipinai būtų išlaisvinti iš japonų okupacijos.

Naujas, Pilipinų prezidentas Osmena gyvena Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

★
Rugsėjo 4 d. (Labor Day) Vytauto darže įvyksta 

didžiulis ir šaunus “Draugo” piknikas. Rezervuokite 
tą dieną “ Draugo” išvažiavimui.

Tas pats ukrainiečių laik
raštis, straipsnely “Kam 
priklauso Vilnius” pabrėžia, 
kad Vilnius lietuviams bran
gus, nes čia buvo sostinė 
garsiųjų Lietuvos valdovų 
— Gedimino, Algirdo ir Vy
tauto, be to ir paskutiniai
siais laikais Vilnių laikė vi3 
savo .sostine.

CHANE COĄL COMPAN 
.$332 So. Long A venų

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9.80
8TOKER COAL, Ankštos rWs, $7^5
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP.'....'.’TT.<£l 1 « 
PETROLEUM CQKE .(Cmp^e) J ’f OJ50 

PETROLEUM C0ĘE (P$« Ran) <ĮQJ95

/ A
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Susižavėta ir pasigerėta "Draugo" 
ofisų gražumu ir skoningu įrengimu

DARIAUS IR GlftENO LEGIJONIERIAI, KONTRAK. 
BORCHERTAS, A. B. PETKUS IR CARR-MOODY 
PASVEIKINO SU GAUSIOMIS AUKOMIS.

SVEČIAI PAVAIŠINTI

“Kaip čia gražu!” “Tai 
tikrai meniški paveikslai”! 
“Draugo” ofisas yra gra
žiausias lietuvių laikraščių 
ofisas”. “Toks ofisas yra 
garbė mums, Amerikos lie
tuviams.”

Tokie buvo atsilankusių 
išsireiškimai praeitą šešta
dienį, kai “Draugo” skaity
tojai ir geradariai buvo at
vykę į įkurtuves naujai re
montuotų ofisų.

Visi atvykusieji žavėjosi! 
ypatingai gražiu “Zarasų E- 
žero Vaizdu”, šis vaizdas 
puošia priešakinę ofiso sie
ną ir tikrąį stebina kiekvie
ną.

LANKĖSI PER VISĄ 
DIENĄ

Žmonės lankėsi per visą 
dieną, peržiūrėjo visus nau
jus įrengimus, ofisus, atlan
kė spaustuvę, pasikalbėjo su 
redaktoriais ir galutinai nu
vyko į vaišių kambarį, kur 
laukė jų gėrimas ir užkan
dis. Administratorius kun. 
P. P. Cinikas, MIC. dalino 
cigarus, o redak. narys Ig. 
Sakalas buvo vaišių šefas.

Tarp žymesnių svečių bu
vo konsulas dr. Petras Dauž- 
vardis su žmona, p. Rečes, 
naujas Dariaus ir Girėno 
posto komandierius su savo 
žmona, Juozas Mickeliūnas, 
komp. Antanas Pocius, varę.

J. Brazaitis, - Juškai iš Bri- 
dgeporto, kontr. Jurgis Bor- 
chertas su žmona, Stasys 
Stapulionis iš Detroit, Mich.. 
J. Jakubs, Anna Richkus iš 
Hillside, N. J., E. Samienė 
ir k.

“Draugo” redaktoriai sveL 
kino administraciją puikiu 
gėlių bukietu.

PARODYTA DAUG 
DUOSNUMO

zapo parapijos, DuBois, Pa. priimti garbingą aukos gy
yra amžinybėje. Jos diėviš 
kas Sužiedotinis anksti ją 
pasikvietė ir apvainikavo

venimą. Sekant šv. Kazimie
ru, švč. Panelės šventėje, 10 
kandidačių priims šventą

nevystančiu amžinos garbės ivienuolijos abitą, seselės su 
vainiku, 1931 metais kovo [dės pirmuosius apžadus, ir

šv. Kazimierą ir švč. Panelę I 
Mariją ateiti į pagalbą mū | 
sų ' Tėvynei, kad Visagalis 
ją aąugotų nuo žiauraus pri
spaudimo.

4 dieną.
Darbščios ir kuklios jubi

liatės apsišarvavusios Dievo 
meile ir mokslu skiepijo į 
jaunuolių sielas tikėjimą ir 
dorą. Jų triūsas sėkmingas, 
nes šiandien jų darbo vai
siai — mokiniai liūdijA apie 
jų gražų darbą, nuoširdu
mą, kilnią lietuvišką dva
sią... “Seselės visa širdimi 
stengėsi mus išmokyti ir iš
auklėti ta dvasia, kuria jos 
pačios gyvena būtent, Kris
taus ir Tautos meile. Moti-

6 seselės sudės amžinuosius 
apžadus.

Seselės pasiaukojusios 
Dievo, tarnybai, darbuosis ir 
mėliais už Jus, brangus lie
tu vi-lietuve, nes jūsų raukos 
pastatė šį vienuolyną, kuria
me savo gyvenimą Dievui 
paaukoja, šioje tragiškoje,
karo liepsnojančioje valan- je 
doje, ypatingai maldausime

Džiaugiamės šiandien ir 
sveikiname šias dvasios kai- 
žyges, kurios prisiima šven
tą kilnų, nors ir sunkų dar
bą. Prašome Dievą suteikti 
joms ištesėjimo malonę, lai
minti jų pirmuosius tobuly
bės siekimo žingsnius, ir ves 
ti jas gyvenimo keliu iki -at
sieks garbės vainiką dangų-

Kontraktorius !
Li

Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED

■■

išku nuoširdumu rūpestim- 
Draugo” geradariai tik- gai ir aukl6jo> ir u.

bai daug meilės niums rodė.” 
Jubiliatėms sekant savo

rai parodė daug duosnumo 
' remontų proga ir prisidėjo
aukomis. Laidotuvių direk-; 
torius A. B. Petkus prisidė
jo su $25.00; kontrak. Jur
gis Borchertas aukojo $30.- 
00; Dariaus ir Girėno pos
tas $25.00; Carr-Moody Luml 
ber kompanija per Stanley 
Litviną padarė $15.00 auką; 
sekantieji suaukojo po pen
kinę įkurtuvių proga: Šv. 
Kazimiero akademija, P. Jus 
ka, V. Mozerienė, Nik. Kli
mas, Elz. Samienė, komp. A. 
Pocius, J. Jakobs, J. Brazai
tis, Antanina Nenienė iš Ga- 
ry, Ind.; buvo daug smulke3 
nių aukų.

Kun. A. Briška, Nekalto 
Prasidėjimo panap. klebonas, 
prisidėjo su $10.00 auka.

Šiuo “Draugo” administra 
ei j a taria nuoširdų ačiū vi
siems, kurie prisidėjo prie 
šio pasisekimo ir geresnių 
patarnavimu stengsis atsily
ginti visuomenei. XX

Vadą-Kristų, nė joks dar
bas, nė jokia pareiga nebu
vo per sunkūs, nes prieš akis 
turėjo vieną mintį — Dievo 
garbei ir sielų išganymui.

Šiandien drauge su jubi
liatėmis džiaugiamės, sveir 
kiname jas ir linkime joms 
ta pačia karžygiška pasiau
kojimo dvasia .ir toliau sklei
sti tikros tiesos ir šviesos 
spindulius savo uoliu veiki
mu, mokymu, raštais ir ki
taisDievo garbei pašvęstais 
darbais. “Tegul Jūsų šviesa 
taip šviečia* žmonių akivaiz
doje, kad jie matytų jūsų 
gerus darbus ir garbintų Tė
vą, Kuris yra danguje.” Il
giausių metų,! XXX

Astuonios Šv. Kazimiero seserys mini 
sidabrini jubiliejų

Rugpiūčio 16 dieną, aš- 
tuonios Šv. Kazimiero Sese
rys minės sidabro jubiliejų. 
9 valandą ryte, seselės Klo- 
tildos — jubiliatės brolis,

tais laikais, kada vienuolija 
buvo pirmame dešimtmety
je, kada besikurianti kon
gregacija pareikalavo iš jų 
daug savęs išsižadėjimo. Vie

kun. J. Mačiulionis, Tėvų nok, Kristaus pavyzdys ir
Marijonų seminarijos namų 
vyresnysis, aukos šv. Mišias 
ir apvainikuose jubiliates si
dabro vainikais.

pasakymas: “Mano jungas 
yra saldus ir mano našta 
lengva”, stiprino jas, teikė 

[joms paguodos ir drąsos, ir 
jos linksmai, džiugiai ir mei
lingai sekė Išganytoju.

Sesuo M. Rapola iš Švč.
Hart-

Daugiau kaip dvidešimt 
penki metai praėjo nuo tes 
va lando 3, kada jubiliatės s o
jo į Kristaus darbininkių Trejybės parapijos, 
skaičių, Šv. Kazimiero Sese- ford, Conn.
rų Kongregaciją. Bet reikš- Sesuo M. Anselma iš šv. 
mingiausia valanda jų gy- An*ano parapijos, Forest Ci- 
venime buvo tada, kada ban-1 ty, Pa.
dymą atlikusios, apsisvars- 
čiusios ir gerai supratusios 
Kristaus kvietimą; “Jei kas 
nori eiti paskui mane, teiš-

Sssuo M. Kiotilda iš Švč. 
Trejybės parapijos, Wilkes- 
Barre, Pa.

Sesuo M. Edmundą iš šv
sižada pats savęs, tegu kas- i Kažimisro parapijos, Wor- 
dien neša savo kryžių ir te- cestėr, M-ias. 
gu seka manim”, jos sudėjo j Sesuo M.'Kunegunda iš 
pirmuosius apžadus. Tą va- šv. Antano parapijos, For- 
landą jos visiškai atsidavė ėst City, Pa.
Kristaus tarnybai, stojo į Sesuo M. Jeronimą iš šv. 
Kristaus sekėjų eiles, kad Kazimiero parapijos, Wor- 
dirbtų didelėje Viešpaties cester, Mass. 
pjūtyje sielų, išganymui. Sesuo M. Sebastiana * iš

Nuo tos pasiaukojimo va- švč. Trejybės parapijos, 
landos praėjo dvidešimt pen- Hartford, Conn.
ki metai. Ir ištikrųjų, tai 
buvo metai didelių aukų, pa
siaukojimo, bet kartu ir gi
laus džiaugsmo, šioms se
selėms teko darbuotis dar

\SiU. S.

Sesuo M. Perpetua iŠ Šv. 
Jurgio parapijos, Philadel- 
phia, Fa.

Viena iŠ šio pulkelio ,fl. a. 
sesuo M. Irina, iš šv. Juo-

Iškilmės Šv. Kazi
miero vienuolyne

Antradienį, švč. Panelės 
Į Dangų Ėmimo šventėje, 
Šv. Kazimiero Seserų vienūo 
lyno koplyčioje, bus iškil
mingos amžinų apžadų, pro
fesijos ir įvilktuvių apeigos, 
kurios prasidės 9:30 valan
dą ryto.

Šv. Mišias aukos ir apei
gas atliks kun. A. Linkus, 
Šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas.

Šv. Kazimiero mūsų glo
bėjo karžygiška dvasia, Die 
vo meilės kupinai pripildyta 
širdis budi ir traukte trau
kia jaunas diėvotas sielas

KAZIMIERAS GURIN
Mirė rugp. 12d., 1944m., 12:- 

05 vai., popiet, sula tikęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje*. Kilo iš 
Telšių apškr., Gedlnavo par., 
Užmarkės sodo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Eufcenią; sūnų Ray- 
mond; dukterį Gertrude ir.žen
tą. Lt. Henry L. Riechoft ir 
anūkę Barbara Jean; broli 
Pranciškų; 2 geseriu — Oną 
Andrikus ir Chriatine Grigu- 
tis ir jų šeimas; dėdę l,r dėdie
nę Antaną Ourin ir jų Šeimą; 
švogerius ir švogerką,3 George 
ir Alice Šarko ir jų šeimą, 
Theodore ir Adele Wolk ir jų 
šeimą, Wilhe.ini Wolk, Epolitą 
Wolk ir daug kitų giminių, 
draugų jr. pažįstamų. Lietuvoje 
paliko tėvą Juozapą; 3 brolius 

. — Martin, Juozapą ir Stanis
lovą; seserį Marijoną Vinelovie- 
nę ir švogerką. Nataliją Ged
vilienę ir .kitas gimines,

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
rugp. 17d. -Iš koplyčios 8'3O 
vai. ryto bus atlydėtas ,} Gi
mimo švenčiausios Panelfo Ma
rijos pąrap; bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingo spamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 

• nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duk
tė, Žentas, Anūke. Brolis, Se
serys, Dėdė, Dėdienė, švoge- 
riai, švogerkos ir Giminės.

Laidotuvių direktorius: Ant. 
B. Petkus, tėl. GROvehlll 0142. 
sau4uasį. ..N— ■ilki7 ■—■■■I. ■ IHl ■

MYKOLAS BOGUŠAS
Mirė rugpiūčio 12, 1944 m.,
11:20 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Kilo iš Raseinių apskr., Vi
duklės parapijos.
, Paliko dideliame nuliūdini,® 
moterį Petromelę, po tėvais 
Benaitytę (iš Jurbarko mies
telio), 3 eūnua: Bronislovą, 
Mykolą ir marčią Plorence, 
ir Petrą, 2 dukteris: Mari
joną ir Oną ir žentą Juoza
pą Raubą, 2 anūkus' Juozą 
ir Virginią Raubus, brolį 
Juozapą ir brolienę Oną ir jų 
šeimą;

Priklausė prie Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos ir Amži
nojo Rožančiaus Draugijų.

Kūnao pašarvotas namuose, 
935 West 35th Place.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugpiūčio 17 d. iš na
mų 9 vai. ryto bus atlydėtas 
į Šv. Jurgio para p. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulinogs pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus, ir , pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: žmona, Sūnai,
Dukterys, Marti, Žentas, Anū
kai, Brolis ii- Brolienė. 

PBAŠOME NESIUSTI GELIU

Laidotuvių Direktorius An- 
thony M. Phillįps, Tel. YARds 
4908.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
IIOG IR SUTAUPY- 

AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilnų patenkinimų.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
etai žHenaa ii mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių produktų. ~ _____
DIDYSIS OflMa Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.

PflONE: SEELEY 6108

26 METŲ MIRTIES 
StJKARTUVES

A I A
ANTANINA GURACKIENR

Velionė Antanina paėjo Iš 
Telšių apakr, Narlndaičių pa
rapijos ir La-ukšteniį kai pi o.

Paliko nuliūdime: 4 dukte
ria --- Domicėlę Gedžienę ir 
Jos vyrą Praną. Joaną Stepo
naitienę Ir Jos vyrą Liudviką, 
Antaniną Rareckienę ir Jos vy
rą Juozapą ir Kazimierą Žvir
blienę ir Jos vyrą Joną; 22 
anūkuu Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Jau sukako 26 metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moliną — 
Antaniną. Netękonąe savo my
lime n rugpiūčio 17d., 16l8m

Nors laikas tęsiasi, mos jo. 
niekados uegalėulme .užmiršti 
Lai gailetisgasis Dievas sutel
kia jai amžina atilsį.

Mes. atmindami tą Jo* liūd
ną praalšallnlmą ii mū^ų tar
po, užprašėme gedulingas ce- 
lunavas Sv. Mišias už jo, ste
lą rugp. ,17d., , 1944ni„ .7:3.0 
vai. ryte, St. Charles bažnyčio
je, Melroae Park, Įll., ir taip
gi Aušros Vartų par. bažnyčio
je, 7:45 vai. ryto — tą pačią 
dieną.

Kviečiame vlaua mūsų gimi
nes, draugus, kaimynus Ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pa
maldose ir nartu su mumis pa
simelsti už a. a. Antaninos 
sielą.

Nuliūdę lieki: Dukterys (i 
vlsrm kitos Giminės.

■

IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai W0E3 
<1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

- ;S—

(IIARGUTIP
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - MSB kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

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

Ujj Telefonas — GROvehill 2242
■r I B B.............. ... j ——— g ■ —

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

1117 ROOSEVELT STREETPflONE 9000

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Kaktg

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—38

LACHAWICZ m SUN AI
2314 WEST 23rd PLACE 
10766 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2516 
COMMODORE 5766 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3573

P. I. RIDIKAS
3354 SO. HAL8TED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th 8T. Phone YARDS 0781
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Keista kraujo liga

Tėvai, bejėgiai, laukia kada mirtis 
išplėš jiems brangy vakelj

PO šiurpiu kovu gera i-aživmu Dauq lietuvių sužeista

Joliet autobusas atsimušė j geležinį 
stulpą; 46 sužeista, 30 sukrėsta

Kaip gali jaustis tėvas ir 
motina, kada gydytojai 
jiems pasako, kad jų vaiku
tis serga neišgydoma kraujo 
liga, kad nėra jam vilties, ir 
kad tikrai mirs. O tėvai tu
ri pas save tą vaikelį, kas
dien mato kaip jis eina men
kyn, arčiau mirties, o jie be
jėgiai, negali jam niekaip 
patarnauti...

Tokį skaudų likimą per
gyvena Mr. ir Mrs. Edwin 
Keen, 4835 N. Hoyne Avė., 
Chicago, kurių 8-nių metų 
vaikutis, Bobbie, serga krau
jo liga, nuo kurios gydyto
jai pripažįsta, jog vaikas 
tikrai turės mirti. Liga va.- 
dinasi “lymphatic lukemia” 
(kraujo celių vėžys). 
MELDŽIASI

Tėvai su dideliu skausmu 
širdyje žiūri kaip mirits kas
dien žiūri jų brangiam vai
keliui arčiau į akis. Skaus-

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLUTŲ

▼▲STOJAMAS NAUJAI PLAITIO MA- 
' TMK1OLA8 NATUKALM ASM

■PALTO* DANTŲ PUOTOM*.

NAUJO* | NANTUVelvatone,
$12.50

IKI $39.50 U2 KIEKVIENĄ
N*at»1duoda. B« ikrai. Natūrai*. nai
vu. N.blanka. Vluj taip tln.mu daat* 
plaltoa Parmatomoa erpatal olear plaltoa

Plnnk.no. .nok ūma. aanltarta, Patao- 
klnlmaa garantuotos. MotoKalo. labai pa- 
aa*u> | gamtini. Vienos dienas talama*

Darome plcttaa (spaoataa ir 
gautaa tik ii lalaniuoti) deotlatų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1T»4 8 AMilnnd tad n, Mon. MM

Atdara ana • lld A UMaA ana t Ud A 
KALBAMA IJITlVUkAl

»945 W. 2«th St. 2nd Fl. Law. 2908 
90 N. Dearborn Rm. 800, Sla 9048 
▼IdurmleeMo vai. t—t. AatrodlenJ Ir 

aatvtrtaAIaal ano • Iki f.

F
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. Sis Alus yra pagamintąjį ifi importuotų 
pirmos rūšies produktų.

‘ ■ -Ir
iUsį}

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

mas jų juo didesnis, kad 
jaučiasi bejėgiai, negali nie
kuo vaikeliui pagelbėti.

Bet jie nenusimina. Jie 
kasdįen meldžiasi, “Ne! ne
gali jis mirti! Dievas nega
li jo atimti iš mūsų! Kur 
nors turi būti kokia pagel
ba.”

Kad ir mažai yra vilties, 
tėvas nenusimina. “Kur nors 
turi būti pagelba! Man buvo 
sakyta, kad jei būtų galima 
vaikui duoti kraujo iš žmo
gaus, kuris tą ligą turėjęs 
ir pagijęs. Jau tikrai turi 
būti kur nors toks žmogus, 
kuris pasisiūlys ir grąžins 
mums mūsų vaikelį!” Rei
kės beveik stebuklo vaiką 
išgydyti.

MIRTIS NAMIE?

Kai Bobbie buvo pradžioj 
ligos ištiktas, tėvai jį nuve
žė Children’s Memorial ligo
ninėn. Ten vaikui buvo da
roma kas tik įmanoma. Bet 
gydytojai pakratė galvas ir 
sakė: “Geriau vežkitės na
mo. Vistiek mirs, tai tegul 
miršta namie”.

O mažas Bobbie apie visą 
savo šią tragišką padėtį vi
sai nieko nežino. Jis tik skai
to juokingas ir paveiksluo
tas knygas (comic books) ir 
žaidžia su savo mediniais 
orlaiviais. Bet ir čia norą 
beveik pametęs. Jis dau
giausia nori tik gulėti. Varg
šas labai pavargęs. Tai kur 
nebus, kad mirtis vaikelio 
gyslose smaugia gyvybę.

Netilpo laive, išliko 
gyvas

Marinas pfc. William 
Draut, 3845 N. Sayre Avė., 
džiaugiasi, kad jis pavėlino 
laivą. Laivas, kuriuo jis tu
rėjo išlipti ant Guam salos, 
buvo pilnas, todėl prisiėjo 
jam važiuoti sekančiu laivu. 
Pirmasis laivas sudavė į mi
ną ir buvo išmestas iš van
dens oran; o antrasis laivas 
laimingai pasiekė krantą.

Kongresinio medalio laureatas marinas Richard (Ricky) 
Sorenson iš Anoka, Minn., parvykęs namo poilsio, apžiūri 
meškerę. Dešinėj jo brolis Bill. (Acme-Draugas telephoto)

Policija areštavo Mrs. 
Mary Otlewis, 24 m., 6500
S. Harvard St., po to, kai sa- 
liūno telefono bute, 1205 E. 
63rd St., rasta jos 15 mėne
sių kūdikis, Barbara. Mrs. 
Otlewis davė kūdikį palai
kyti vienam vyrui karčiamoj 
ir išėjo, sakydama kad su
grįš. Bet kai negrįžo po kę- 
lių valandų, vyras kūdikį 
padavė palaikyti kitai mote
riai. Po kiek laiko ši nepa
žįstama moteris padėjo vai
ką telefono bute ir pranyko. 
Vaiką vėliau rado kitas kos-| 
tumeris. Mrs. Otlewis vyras! 
yra kariuomenėje.

Nesurandami kareiviaiF
karo frontuose

Karo departamentas pa
skelbė sąrašą kareivių, ku
rie įvairiuose karo frontuo
se nesurandami. Tame skai
čiuje 70 yra iš Illinois. Jų 
tarpe randasi: Tech. 5 gr. 
Frank Rusa, kurio brolis, 
Jonas, gyvena 1443 Shakes- 
peare St.; Pfc. Michael La- 
zuka, kurio motina, Jose- 
phine, gyvena 3038 W. 41st 
St.

Dar iš Wisconsin valsti
jos pažymėta Sgfc. FreGerick 
Lukas, kurio motina, Mrs. 
Kathleen Mason, įgyvena 
1835 N. 2nd St., Milwaukee, 
Wis.

Gydytojas ligonius 
lanko parašiutu

Kapit. Gilbert Towle, 30 
m., 201 W. 16th St., Chicago 
Heights, armijos gydytojas, 
paskirtas prie Air Trans- 
port komandos, Indijoje, pa
sakoja kaip vienam lėktuvui 
sudužus Himalajos kalnuo
se, jam reikėjo parašiutu 
šokti iš greit lekiančio lėk
tuvo, kad pasiektų sudužu
sio orlaivio žmones. Kcpit. 
To’vle turi dar keturis bro- 

ilius tarnyboje.

Vištos gusta ne vieta 
pinigams

OKLAHOMA CITY, Okla. 
Charles Bray savo šeimynos 
pinigus dėdavo į mažą stik
linį puodą ir jį. paslėpdavo 
po vištos gušta vištįnėje. 
Anądien Bray norėjo “bąn- 
kon” pasidėti truputį dau
giau pinigų. Nuėjęs rado 
vištos padėtus tris kiauši
nius, bet pinigų apie $800 
nei šešėlio.

Kiaušiniai 30c vienas, 
sviestas $8 sv.

LE MANS, Prancūzija. — 
Vienas jaunas prancūzas, 
pabėgęs nuo nacių, sako, 
kad Paryžiaus miestas jam 
esant nacių beveik nepalies
tas, bet su maistu ten tikra 
bėda. Gerai pavalgo tik vo
kiečiai ir turtingi prancū
zai. Kiaušiniai parsiduoda 
30 qentų už vieną mėsa $4 
svaras, sviestas $8 svaras, 
paprastas vynas $2.40 bon- 
ka, žemos rūšies cigaretai 
$3.60 pakietukas. Juodoj rin
koj (black market) duona 
kainuoja $1.40 už kepalą.

Didelis gaisras
NEW YORK. — Didelis 

gaisras sekmadienį ištiko 
Palisadeg pasilinksminimų 
parką, išvarė apie 25.000 
kostumerių ir nuostolio pa
darė apie $750,000. 19 žmo
nių nuvežta ligoninėn. Tarp 
70 ir 100 automobilių sude
gė. Tai trečias didelis gais
ras New York© apielinkėje 
per 4 dienas. Pirmas buvo 
Coney Island. pasilinksmini
mo parke, o antras Hoboken, 
N. J., Hudson upės pakran
čių dokuose.

Pranešimai
Town of Lake. — Labda

rių Sąjungos 1 kuopos ir Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyriaus susirinki
mai bus šį vakarą, rugpjū
čio 15 d., tuojau po pamaldų, 
parapijos mokykloje. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Valdybos

46 žmonės buvo sužeisti, 
keletas labai sunkiai, o 30 
dar kitų smarkiai sukrėsta 
kai Jolietan važiuojantis bu- 
sag prie 63-čios ir Laramie, 
Chicago, sudavė į geležinį 
stulpą. Sakoma, vairuotojas 
trumpai nesuvaldęs buso ir 
šis įvažiavo tiesiai į stulpą. 

KIRVIAIS KAPOJO

Sužeistiems suteikta rei
kalinga pagelba šv. Kry
žiaus ligoninėje, netolimame 
gydytojo ofise ir Air Trans- 
port komandos patalpose 
tuoj skersai gatvės, kur įvy
ko nelaimė.

Nelaimės vieton atvyku- 
siems gaisrininkams ir po
licijai reikėjo Vartoti kir
vius ir geležgalius, kad pa- 
liuosuotų kai kuriuo® pasa- 
žierius, kurie buvo suraity
to buso priešakyje prispaus
ti. : '

DAUG LIETUVIŲ

Sužeistųjų tarpe randasi 
nemaža lietuvių: Mrs. Emily 
Nausėda, 50 m., 4000 Brigh- 
ton Place; Mrs. Sophie Koz- 
dras, 47 m.,'2234 S. Sacra- 
mento Avė.; jos duktė, Mrs. 
Irene Gutsmiedl, 21 m.; Mrs. 
Caroline Gura, 54 m., 2315 
W. Marąuette Rd.; Mrs. Eli-

Turtuolis įkalintas, kad 
pirko vežimuką

Turtuolis Bernard Disten- 
field, 31 m., kuris per mėne
sį uždirba $18,000, buvo tei
sėjo nubaustas 10 dienų ka
lėjimu už tai, kad nuo 15-os 
metų vaiko už $1 nupirko 
pavogtą kūdikiams važinėti 
vežimėlį. Distenfield, aša
rodamas teisėjui mėgino pa
siaiškinti, jog jis vaiko ne
pažinojo ir nežinojo, kad ve
žimėlis buvo pavogtas.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

rr

rr
Lietam! Kalbos 
GRAMATIKA

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainuoja ..a...$Į QQ 

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 

kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes Jam teko per keletą metų 

dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 

tams Marianapolls College, ku- 

randaai Thompson, Oonn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

zabeth Paulauskas, 50 m., 
820 W. 34th PI.; Mrs. Lucy
Kaischas, 50 m., 3514 So.»
Parnell Avė.; Joseph Andre
jus, 56 m., 3441 Lituanica 
Avė.; Mrs Elizabeth Lucas, 
47 m., 2517 W. 49th PI.

Maskva užgina derybas 
su Vatikanu

LONDON. — Maskvos ra- 
dio oficialiniame pranešime 
užgynė, kad Rusija pasiulu- 
si Vatikanui po karui išvien 
išrišti socialinius ir tikybi-į 
nius klausimus. Radio pa
reiškė, jog šiuos gandus pa
leidę kiti nerusiški šaltiniai.

U
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HOBOKEN, N. J. — Apie 
64 asmenys sužeista ir pa
daryta arti $4,000,000 ver
tės nuostolių kai penktadie
nio naktį didelis gaisras iš
tiko prieplauką ir dokus, kur 
buvo sukrauta daug karo 
medžiagos. Sakoma, gaisras 
prasidėjęs kai iškraustant 
vieną laivelį ekspliodavo 
glycerinos bačka. Gaisras 
greit persimetė į kitas bač
kas ir bematant apžiojo vi
są frontą. Spėta laiku iš
traukti kitus laivus, kurie 
buvo arti pririšti.

Dėl karščių ledas 
reikėjo skirstyti

ATLANTIC CITY, N. J.— 
Dėl nuolatinių karščių čia 
prisiėjo ledą skirstyti. Karš
čiams užėjus, ledo tiek su
vartota, kad atsargoj beveik 
neužteko. Ir iš apielinkinių 
ledaunių labai sunku ledą 
parsitraukti.

Medžiojant pašovė 
tėvą

NEW CASTLE, Ind. —
Buell Shaver, 19 m., medžio
damas per klaidą mirtinai 
pašovė savo tėvą, Burlay 
Shaver, 39 m.

Atgaivino brolį
INDIANAPOLIS, Ind. — 

Greitas 12-kos metų Caro- 
lyn English susipratimas ir 
mokėjimas išgelbėjo nuo 
mirties jos 4-rių mėnesių 
broliuką. Kūdikis lovoje ne
tyčia užtroško. Carolyn ėmė 
kūdikiui teikti dirbtiną res
piraciją, rankomis spausda
ma ir atleisdama vaikui šo
nus. Po kiek laiko kūdikis 
vėl sveikai kvėpavo.

i mus
X “Draugo’’ redakcijos ir 

administracijos atremontuo
tais ir moderniškai įreng
tais ofisais per ‘open house’ 
praeitą šeštadienį gėrėjosi 
visa eilė Chicago lietuvių: 
dvasininkų, veikėjų, biznie
rių, profesijonalų ir dienraš
čio korespondentų. Buvo at
silankęs taip pat ir Lietu
vos konsulas dr. P. Da.už- 
vardis su žmona.

X “Draugo” ofisų “open 
house” pirmuoju svečiu bu
vo buvęs redakcijos narys J. 
Pilipauskas, o pirmuoju tą 
dieną suteikusiu auką — J. 
Jakubs, žinomas sportinin
kas ir ristynių rengėjas, o 
dabar vienas adv. Olio į tei
sėjus kampanijos vedėjų.

X S. Stapulionis, žinomas 
Detroit, Mich., veikėjas, 
“week-end” praleido Chica- 
goj. Buvo apsistojęs pas šau 
liūs Marąuette Park, taip 
pat aplankė Mickeliūnus ir 
kitus pažįstamus, šeštadienį 
aplankė “Draugo” ofisus ir 
įteikė auką, o sekmadienį da
lyvavo Aušros Vartų para
pijos piknike, Vytauto par
ke.

X Pfc- John D. Lisauskas 
(Liszevvski), Karo Departa
mento pranešimu, už pasi
žymėjimus savo (pareigose 
Pietų Pacifike, apdovanotas 
“Good Conduct’’ medaliu. Jo 
namų adresas yra 3227 May 
St., Chicago.

X A. Snarskienė, So. Chi
cago darbuotoja, praneša, 
kad šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų Draugijos vei
kėjos eina į talką “Draugo” 
piknikui . per Labor Day. 
Darbo piknike visuomet esti 
ir dėlto talka visų labai ver
tinama.

X Pvt Julia Morkūnas, 
duktė senų West Side gy
ventojų, (2132 W. 23rd PI.) 
smagiai pora savaičių atos
togavo namie. Jau antri me
tai, kaip ji įstojus į WACs 
(Air Corp) ir šiuo metu ran
dasi Tampa, Fla.

X Bronė Motuzas šiomis 
dienomis rimtai susirgo ir 
išvežta į Evangelical Hospt- 
tal of Chicago, 5421 S. Mor
gan St. (kambarys No. 130). 
Prieš tai ji gyveno adresu 
936 W. 33rd St, Bridgepor- 
te.

X Adv. J. Peters, buvęs 
vestsaidietis, dabar su šei
ni* gyvenąs San Diego, Cal., 
atvyko į Chicago porai sa- 
vaičių sutvarkymui asmeni
nių reikalų.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas

$500.00 U. S. WAR
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