
DRAUGAS
The Uthoanlan DaMy Frlend

PUBUSHBD BT THBUTHUAN1AN 
CATHOUC PRESS SOCIETY 

2334 S. Oaldey Avė., Chic&go, III. 
Telephone Canal 8010—8011

The moat influenttal 
LlthuanUo DaJĮy tn America THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perlsh 
from the earth.”

-—Abraham Lincoln

No. 192 Kaina Sc Chicago, Illinois, Trečiadienis, Rugpiūčio (August) 16 d., 1944 Price 8c Vok xxvm

INVAZIJOS JEGO hl
■ NE PRANC

Rusai iš naujo puola Rytprūsius; 
atakuoja miestus Lietuvos pasienyje
MASKVA, rugp. 15.—Ru- j Rytprūsių, sienos. .Rusų ata- 

sų kariuomenė pradėjo smar J kos neduoda naciams pro- 
kiau pulti vokiečių linijas Į gos perorganizuoti savo li- 
prieš Rytprūsius, o jų lėk- nijas žemiau- Mazūrų ežerų.
tuvai atnaujino atakas ant 
miestų Lietuvos - Rytprūsių 
pasienyje. Rusų pranešime 
vardu minėta Eitkūnai, kaip 
tik anapus sienos.

Ankstyvesnis komunika
tas sakė rusų kariuomenė 
atmušė nacių kontratakų 
prie Raseinių. Nuo kontra
takos Biržų apylinkėje, ku
rią naciai bandė pravesti 
praeitą savaitę, nieko nepra 
nešta apie didesnę veiklą.

Rusų jėgos smarkiai puo
la nacių apkasus prieš Gra- 
jevą, dvi mylias į pietus nuo

Rusai vis labiau spaudžia 
priešą, kuris gina Varšuvą, 
ir šiuo laiku smarkiai kau- 
jasi, kad praplėsti savo po
zicijas vakariniam Visi a 
upės krante, toje apylinkė
je, kur rusai gręsia Kraku- 
vai ir Kielcei, 100 mylių į 
pietus nuo Lenkijos sosti
nės.

Pabaltijo valstybėse rusai 
skubiai varosi prieš nacių 
opoziciją. Atrodo, kad rusai 
greitu laiku perskels nacių 
jėgas Latvijoje ir Estijoje i 
dvi lygias dalis.

SAUSRA SUMAŽINS. KORNŲ DERLIŲ

Rekordiniam karščiui ir sausrai besitęsiantį ūkių ir daržų derliams vidurvakarinėse 
valstybėse gręsia pavojus. Ūkininkas G. W. Crosier, Evanston, III., stovi neužaugusių 
kukurūzų (kornų) lauke. (Acme-Draugas Telephoto.)

Lenkai užėmė kalną rytinėj Italijoj
ROMA, rugp. 15.—Britų 

aštuntos armijos lenkai ka
riai užėmė Vecchio kalną, 
dvi mylias į rytus nuo Fron 
tone, kurį jie užėmė dieną 
ankščiau.

, Į vakarus nuo lenkiškų 
dalinių, indėnai kariai kai-

PUOLĖ SALA 600 
MYLIŲ NUO TOKYO

NEW YORKAS, rugp. 15.
—Japonų Domei agentūros 
pranešimas sakė 22 Libera-

Britai kariai baigia iš
mušti snaiperius Empoli 
mieste, į vakarus nuo Flo
rencijos, ir šiauriniam Arno 
krante. Vokiečių, 6ąudym.M IJima' Kazan kokono) sa-
} pietinę dalį Florencijos be- f10“’ apie 600 myli'* nuo 

Tokyor-Atafca- įvykusi dienos 
metu vakar.

Anot pranešimo, dalinys

tor lėktuvai atakavo Iwo

veik baigtas.
Amerikiečių ir nacių pat-

rulės susirėmė prie Ponte- 
nuose į šiaurę nuo Arezzojdera ir prie Larottia,, tris
okupavo kelias strategines
pozicijas, kurias 
evakuavo.

Vokiečiai suima 
prancūzus partizanus
NEW YORKAS, rugp. 15. 

—Berlyno radio sakė “tūk
stančiai Prancūzijos pože
mio narių” buvo suareštuo
ta, taęiau, iki 6 vai. ryto 
(Chicagos laiku) neminėjo 
invazijos pietinėj Prancūzi
joj.

GEN. PATTON LYDI 
TREČIĄJĄ ARMIJA

WASHINGTON, rugp. 15. 
—Senatas užgyrė Gen. Pat- 
ton paaukštinimą iš Leit. 
Generolo į Majoro Generolo
i
rangą.

mylias į pietryčius, bet penk 
vokiečiai,) tos armijos rajonas vakari

nėj Italijoj bendrai ramus.

‘ ‘keturmotorinių bomberių ” 
atakavo Truk, Caroline sa
lyne, ir Wotje salą, Mar- 
shalluose.

I

Atakos neutralizavo Halmahera salą
GENERALINIS ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, rugp. 
15. — Sąjungininkų didieji 
lėktuvai per pastarąsias 
dienas beveik neutralizavo 
Halmahera, paskutinę japo
nų bazę pasto j ančią kelią į 
Philippinų salas.

Tas išmušimas atliktas 
per suvirš dvi savaites, ir 
ėmė tik tris dideles atakas

■/■ ■ va ■ va ■

Kiniečiai veržiasi 
pagal geležinkeli

CHUNGKING, rugp. 15.— 
Kiniečių jėgos Hunan pro
vincijoje atsiėmė kelias po
zicijas iš japonų į šiaurę 

Gert MacArthur sakė tę- "»° Leiyang, pųjal Canton-

ant salos aerodromų. Hal
mahera yra 200 mylių į va
karus nuo Naujos Gvinėjos 
ir apie 300 mylių į pietus 
nuo Mindanano.

Sugražino Romą 
italu vyriausybei

WASHINGTON, rugp. 15. 
—State Departamento biu
letenis sakė sąjungininkai 
sugrąžino Romą ir Littoria 
bei Frosinone provincijas 
Italijos vyriausybei. Sąjun
gininkų militapinės valdžios 
pareigūnai pasitraukė šian
dien.

VYRIAUSIOS KOMAN
DOS ŠTABAS Normandijoj 
je, rugp. 15.—Oficialiai pra
nešta, kad Gen. George Pat 
ton vadovauja trečią j ai ar
mijai Prancūzijoje.

Naciai seniai spėjo, kad 
Gen. Patton ir jo tankų da
liniai dalyvauja mūšiuose 
Prancūzijoje.

Vichy sakoma, kad 
Pelam Vokietijoje

siamos atakos sukėlė dide
lius gaisrus ir sprogimus. 
Jis taipgi pranešė apie ata
kas ant priešo taikinių nuo 
Timor iki Bougainville salų.

Hankow geležinkelį, ir tvir- Atskrido daUgiaU 
tai jas laiko. ’

Partizanai pradėjo 
puolimą Slovėnijoje

LONDONAS, rugp. 15.— 
Maršalo Tito štabo praneši
mas sakė jugoslavų partiza
nų kariuomenė pradėjo nau
ją ataką Slovėnijoje, 35 my
lias į vakarus nuo Italijos 
sienos. Tarp užimtų mieste
lių buvo Gornjograd, 20 my
lių į šiaurryčius, ir Smiart- 
no, 15 mylių į rytus nuo 
Ljubljana geležinkelių cen
tro.

Nepaprastas japonu 
seimo posėdis

NEW YORKAS, rugp. 15. 
—Tokyo radio sakė Premje
ras Gen. Kuniaki Koiso šau
kia Japonijos seimo specia
lų posėdį rugsėjo 5 d. Anot 
pranešimo, Koiso paskelbs 
“bendrą vaizdą“ jo kabinę-

Senatas užgyrė 
draudimo nuėmimą

WASHINGTON, rugp. 15.
—Senatas vienbalsiai priė
mė Green-Lucas bylių, ku
ris leidžia pristatyti Ameri
kos kariams spausdinius lie- j nusistatymo. 
čiančius ateinančius rinki
mus, ir eliminuoja tarnybų 
cenzūrą.

Vienas to byliaus rezulta
tų bus nuėmimas draudimo 
pardavinėti Anglijos laik
raščius Amerikos karo sto
vyklose užsienyje.

PRANCŪZIJOS PASIE- 
iNYJE, rugp. 15.—Ginkluoti 
| sargybiniai šiandien sergsti 
1 gatves ir viešbučius Vichy

robotiniy bombuj“
LONDONAS, rugp. 15.— Maršalas Petain išvykęs į

Po tykesnio laikotarpio nuo 
pirmadienio ryto, šiandien 
ir vėl atskrido didesni skai
čiai nacių robotinių bombų, 
kurios padarė nuostolių pie
tinėj Anglijoj ir Londono 
apylinkėj.

87 lavonai po sniegu
SANTIAGO, Chile, rugp. 

15.—Iki šiol iš sniego už
versto ir sunaikinto Sewell 
miestelio išimta 87, lavonai., 
Sniegas nuo kalnų užvertė

NEW YORKAS, rugp. 15. miestelį praeitą antra- 
—Didžiuma austriečių, kus-

Vokietiją. y
Praeitą savaitę jis prane

šė savo “sostinėje” esan
čioms pasiuntinybėms, kad 
jis liuosa valia neišvyks. 
Jeigu bus nustatyta, kad jo 
Prancūzijoje nėra, bus žino
ma, kad jis buvo prievarta 
įgabentas.

Bendra administracija 
išlaisvintai Austrijai

KALENDORIUS
Rugpiūčio 16 d.: Šv. Joa 

kimas; senovės: Rugelis h* 
Vaiselė.

Rugpiūčio 17 d.: Šv. Ro
kas ir šv. Hiacintas; seno
vės? Saulenis ir Sigita.

ORAS
Giedra, šilta ir trošku.

Marš. Rommel sveiks!?
LONDONAS, rugp. 15.— 

Vokiečių radio pranešimas 
sakė Feldmaršalas Rommel 
sveiksta po įvykusios “ne
laimės. ” Anksčiau praneš
ta, kad Rommel buvo sužei
stas galvoje sąjungininkų 
lėktuvų atakos metu.

rie paspruko į laisvus kraš
tus, mano, kad bendra Ame 
rikes, Anglijos ir Rusijos 
komisija po karo valdys 
Austriją.

Atakavo aerodromus
LONDONAS, rugp. 15. — 

Apie 1,000 Amerikos lėktų 
vų iš Anglijos atakavo 10 
nacių aerodromų Vokietijo
je ir Belgijoje.

die^į.

JAPONAI PASITRAUKIA
KANDY, Ceilonas, rugp. 

15.—Japonų daliniai, kurie 
traukiasi į įpietus pagal Tid- 
dim kelią šiaurrytinėj Indi
joje, sąjungininkų spaudžia
mi pasitraukia vis toliau.

Vokiečiai pranešė apie išlaipinimų
LONDONAS, rugp. 15.—Į Pranešimas buvo padary- 

Nacių komunikatas sakė są- tas po nepaprastos kelių 
jungininkų kariai išlipo 70 valandų tylos, ir pripažino, 
mylių plote pietinės Pran- kad išlipdinti amerikiečiai, 
cūzijos pakrantėje, tarpe prancūzai ir britai kariai 
Toulon ir Cannes anksti ši įsteigė pozicijas pakrantėje.
rytą. Pasak nacių, “pakraši- 
čių orinė sargyba kaujasi 
su išlipdinamais kariais.”

Anot nacių, per pirmas 
kelias valandas numušta 30 
sąjungininkų lėktuvų.

Per dvi valandas išlaipdinta 14,1 
karią; priešo opozicija labai maža

ROMA, rugp. 15.—Amerikiečiai, britai ir prancūzai ka
riai sudavė Hitleriui didelį smūgį ketvirtam fronte, atlik
dami pietinės Prancūzijos invaziją ir sėkmingai išlipdami 
125 mylių plote aplink Toulon.

Specialus komunikatas sakė didelė dalis Riviera pak
rantės buvo užimta pagal numatytą planą, o priešo kariai 
rodė tik mažą opoziciją. Priešo lėktuvui opozicijos visai 
nebuvo.

Radio pranešimas iš vienos įsteigtos pozicijos sakė są
jungininkai jau pasivarė kelias mylias nuo kranto.

Pranešimai iš Londono sakė 14,000 karių buvo išlipdin- 
ta per pirmas dvi valandas. Sąjungininkų lėktuvų atakos 
nurodė, kad išlipdinimai buvo koncentruoti 30 mylių plo
te Raphael-Cap Camiarat apylinkėje, tarpe Toulon ir Cari
nes.

Viena didžiausių lėktuvais gabenamų jėgų, iš »uvirš 
14,000 parašiutistų, dalyvavo invazijoje, nusileisdami toli 
už priešo linijų. '

Naująją invaziją rėmė su
virš 800 karo laivų.

“ATSIMINK 1918!“
“Prancūzijos armija ir vėl 

gyvuoja, ir kovoji ant savo 
žemės už krašto išlaisvini
mą. Atsiminkite 1918!”

Tokį pareiškimą padarė 
invazijos jėgų komandierius 
Gen. Sir Henry Maitland 
Wilson.

Išlipdinimas buvb pradė
tas tuoj įpo saulėtekio. Sep
tynios pėstininkų bangos 
pasiekė krantą ir skubiai 
užėmė pirmuosius objektus 
daugely vietų tarpe didelio 
Marseille uosto ir Nice. Jie 
rado tik mažą opoziciją, kar
ti angi sąjungininkų lėktuvai 
per penkias dienas iš eilės 
atliko dideles atakas ant 
vokiečių pozicijų pietinėj 
Prancūzijoj.

SUNAIKINO TILTUS
Aviacijos štabo narys sa

kė išlipdinimo rajonas buvo 
beveik izoliuotas, kadangi 
visi geležinkelių tiltai Rono 
upės klony nuo Valence iki

Marseille buvo lėktuvų ata
kų sunaikinti.

Bomberiams atakų o j ant 
taikinius toliau nuo kranto, 
karo laivai paleido tonus 
šovinių į priešo pakraščių 
pozicijas.

Pirmiems transporto lėk
tuvams ir sklandytuvams 
nusileidžiant, buvo labai m* 
žai šaudymo į juos.

Sąjungininkų lėktuvai at
liko suvirš 1,000 skridimų 
virš invazijos kranto, ir ne
rado jokios priešo lėktuvų 
opozicijos. Jie taipgi nume
tė milionus Lapelių, kurie 
ragina vokiečius karius pa
siduoti, ir įspėjo prancūzus 
neiti ar važiuoti vieškeliais, 
ir tolintis nuo milit&rinių 
taikinių.

Karių išlipdinimo laivai 
paleido karius tik po saulė
tekio, bet parašiutistai ir 
sklandytuvais vežami kariai 
vyko į pietinę Prancūziją 
dar prieš aušrą.

Labiau suspaudžia nacių 7-lą armijų
VYRIAUSIAS AEF ŠTA 

BAS, rugp. 15. — Keturios 
sąjungininkų armijos vienu 
kartu pasistūmėjo pirmyn: 
ir dar labiau suspaudė spąs
tus a(plink sugautą vokiečių 
septintą armiją. Sąjungi 
ninkai susiaurino nacių pa 
bėgimo kelią prie Falais: 
iki 10 mylių pločio, ir už 
valdė visus kelius vedan 
Čius iš Normandijos kišenė: 
į pietus.

Suimta š.mtiii celaisvių 
Feldmaršalo Von Kluge ds 
liniai ir vėl užgrūdo keliu: 
einančius į rytus, bandyda 
mi pasitraukti iš sugavime

Gen. Patton vadovaujanti' 
trečia armija pasistūmė' 
šiaurėn iki aštuonių myli 
nuo Falaise. Kanadiečiu 
verždamiesi pietuosna, ran
dasi pustrečios mylios nuo 
to miesto.

Berlyno radio pranešimai

sakė dabar vyksta “niekuoi- 
net nematyto aršumo ko- 
zos“ už tą Falaise spragą.

Komentuodamas apie na- 
:ių aršų priešinimąsi Caen- 
Talaise apylinkėje, Gen. Ei- 
-enhower aiškino, kad prie* 
:as turi laikyti tas pozici- 
as, kad duoti progos jė
goms iš pietų pasitraukti, 
r tam tikslui vartoja visas 
avo panzer jėgas, todėl bri1- 
ų ir kanadiečių žygiavimas 
įėra toks žymus, kaip ame- 
’ikiečių.

Kiek iš Kluge io 100,000 
ki 200,000 karių jėgos jau 
išspruko dar nežinoma, bet 
įanoma, kad daug tūkstan- 
ių dar sugauti toj Norman- 
'ijos kišenėje.

Stabo narys sakė Von 
Kluge išleido dar vieną “ko
vokite iki paskutinės kul
kos ir paskutinio kvapo“ 
įsakymą.
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San Francisco, kur liepos mėnesį rei
kia "finkautio"

— FE« NfiVADOS TYRLAUKIUS. — 100 MILIJONŲ
TILTAI. — NAMELIS PAKRANTĖJE ANT UOLOS.
— MILŽINŲ MEDŽIŲ MIŠKE. — SENUTE 16 LIETU
VOS. — “DŽENTELMENES AMERIKONKOS —
KINIEČIŲ MIESTE.

Keista, kai važiuoji ištiso- čia rankų darbo altoriai 
mis valandomis traukinki Ir ir stovylcs, atgabentos dar 
nepamatai jokios sodybos, 1780 ra. iš Meksižos. 
jokios trobelės. Sita-ip yra Aukso Varty s Jr
Utah ir Nevedei valstijose. ant uo,os
Daug kur kalnynai, apaugę
kažkokiais padžiūvusiais žo- Iš šimto parkų, kuriai3
lių kelmais. Tik vietomis i didžiuojasi San Francisco, 
JUOS bando lūprarys čiulpyti garsiausia — Gosden Gate 
menčių gyvuliai, Kas kita parkas, užimąs daugiau, 
K&lifoboijoj. .Čia puikūs so- kaip tūkstantį akrų. Net pa
dai, dėdingi laukai. vargau beeidamas, o tik ma-

! žą dalį apėjau. Čia augme-

VOKIETIJOS PAKRAŠČIŲ 
SARGAS

Vokietijos pakraščių sar-

ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
lietovių-stovokiĮ
parapija

Oglesby, IU. — Šio mies
telio lie uviai katalik?) per 
daug metų turėjo nuosavą 
Šv. Konstantino bažnyčią, ; 
kurioje virš 40 metų sek
madieniais Dievą garbino, 

į Buvo labai malonu ir gar- 
bingą turėti savo bažnyčią, 
nes tuomet visiems lietu-

Kokias šis sumanymas a- 
teity sutiks pasekmes, da
bar dar labai sukiku atspėti 
Bet slavokų ir lietuvių abel- 
ną padėtį žinančiam lengva 
spėti, kad naujas sumany
mas daug kliūčių susilauks, 
ypatingai finansiniu atžvil
giu; daug vargo reikės įdė
ti. Jeigu panašus sumany
mas būtų iškilęs nors 6 me
tai pirmiau, tuomet sėkmės

WASHINGTON, rugp. 14.
!—Keturios Kongreso komi- 
j sijos dirba ant trijų punktų 
pokarinės konversijos pro-

pirm rugsėjo 1 d., kad būtų 
galima prieš rinkimus pasi
imti dar kitas atostogas, 
mo pertekliaus, bedarbės ir

gramos norėdami ją baiga demobilizacijos.

, butų buvusios geros ir uz-viąms buvo gana geri nors i .7 ’ x . T , ,, j. . . . . . tikrintos. Bet įau dabąrti-sekmadieniais savo gimtoje1 . . , . 7, ,
, ,, • -x • 4.- t-v x j- niais laikais ateitis labai kalboje išgirsti Dievo žodi

Bunaiejl Sam Francisco 
įspūdžiai •

Traukinys sustojo O aklui 
de ir per okeano Įlanką ra
miai sau mus vežė garlai
viais — keltas. Buvo rytas 
ir į gatvę išlipę ko dantimis 
neėmiau kalenti. Iš namų 
išvykau kaip ir į pietų pusę, 
flpgirengiąu kuo ploniausiai, 
o čia — šaltumas, kad po
nios net kailiniais apsivil- 
kusios, o ir vyrąi
paltuose. Turėjau storoką 
nertinį — vis tiek šalta.

skslbiąnt.
Rųgpiūčio 6 d. slavokų 

klebonas kun. S. Kaseevič 
iš La Baile, III., virš minė
toje bažnyčioje paskelbė lie
tuviams ir slavokams apie

apsiniaukusi, sykiu ir sėk
mės abejotinos. Netolima a- 
teitis šį svarbų klausimą 
išriš geriau, negu mes. Al. I

Sėdėti kambary tiek atva
žiavus — būtų nusikaltimas, 
drebėti į gatvę išėjus — dar 
susirgsi. Keliaunininkas tu
ri visas kliūtis nugalėti. Tai
gi — pąsivilkau pižamą, net 
ir maudymosi kostiumą, tą 
patį su kuriuo plaukiau po 
Druskos ežerą, pasivilkau. 
Dabar jau buvo galima ken- 
tėt. Bako, Golfstromas pa
sisukąs vasarą, užtat taip 
šalta, bet ne visuomet — ki
ta diena buvo žmoniškesnė.

uys ir gelis kokių tik pasau
ly gali rasti, iš visur par
traukta. Paukščiai visokiais 
balsais čiulba, medžių pa
vėsiuose didingos garsiųjų 
pasaulio žmonių stovylos, o 
muziejuose vertingų meno 
paveikslų, gyvulių iškamšų 
ir visko.

Mano dėmesį patraukė 
muziejuje didžiulis skritu
lys, nuplautas nuo milžino

storuose Kalifornijos medžio. Jo am
žius — daugiau 2,000 metų. 
Mokslininkų atžymėta rieve- 
lėse koks medis buvo kai 
250 m. po Kristaus Europą 
gotai užpuolė, kai 410 me
tais Atila siautėjo, kai 1095 
m. buvo pirmas Kryžiaus 
karas, kai 1431 m. buvo su
deginta Joanna D’Ark. Me
dis storas, paguldžius jis bū
tų aukštumo sulyg žmogaus

Gražus miestas San Fran
cisco. Tiktai tiek čia tų kal
nų! Net* septyni, gana dide
li,

— Seven up! — juokais 
pasakė kažkas iš vietinių.

Ir visi kalnai namais ap
statyti, o kalnuotomis gat
vėmis kitaip nepavažiuoja 
•.gatvėkaris, kaip. tik traukia 
mąs metalinių virvių, kurios 
įtaisytos žemėje vidury bė- 
W z
-Centro pastatai ir 
Dolores misijos

Nuvykęs į Amerikos mies
tą žinksniuok į rotušę arba 
j sostinės rūmus (capital). 
Jr -San Francisco tie viešįeji 
pastatai — meno pažiba. 
Turtingas miesto knygynas, 
o jo sienose išrašyta, am
žiais susektoji išmintis:

— Auksas gali būti atim
tas, o mokslas, žinojimas 
yra tavo per amžius.

Gamta yra Dievo apsireiš
kimas, menas yra žmogaus 
apsireiškimas.

— Gryna sąžinė yra gero 
gyvenimo liudininkė ir atly
ginimas.

Pacifiko pakrantė garsi 
savo misijų stotimis. Pačia
me San Francisco mieste y- 
ra -Dolores misija, įkurta 
penketą dienų prieš Ameri
kos nepriklausomybės pas
kelbimą. Kaip didelį įspūdį 
daro pirmykščiai - stogo die
nojai, šikšnomis surišti. Lu
bos dar indi jonų ryškiomis 
spalvomis išdažytos.

gybos narys, 76 metų am- sumanymą vietoje senosios, 
žiaus, palėkęs į amerikiečių statyti naują, didesnę ir pa- 
nelaisvę Prancūzijoj, laukia j togesnę bažnyčią ir klebo-1
transporto, kuriuo jis bus 
atgabentas į Ameriką ir pa
talpintas koncentracijos sto
vykloj. (Acme-Draugas te-

cifiko mėlynę ir įdomią van
denyno gyvūniją. Bet buvo 
šalta, tai čia judėjimas ma
žas. i.

Daug gražiau, ypač kai 
giedra, pasikelti į didžiulį 
bokštą — Coit tower, iš kur 
matosi uosto dokai, ilgiau 
sis pasaulyje kelių mylių til
tas, maža gražutė Alkatra

niją. Klebonijos niekuomet 
ten nebuvo, nei kunigo, to
dėl vadinosi tiktai misija, 
bet dabar bus jungtinė lie
tuvių ir slavokų parapija. 
Jau tam tikslui ir komite
tas iš abiejų tautų liko su
organizuotas.

zo sala, besistiebią bažnyčių 
bokštai ir kalnuotos miesto 
gatvės, kur mašinų vairuo 
tojai turi būti nepaprastai 
patyrę.

(Bus daugiau)
K. J. Prunsfcis

Didžiausia Lietuviu 
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!

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — YVATCHMAKJER 

— MŪŠIO
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Pasiekiu ir garsųjį Cliff 
House — namelį ant uolos 
Pacifiko pakrantėje. Tai mė
giama miesto vieta, kur iš 
langų, iš verandų s abi Pa-

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

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

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

I1UDKIKO RADIO VALANDOS:
WOFL, 1000 K., Neitėlios 
vakare — »:30 P. M.
WHPC, 1450 K., Krtvego 
vakare — 1:00 P. M.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ui pigesni nuošimtį — be komisine 

PAS

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

VVHOLESALE 
FURNITURE 

. BROKER
Everything in the line of 

Forniture

Factory Representattve

RHOYYROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

For appointment call — 
REPUBIJO 6051

S ■ ■

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MOROičIŲ!
Statybai, Remontavimoi, Refinansavimui— 

ANT IJ5NGVV MftNESlNIŲ IAMORfcllMU!

Panaudokite l'rogį I)ahartin5inn Zeuiums 
Nnoitničio Ratams.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

ĮTAPKITE FINANSINIAI JJBPRIKLĄUSOMII

TAUPYKITE mftflj l»talcoje. JOsų indeliai 
rflpcstlpgai globojami Ir Ilgi $5,000.00 ap
drausti' per Fedrral Savinas and Loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 

pareikatavirIšmokami Jums ant svirno.

SENIAUSIA IR ZYMLAITSIA IjIETUVIŲ 
finansine IŠTAIGA 

— 47 Matai Sėkmingo Patarnavimo! —

ASSOCIATION 
3226 80. HALSTED ST.

==i= >*■ '•' n“ 1
£

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

i -<■ ' -č> 11 .----Į--.'-...... '■ ...

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. SIRIKOL'IS
PHYSIC1AN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

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

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Bes. TeL GROvehUJ 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarusi
2423 West Marųuette Roaa

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT‘

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenu< lalantis
800 N. Clark St., City 

SUPERIOR 1462.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora ak ų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdamj Išeg
zaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regšjimo mokslas 
gali suteikti.

SA METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų aklų įtempimų.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OFTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Tnlelunas: OA.NAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:80 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir šeitad. 8:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
SekmacL, Trečiad. ir šeštadienid^Pl

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbUc 7868

TeL CANal 0257
Rcz. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

, I
Nieks negali mus paže 

minti, išskynus mus pačius.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
- B AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street j 
▼aL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:301 

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

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

'6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

'M. G. SERNER;
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
'Tel.: Yards 1826

Pritaiko Akinius,
Kreivas* Akis 

! Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8

8*kmadieny^e P*1811 BUtArt^*

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
^Pirmadieniais, Trečiadieniais

Ir Šeštadieniais <
Valandos: 8—<8 popbL

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki^_ 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vs^A 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dien^r

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TcL LAFayette 3210 
Re*. TcL REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

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

Pcnktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimu.

Tikėjimas yra brandi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl.Uą kad jo nehraa-
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I “D K A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS PECCI TĖVIŠKĖJE

“DRAUGAS” HELP ĮVANTED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-S48*

HELP WANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRISINŲ

THE PULLMAH CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Svarbi Pramonė
PAGELBEKIT MAITINTI 

MUSŲ
GINKLUOTAS JĖGAS

DIENA AR VAKARAIS DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO 

★ "Ar 
UNITED STATES 

COLD STORAGE CORP. 
2101 W. Pershing Rd.

D2ENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 6:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama; 

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

kurį daug vėjų pūtė, daug 
lietų plovė ir daug audrų 

Palikom užu savęs Romos .daužė. Rodos, pakils vėtra

HELP WANTED MOTERYS

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

tuojau.
PEOPLES IKON ft METAL CO. 

5835 S. IXX)MIS BLVD.

MAŠINOMS OPERS.
SIŪTI DEL VALDŽIOS 

PIRŠTINES
GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

48 vai. j asvaite. Laikas ir pusė 
už šeštadienį.

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

REIKIA 
VYRŲ IR MOTERŲ 

Patyrusių ir nepatyrusių 
prie darbų mėsos pakavime. 

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

2406 W. 63rd St.
4200 S. Marshfield Avė. 

Tel.—PROspect 6279

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
HONEYVVELL

4737 W. Division

bokštus, Cecilijos Metellos 
kapo didingą paminklą, kaip 
pilis horizonte stūkstantį, ir 
pinigų iškerojusias viršūnes. 
Pro Castelli Romani mieste
lius skubam tolyn, kur kal
nai mėlynuoja, kur gamta 
laukinesnė. Sudie tau, Fras- 
cati, tavo šauniems sodams 
ir kvapniam vynui! Sudie 
tau, Rocca di Papa, kuri pri
lipai prie kalno šono, lyg 
kregždės lizdas, ir diabar 
žiūri drebėdama, bijodama, 
kad nenubirėtum apačion!
, Mūsų kelias suka Neapo
lio linkui. Iš abiejų pusių, 
atokiai, dunkso kalnai. Tarp 
jų matai susigūžusius mies
telius, tokius vienišus, slap
tingus, lyg juose gyventų 
koki atsiskyrėliai. Nes keis
ta daros, bežiūrint į tuos 
namus užsikorusius įi pačią 
kalno keterą, ant pat pli
kos, akmeningos viršūnės, 
tartum kokiai dangun iškel
tai aukai.

Mano akyse vis tebestovi 
tie aukštumų lizdai. Antai, 
miestelis! Trobas susiglau
dusios stovi pačioje kalno 
viršūnėje, gal kokio pusant
ro tūkstančio pėdų aukšty
je, kur nė mažiausia žolely
tė neauga, joks medis, ar 
krūmas šaknų neįleidžia ir

PATARNAVIMAI

DCDEI ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLU’ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kur) 
norite ir pajėgsite dirbti.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie seklbiasi “Drau
ge”.

Balsas iš burnos išėjęs ne
besugrįžta.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS

TAISOME
Skalbiamus Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th Si.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ it
★ For Sale 1
★ For RentI
★ For Help I
★ For Service 1
★ For Resultsi 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHTIANIAN 

ADVERT1SING MEDIUM

* + ** * ** * *

Rūpi du sapnai
PORTLAND, Ore.—Chief 

radioman George Tweed, 
kurig per 31 mėnesį slapstė
si nuo japonų ant Guam sa
los iki kol amerikiečių buvo 
išgelbėtas, sapnuoja tik apie 
du dalyku: pirma, grįžti ir 
kovoti prieš japonus, o ant
ra, po karo ant visados ap
sigyventi Guam saloje.

ir nušluos tuos namus, nu- 
žers apačion, ten kur kipa
risai žaliuoja ir pinijos ke
lia savo galvas. O tačiau 
tas miestelis, lyg koks nuo 
pasaulio pabėgęs ir apmąs
tymams susitelkęs, prie dan
gaus arčiau prikopęs vienuo
lis, stovi čia susiglaudęs 
šimtus, gal ir tūkstantį me
tų, praleidęs pro šalį daug 
antplūdžių, pats nekartą nuo 
užpuolimų gynęsis ir svei
kas išlikęs, kada per tą lai
ką slėniuose ne vieną mies
tą jau smėlis užpustė ar erš
kėčiai apžėlė.

Keisti, vienuoliški šitie 
miesteliai, toki susitelkę, ne 
iš. šio pasaulio, nors jei ten 
užsuktum, rastum tuos pa
čius žmones, tą patį kasdie
ninį vargą, sutiktum tas pa
čias vandens nešikes prie 
šulinio rinkoje ir rastum tas 
pačias be,smaluojančių vai
kų akis, juodas, budriai ta
ve sekančias, kiekvieną 
smulkmeną įsidėm i n č i a s. 
Rastum ten jaunamartę ant 
slenksčio su pirmagimiu glė
byje, rastum pageltusio vei
do senę ir girdėtum skardų 
dainininko balsą. Kaip vi
sur, taip ir ten ,tai suskanl- 
ba varpas vidudienio mal
dai ir vėl palengvėle tyla, o 
su juo drauge visas mieste
lis rimsta.

Ir mes artėjom į vieną 
tokių miestelių, į Jokimo 
Pecci, tėviškę.

Jūs gal truktelsite pečiais

M

U!

*

Pastaroje savo kelionėje Pacifike prezidentas Roose- 
veltas gavo progos ir pažuvauti prie Kodiak salos, Alas- 
koj. Sako, žygis nebuvo veltui — prezidentas pagavo dvi 
dideles žuvis. (Acme-Dra.ugas teleplioto)

kimis. Moterys eina atlašios, 
net ir senatvėje tiesaus lie
mens, nė kiek nesukunku- 
sios po metų našta. Tai dėl 
to, kad jos čia ąsotį vandens 
iš miesto šulinio ar skalbi
nius pintinėje, ar pirkinių 
ryšulį neša ant galvos užsi- 
dėjusios. Pakeliui ne vieną 
jų matėm tiesią, dar į šo-

Kaip dabar iš paveikslo jis 
žiūri savo mėlynomis aki
mis į šiuos užklydusius pa
šalaičius, taip prieš šimtą 
metų jis gal ilgas valandas 
pro, langą stebėjo aplinki
nius kalnus, grožėjosi jų 
spalvomis, mąstė apie Die
vo veikalų galybę, apgalvo
jo žmonių vargus, išmoko

nūs įremtomis rankomis su juos pažinti, suprasti ir vė-
variniu ąsočiu ant galvos ir 
su guviomis, tokiomis pat 

, tamsiomis akimis ir juodais, 
kaip varno sparnais plau
kais.

Carpineto miestelyje nuo 
senų laikų gyveno grafų 
Pecci giminė. Nieko įžymaus 
ir įstabaus neturi tas Car
pineto. Italijoj pasitaiko 
maželyčių miesteliukų, ku
rie gali pasigirti ar savo 
bažnyčia, ar šauniais palo-

liau, jau iš popiežiaus sos
to,, surikiuoti į naujesnes, 
teisingesnes gaires, kurių 
pasaulis tačiau nenorėjo pri
imti, pamėgęs savo purvą, 
skriaudą ir neteisybę, nuė
jęs paskui grubius ir buku3 
vadus.

Ateities planai, platūs ho
rizontai jaunam Pecci vėrė
si ir didelėje bibliotekoje,

kur jis bus praleidęs ne vie
ną valandą ir radęs ne vie
ną gilią mintį. Tarp eilės 
knygų, čia yra keletas ir 
labai retų, net iš anų ga
dynių, kada mokslo ir poe
zijos veikalai buvo ranka 
nurašinėjami.

Nuo praeities šneka nu
krypsta prie šių dienų, prie 
ūkio, prie kasdieninių darbų 
ir vargų. Taip, vargų visur 
esama, net ir Leono XIII 
gimtinėje. Sunku su žemės 
darbininkais — visi bėga į 
karo pramonės fabrikus, ku
rių netoliese esama. Derlius 
yra valdžios žinioje, — ir 
savininkai turi teisę pasi
likti tik tiek, kiek nuskirti 
jų pragyvenimui... Laikai 
nėra lengvi... Nežinia, ką 
atneš karas...

Aš tuo tarpu žvelgiu į 
tuos mūrus, kurie išaugino 
didį) vyrą, žvelgiu į tuos kal
nus, pro kuriuos anuo me
dų, kaip koks pragiedrulis, 
prasimušė ir savo išminti- 
ųii bei darhais švietė žmo
nėms ir tautoms šio namo, 
šio aukštumų lizdo plačia- 
regis sūnus, vienas iš tų, ku
ris pasaulius judino, naujus 
kelius skynė, širdis ir pro
tus žavėjo, visus suprato, 
gi labiausiai tuos, kurie var
gą kenčia, sunkų juodą dar
bą dirba ir vis šviesybės il
gisi.

Antanas Vaičiulaitis

Galėtų gimti gerai išauk
lėti vaikai jeigu mes, tėvai, 
būtumėm gerai išauklėti. — 

Goethe

ir tarsite: kas tai per var- ciais, ar didelio menininko

4,000 nušauta

das ir kas tai, per žmogus, 
jei niekados nesu apie jį 
girdėjęs. O, ne! Jūs esate 
apie jį girdėję, esate matę 
jo paveikslą, esate skaitę a- 
pie jo išmintį, apie drąsius 
jo posūkius politikoje ir vi
same katalikų gyvenime... 
Jis tiek daug yra padaręs, 
kad kai kurie istorikai gal
voja, ar nevertėjus Didžiojo

BERNAS, Šveicarija. —
Spauda čia praneša, jog tarp 
4,000 ir 5,000 vokiečių, dau- ! vard4 jam prikergti, 
gelis karininkų, liepos 21 ir' Tasai vyras buvo Leonas
22 sušaudyti už -tai, kad 
įtarti prisidėję prie pasikė
sinimo nesenai nužudyti Hit
lerį.

Mirė buvusis Latvijos 
prezidentas

NEW YORK. — Nacių 
kontroliuojamas radio Rygo
je pranešė, jog mirė Albert 
Kviesis. 62 m. amžiaus, ku
ris buvo Latvijos prezidentu 
nuo 1930 m. iki 1936 m.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★ •

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

V AL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSMAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

REIKIA
DEŠRŲ DIRBTUVftJE 

DARBININKIŲ
Atsišaukit tiktai asmeniškai.

ARMOUR & CO.
2625 W. Madison

GIRI,
GENERAL OFFICE

Experience not neoessary. 
Permanent position. Appiy.

GRINNELL CO.
4425 S. WESTERN

MOTERŲ
Prie lengvų rankomis siuvimo dar
bų. Patyrimo nereikia. Oaron darbo 
sąlygos, patogi transportai! Ja. fies
ta d nereikia dirbti.

JULIET BRIDAL VEIL CO.
S6 E. SOUTH WATKR FRA M«1

XIII, baltas senelis, kurio 
mėlynų, akių gilų, išmintin
gą ir gudrų žvilgsnį esate

z

kada nors stebėję paveiks
le. Jis gimė vienišoje ir at
šiaurioje aplinkumoje, tarp 
tų kalnų, viename iš tokių 
aukščiau pakopusių mieste
lių. Tai Carpineto.

Prieš šimtą su viršum me
tų, kada Jokimas Pecci bu
vo mažas vaikas ir kada tu
rėdavo keliauti iš tėviškės 
į Romą, aplinkui visur bu
vo pavojinga ir nesaugu.

— Tada čia busimasis po
piežius, — pasakoja vienas 
iš mūsų būrio, — važiuoda
vo su ginkluotais palydo
vais. Apylinkėse, kurios taip 
toli nuo centrų, nuo didžių
jų kelių, čia siautė tais lai
kais plėšikai.

Susitikdami žiūrim į anų 
plėšikų ainius. Tamsiavei 
džiai, juodakiai, vidutiniško, 
stipraus sudėjimo, jie atsi
dėję stebi tave. Ten štai ker 
džius varosi avių kaiminę, 
ten vėl kitas, įsikinkęs jau
čių porą, ramiai sau važiuo
ja. Vaikai toki pat tamsia
veidžiai, tankiais plaukais, 
kaip anglis žibančiomis a-

paveikslais. Carpineto nieku 
nežėri ir smalsaus praeivio, 
netraukia. Tai kuklus mies- Į 
telis, su viena platesne gat
ve, su vaikų būreliais, su 
trimis jaunomis italiukėmis, 
kurios ten priešais eina, vi
sos trys užsidėjusios ąso
čius ant galvų ir atlašios, 
dailiai nuaugusios.

Pačioje miestelio pakraš- 
tėje, aukščiausioj vietoj, ky
la didesni, puošnesni namai, 
bet tokios pat pilkos spal
vos, kaip ir visi kiti aplin
kui. Tai ir yra Pecci šeimos 
lizdas, kuriame ir šiandien 
tas pat vardas išlikęs, kaip 
ir Jokimo dienose. Iš vienos 
namų pusės yra keletas me
džių ir status šlaitas, o iš 
antros, tik jau žemiau, sto
vi sau miestelio trobos, lyg 
pasišovusios prilipti ligi rū
mų, bet paskui susidrovėju
sios ir likusios pusiaukelėje.

Dvi mėlynakės mergaitės, 
viena judri, gyva, o antroji 
lėtesnė, ir pati šeimininkė 
rodo mums kambarius, kur 
popiežiaus augta, kur jo gy
venta,. Kai kurie iš mūsų 
būrio jau kelintas kartas 
yra čia buvę, jiems viskas 
žinoma, net ir smulkmenos: 
tų baldų stilius ir medžia
ga, tos stiklų detalės, tie 
pagražinimai lubose ar grin
dyse. Žiūriu į portretus sie
nose, kur Pecci giminė nuo 
senų dienų renkasi vyras po 
vyro ir kur savo vietą turi 
garbingiausioj! tos giminės 
atžala. Ten antai dar jauno 
popiežiaus paveikslas, 6 ten 
jis jau pagyvenęs, to gero 
išmintingo žvilgsnio senis.

STASYS LITWINAS SAKO: T®

"F) H D JĮ "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
LZZ-1.UZ-1.H VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS." -------------  GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
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. VICTORV 1272 

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

PENKIOLIKA (16) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
26% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasaa 
perdirbtas ir 
padarytas
kaip naujas. \

z

Ateikite šiandie!

Stndlo OoiK-h

Telefonas SEELEY 87G0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

,2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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2894 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
u Publiahed Daily, except Sundays,
A by the
y LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY

A member of the Catbolic Press Association 
'86 .00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c percopy.
. Advertiaing in “Draugas” brings best results.
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DRAUGAS.
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Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:
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Pusei metų ..................................................„.............. ......
Trims mėnesiams .....................,.........................................
Dviem mėnesiams ................................................................

# Vienam mėnesiui ...................................................................
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

Metams ..............................................................................................
Pusei metų .............................................................................
Trims mėnesiams ..........................................................................
Dviem mėnesiams .................................................................
Vienam mėnesiui ............................................. ...................

$7.00
4.00
2.00
1.50
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$6.00
3.50
1.75
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

4) vieningai dalyvauti National War Fund rinkliavoj, 
kuri bus spalių mėnesyje.
FONDO CENTRAS NEtV YORKE

Centrialinis fondo ofisas steigiamas New Yorke, nes 
veik visų kitų tautų šalpos fondai ten turi savo ofisas. 
Ten turi savo centralinį ofisą ir National War Fund, 
su kuriuo mūsų fondui teks artimai bendradarbiauti. 
Be to, persiuntimas pašalpos nuo karo nukentėjusiems 
žmonėms ir tremtiniams bus daug patogiau vesti iš 
New Yorko, Taip jau ir drabužiams (iš žmonių surink
tiems) centriniai sandėliai reikalinga turėti arti uosto.

Steigiant centralinį ofisą New Yorke, reikalinga ten 
turėti valdybos narių, kurie galėtų susirinkti bent vie
ną kartą į savaitę įvairiems pasitarimams. Todėl pa
taisius kai kuriuos fondo statuto paragrafus, prie vyk
domojo komiteto pridėtas dar vienas vice pirmininkas 
ir nutarta išrinkti finansų sekretorių. Vice pirminin
kais išrinkti — kun. Jonas Balkūnas iš Miaspeth, N. Y., 
ir adv. Ladas Rastenis iš Baltimore, Md. Finansų sek
retorium išrinktas Juozas Laučka iš Brooklyn, N. Y. 
Tie papildymai yra svarbūs, nes vykdomasis komite
tas pasidaro stipresnis ir lankstesnis darbui. O darbo 
bus daug, komplikuoto ir sunkaus.
SKYRIŲ ORGANIZAVIMAS

Fondo skyrių organizavimas yra labai svarbus rei
kalas. Todėl direktorių suvažiavimas ragina veikėjus 
tuojau imtis darbo. Jie turi būti įsteigti kiek galima 
greičiau, nes reikia gerai prisirengti prie National War 
Fund didžiojo vajaus, kuriame reiks visiems ir dar
buotis ir aukoti.

Naujas jungtinių tautų žygis
Šiomis dienomis buvo laukiama labai svarbių įvykių 

Prancūzijos fronte. Sąjungininkai padarė tokių žygių, 
kurie priešo jėgas į desperaciją varo, nes jas ir nai
kina ir apsupa. Tarp 100,000 ir 200,000 vokiečių karių 
atsiduria pavojuje.

Sąjungininkai varosi Paryžiaus link. Prancūzų sos
tinę jie galėtų greičiau pasiekti ir ją užimti, tačiau 
ne tiek ten yra skubinamasi, kiek siekiama sunaikinti 
vokiečių armiją prįeš įeinant į Paryžių.

Naujai pradėtasis žygis — atidarymas ketvirtojo 
fronto Europoje prieš Vokietiją, nacių siautėjimui, at
rodo, padarys greitą galą.

Rugpiūčio 15 d. didelės jungtinių tautų armijos įsi
veržė į Pietų Prancūziją tarp Marseille ir Nicos (Nice). 
Įsiveržimas buvo labai sėkmingas. Į tą Prancūzijos 
krantą išlaipinamos didelės jėgos, kurios su dideliu 
1 asisekimu žygiuoja pirmyn. Jos bus didele pagalba 
sąjungininkams ir vakarų fronte ir taip jau Italijos 
fronte.

Tad, iš visko matyti, kad šiomis dienomis Europoje 
dideli dalykai dedasi. Ši savaitė, kaip pats vyriausias 
1 aro vadas vakarų fronte pareiškė, gali pasiekti tokio 
laimėjimo, kokio per šį karą sąjungininkai dar nėra 
pasiekę. Jei pridėti požemių (underground) veiklą Pran
cūzijoj, vadų atsišaukimus į prancūzų tautą pasirengti 
a isuotinam sukilimui prieš okupantą, galime numanyti, 
kaip svarbių ir gal būt lemiančių įvykių išvakarėse 
gyvename.

★

Pergalė užtikrinta i
Gen. Henry M. Wilson, vyriausias sąjungininkų ka

ro vadas Viduržemiuose, išlaipinus jungtinių tautų 
kariuomenę pietinės Prancūzijos krantuose, padarė 
reikšmingą pareiškimą. Anot jo, ketvirtojo fronto jė
gos, susijungusios su esančiomis sąjungininkų jėgomis 
Normandijoj, paskubins vokiečių išvijimą iš Prancū
zijos. šiose operacijose dalyvaujančios ir prancūzų 
armijos. Prancūzijos armija ir vėl kariaujanti savo 
teritorijoj, kad pagreitinti savo krašto išlaisvinimą. 
Toje kovoje dalyvaus ir civiliniai Prancūzijos gyven
tojai. Gen. Wilson tarp kitko sako: •

“Užbaigtame šią kovą taip greit, kaip galime, kad 
visa Prancūzija galėtų gyventi laisvu gyvenimu taikos 
ir saugumo sąlygose. Pergalė yra užtikrinta.”

★

Lietuvių šelpimo reikalai į t

ULRFA SUVAŽIAVIMAS

Rugpiūčio 13 d. New Yorke įvyko labai svarbus 
Bendro Lietuvių Amerikiečių Šelpimo Fondo direkto
rių suvažiavimas, kuriame dalyvavo veik visi direk
toriai. Kurie negalėjo atvykti, prisiuntė savo įgalioti
nius.

Fondo pirmininkas kun. dr. Juozas Končius susirin
kimui padarė išsamų pranešimą, iš kurio paaiškėjo 
kiek daug teko dirbti, kol fondas legalizuotas ir kol 
buvo priimtas į National War Fund. Pirmininkui iš
reikšta padėka už jo tikrai nuoširdų ir šaunų pasidar
bavimą.

Tarp daugelio fondo direktorių nutarimų, pažymė
tini: 1) steigti fondo ofisą New Yorko mieste; 2) pa
pildai vykdomąjį komitetu 3) organizuoti skyrius į

Vienu žodžiu, Bendro Liet. Am. šelpimo Fondo di- 
rektoriatas ir valdyba dirba rimtai ir planingai. Fon
do centro (susidedančio iš visų patriotinių lietuvių 
grupių) jau daug yra nudirbta ir daug laimėta. Da
bar mūsų visų eilė yra įsikinkyti į šį svarbų ir kilnų 
darbą.

- t ------ - ---------------------------------------------------------------

|T APŽVALGA Į
Kas ką šelpia

“Darbininkas” padarė pastabą, kuri yra verta dė
mesio. Jis rašo:

‘‘Mūsų išeivijos patriotingieji lietuviai sielojasi ir 
rūpinasi šelpimu nualintos ir smaugiamos Lietuvos. 
Lietuvių kolonijose organizuojasi Suvienyto Lietu
vos Šalpos Fondo skyriai, kurių svarbiausias darbas 
rinkti pinigus ir drabužius nukentėjusiems nuo karo 
Lietuvos gyventojams.

Mūsų išeivijos kvislingai, komunistai ir jų pake
leiviai, kaip dirbo, taip ir tebedirba Rusijos šelpi
mo darbe. Jie apgaulingai skelbiasi savo spaudoj, 
kad jie renka pinigus ir drabužius Lietuvai. Tačiau 
visiems yra žinoma, kad jie neturi valdžios leidimo 
rinkti aukas Lietuvai. Komunistai, prispirti prie sie
nos, kartais patys pažymi, kad jų surinktos aukos 
eina į Russian War Relief, Ine.

Vienintelis lietuvių fondas, kuris turi valdžios lei
dimą ir užgyrimą rinkti pinigus ir drabužius Lietu
vai, yra United Lithuanian Relief Fund. Lietuviai 
komunistai, jeigu jie neri šelpti Lietuvos • gyvento
jus ir išblaškytus lietuvius tremtinius, tai jie turi 
savo susirinktas aukas perduoti United Lithuanian 
Relief Fondui. Priešingai, jie šelpia Sovietų Rusijos 
gyventojus. Jeigu komunistams yra artimesni So
vietų Rusijos gyventojai, tai nors tiek gerai, kad jie 
ką nors šelpia.”

Nieko prieš tai negalima turėti, jei kas rūpinasi 
Rusijos žmonių šelpimu, nes jei kam, tai jiems pašal
pa reikalinga. Niekur kitur pasaulyje, (gal tik vokie
čių pavergtuose kraštuose) nėra tiek daug skurdo ir 
vargo (ir nelaisvės), kiek Sovietų Rusijoj. Kad lietu
viai komunistai rūpinasi tų žmonių sušelpimu (jei tas 
jiems ištikro rūpi) gerai daro. Bet kad jie tvirtina, 
kad jų surinktos aukos eina Lietuvos žmonėms šelpti, 
jie klaidina visuomenę. Kai kuriose vietose komunis
tai renką aukas net Bendrojo Lietuvių šelpimo Fondo 
vardu. Taip yra pranešta.

Amerikoje dabar tėra tik vienas lietuvių fondas, ku
ris turi pilną valdžios leidimą veikti ir Lietuvos žmo
nes šelpti. Komunistai tokio fondo neturėjo ir neturi. 
Visiems turi būti žinoma, kad jie aukas renka Russian 
Relief Fondui, bet ne Bendram Lietuvių Fondui. Visur 
reikia pareikalauti, kad jie aiškiai pasakytų kam ren
ka aukas ir kur jos eina. Tada nebus žmonių klaidini
mo.★

Sergio Osmena, naujasis Filipinų prezidentas, yra 
geras, praktikuojantis katalikas. Jisai augina vienuo
lika vaikų ir visus pavyzdingai, katalikiškai auklėja. 
Prez. Osmena yra mirusiojo prezidento Quezon jauny 
&eny draugas. • _______

60 m. nuo mirties 
dr. Fr. Kuršaičio

(LKFSB) Dabartinės ko
vos rytų Prūsijoje primena 
mums to krašto lietuvius. 
Vienu iš labiau pagarsėju
sių savo darbu tarp Prūsų 
lietuvių buvo dr. Fr. Kur
šaitis, nuo kurio mirties šį 
mėnesį sueina 60 metų. Jis 
buvo gimęs Noragėliuose, 
Lankos apskr., 1806 m. Jau 
nuo 18 m. savo amžiaus ėmė 
mokytojauti. Kokią dešimtį 
metų mokytojavęs, jisai ry
žosi eiti aukštesnius moks
lus ir pateko į Karaliaučiaus 
universitetą, kur jį prof. dr. 
Rėza prikalbino studijuoti 
teologiją. Prof. Rėzai mirus 
jam buvo pavesta lietuviš
kos seminarijos vedimas, o 
nuo 1844 m. jisai buvo pa
skirtas lietuvių kareivių Prū 
suose kunigu (protestantų). 
Tada lietuvių dar buvo ga
nia daug, taigi Kuršaitis nu
keliaudavo net į vakarinius 
Prūsus, net į Potsdamą ir 
Berlyną, kur radęs lietuvių 
kareivių skelbdavo jiems e- 
vangeliją gimtąja lietuvių 
kalba. Po pamaldų jisai ka
reiviams padalindavo jo pa
ties redaguojamą ir leidžia
mą lietuvišką laikraštį —
“Keleivį”. Tas laikraštis bu
vo leidžiamas su vokiečių 
valdžios pašalpa, taigi Kur
šaitis laikėsi valdžiai palan 
kios linijos, bet vis dėlto drį
so lietuviams patarti “at
stovo tarp savęs ieškoti, kur 
sai Berlyne atsimintų ir už
tartų lietuvininkus” (“Kelei
vis“, 1852 m. Nr. 42). Kur
šaitis išleido daug dvasinių 
knygų, lietuviams karei
viams lietuvišką maldakny
gę, išleido lietuviškų dainų 
rinkinį, o taipgi — lietuvių 
kalbos gramatiką bei vokiš
kai lietuvišką ir lietuviškai 
vokišką žodyną. Prie šio žo
dyno dirbo apie 35 metus, 
kol visą išleido. Jo prakal

boje rašė:

— Šiuomi užbaigiu savo 
lietuvišką raštišką veikimą, 
kuriuo aš ilgame savo gy
venime savo giminės žmo
nėms ištikimai tarnavau, lin 
kėdamas jiems palaimini
mo.”

Nors jis lietuvių kalbai 
daug pasitarnavo, bet vokie
čių skriaudžiamus lietuvius 
menkai tegynė. Tuo laiko
tarpiu vokiečiai iš mokyklų 
pašalino lietuvių kalbą. Vel
tui laukė prietelingo užtary
mo iš Kuršaičio...

Dr. Fr. Kuršaitis mirė 
1884 m. rugp. 23 d.

Ką kiti rašo apie 
Lietuvą ir lietuvius

— Ukrainiečių laikraštis 
“Svoboda” deda pranešimą 
iš Stokholmo, kad lietuviai 
kai kuriose vietose atėmę iš 
nacių ginklų sandėlius ir 
taip apsiginklavę kovojo su 
pačiais naciais toliau.

— Ukrainiečiai džiaugia
si, kad Kanados parlamen
te, Otavoje, atstovas V. To- 
ker savo kalboje reikalavo, 
kad būtų padėta atstatyti 
laisva Ukraina. Jis pareiš
kė tikįs, kad neužilgo ateis 
diena, kada Ukraina iš tik
rųjų bua laisva.

PAMESTIEJI
ROMANAS

PIERRE MAURIGE

(Tęsinys)
Nedaug reikėjo laiko En- 

guerrandui atvykti į susiti
kimą. Prokuroras jo laukė, ,

—Mano brangusis drau
ge, aš jus pakviečiau pasi
kalbėti svarbiu reikalu. Man 
atrodė, kad dėl gražių mūsų 
santykių (ir aš negalėčiau 
pamiršti, be kita ko, kiek 
jūsų laikraštis man padėjo 
Gautiero byloj) buvo mano 
pareiga bandyti jus gelbėti. 
Ar jūs žinote, kas per rei
kalas?

—Ar mano sūnus?
—taip. Vakar vakare aš 

pietavau pas Martiną, kurį 
jūs pažįstate. Jis man pra
nešė, kad yra paduotas skun 
das prieš X..., kaltinamą va
gyste, padirbimu, padirbi
mo naudojimu, apgaule, bet 
šitas X... po pirmo tardymo 
nurodė jūsų sūnų. štai ke
liais žodžiais šitos apgailė
tinos istorijos kilmė. Jūsų 
sūnus lošė Enghieno kortų 
klube, ar žinojote?

—Prieš dvi dienas sužino
jau. Aš jam įsakiau dau
giau ten-? nepasirodyti.

—Deja! per vėlu, nelaimė 
įvyko. Jis paskutinėmis die
nomis lošime vartojo didelę 
sumą, kurią jam buvo pati
kėjęs kažkoks Armstrongas. 
Šitas grasino pakeisiąs skan 
dalą, jei pinigai nebus tuo
jau grąžinti...

—Žinau, bet, nurimkite, 
tas reikalas jau sutvarky
tas. Užvakar aš telefonavau 
klubo direktoriui, kuris man 
atsakė, kad Armstrongas 
buvo truputį per greitas, ir 
kad suma buvo grąžinta...

—Taip, bet kokiu būdu! 
Klausyk. Tik buk tvirtas. 
Štai: užvakar apie vidudie
nį Havro gatvės restorane 
pietavo kažkoks Darnas, 
stambus Sentiero gatvės

18 PrancOzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

prekybininkas. Jis neprotin
gai paliko savo piniginę vir
šutinio apsiausto kišenėje, 
pakabinęs už kelių jhetrų 
nuo savęs. Kada jis norėjo 
pasiimti atlyginti už pietus, 
jau buvo dingusi viena če
kių knygutė. Vienas dvide
šimt tūkstančių frankų če
kis, padirbtu parašu, buvo 
inkasuotas. Klastotojas, sa
vo nelaimei, pametė ant že
mės savo pasą. Kada apie 
įvykį buvo pranešta į ban
ką, šitą pasą rado ant že
mės. Jis priklausė...

—Nebaikite! Nelaimė ga
lutinė.

—Taip, nelaimė didelė. 
Bet negalima bus pasakyti, 
kad aš būsiu niekiek neban
dęs išgelbėti savo draugą.

Enguerrandas jautė, kad 
jį jėgos palieka. Bet dar 
blikstelėjo jam viltis:

—Aš atlyginsiu šitam Dar 
nasui; tur būt, jis galėtų at
siimti savo skundą.

—Aš nevisai pasitikiu ši
tuo ponu. Aš tuojau surin-

nesutaikomas. Be to, prie
šingoji jums spauda tuojau 
pagriebs šitą įvykį. Aš jau 
gavau vieno laikraščio nu
merį iš šito dvokiančio Cu- 
sinardo. Rytoj kiti lojikai 
sukils. Reikia, kad iki ryt 
ryto jūs ką nors sugalvotu
mėte. Aš sužinojau iš savo 
draugo Martino, kad jis nie
ko nedarys prieš rytdieną. 
Jūs turite prieš save dvide
šimt keturias valandas...

—Suprantu, Maksas tu
rės bėgti.

(Daugiau bus)

Amerikos prekiniai lėktu
vai dabar Kinijai pristato 
daug greičiau ir daugiau 
reikmenų, negu būdavo saus 
žemiu Burna keliu.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“MetuviSkMžydukas” 4
CHANE COAL GOMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefonas — PORTSMOUTH 9022
VIRO. LUftt? — Sijoti........... j

STOKER COAL, Ankštos rfliies,
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.................... Jįį n r
PETROLEUM COKB (Oourse) ..Jinrį? 

PETBOLKUM COKB (PKe Km) Jig'gjj

.80

.45
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CHICAGO IR APYLINKĖSE i Sveikatą stiprina
Marijonu seminarijos i me klūpėjo prelatas Krušas. 

I Rytinių valstybių kunigus aidai atstovavo kun. Čėsna iš Ma-
' hanoy City, Pa. ir kun. Šu- 

Rugpiūčio 13 d. didelio Revičius iš Tamaąua, Pa. 
džiaugsmo diena Tėvų Ma
rijonų seminarijoje. Džiaugs 
mo, kad tą dieną penki vie
nuoliai marijonai dijakonai 
įšventinti kunigais. Džiau
giasi kartu su jais visi bre- 
lĄa-l vienuoliai, kunigpi ir 
klierikai, džiaugiasi jų tė
veliai, giminės ir pažįstami, | Taip pat visos seminarijos 
džiaugiasi visi lietuviai ka- vardu davė nuoširdžiausius

Po iškilmių naujai įšven
tinti kunigai teikė žmonėms 
kunigišką palaiminimą.

Dvyliktą valandą iškilmin
gi pietūs seminarijos patal
pose. Sveikinimo žodį tarė 
kun. J. Mačiulionis, MIC.

phie Barčus. Sako, jaučiąs 
daug sveikesnis ir, laikui bė
gant, gal, grįš į kultūrinį 
veikimą.

Draugai ir keist utiečiai, 
pasigenda jo ir tų lietuviškų 
dainų, kurias jis vedė lietu
vių sueigose. Koresp.

v autų tartis svarbiais klau
simais.

B. Jakštaitė, apskr. ras-;.

talikai.
Anksti rytą pradėjo iš vi

sur pLaukti į Marijos Kal
nelius gausinga svečių mi
nia. Kiti iš toliau atvažiavę 
jau keletą dienų viešėjosi 
seminarijoje, džiaugiasi šia 
gražia, lietuviška katalikiš
ka įstaiga. Devintą valandą 
ryto jau buvo pilnai prisi
grūdusi puošni seminarijos 
koplyčia.

Jo Ekscelencija, Čikagos 
arkivyskupas, Samuelis A. 
Stritch iškilmingos procesi 
jos atlydėtas į seminarijos 
koplyčią. Prasidėjo iškilmin
gos pamaldos.

Po Evangelijos penki į

linkėjimus naujai įšventin
tiems.

Pakviestas kalbėti prela
tas Krušas nupiešęs Tėvų

ANTANAS JAKUTIS

Antanas Jakutis, dainos 
mėgėjas ir veikėjas kultūri
nėse draugijose, randasi 
Burlington, Wis., kur svei-

Pranešimai
Tėvų Marijonų Bendradar 

bių Chicagos apskrities mė
nesinis susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 16 d., 7:30 valan
dą vakare, Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Valdyba pa
geidauja, kad kuo daugiau
sia kolonijų atstovai daly-

Cicero. — Sv. Antano pa- j 
rapijos Namų Savininkų klū1 
bo svarbus susirinkimas bus 
rugp. 16 d., parapijos svetiai- Į 
nėj, 7.30 vai. vakare. Visus 
namų savininkus kviečiame 
atsilankyti į šį svarbų su
sirinkimą, nes bus daug nau
jų pranešimų iš Cicero mies- 

i to veikimo. Visi dalyvaukit 
j šiame susirinkime, kad bū 
1 tumėm pasiruošę visiems ne
gerumams, kurie ant namų 
savininkų kabo.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED. 1739

BE

Marijonų darbuotę Ameriko- katą stiprina. Jis buvo Keis-
je savo ir visos lietuviškos 
kunigijos Amerikoj vardu 
sveikino naujus Kristaus Vy 
nuogyno darbininkus.

Kun. Čėsna, svečias iš Ma- 
hanoy City, Pa. sveikino jau 
nūs levitus ir ragino juos 
savo šventu pavyzdžiu vis 
daugiau traukti sielų prie 
Dievo.

Paskutinis kalbėtojas, ku-

t.učio choro narys ir nekar
tą pasirodė scenoje su lietu
viškomis dainomis. Buvo 
taip pat Kultūros Ratelio iž
dininkas ir veikėjas.

Pasitarus su gydytoju, pa
vasarį nutarė pasiimti atos
togas ir tuoj po Keistučio 
“On to Victory in 1944” pro 
grama, išvyko į ūkį, kur ir 
dabar tebėra.

Buvo parvykęs į Chicago
nigas Urba, Šv. Kazimiero į didesnius piknikus: “Drau-
Seserų kapelionas savo kal
boje priminė naujiems kuni-

go”, Keistučio klube ir Sc-
kunigus šventinamieji vie- , ,
įmokai prisiartinę prie alto-)*5 *
riaus guli ant žemės, vėl ke
liasi ir klausosi arkivysku-j 
po pamokinimų. Arkivysku
pas kiekvienam atskirai virš 
galvos deda savo rankas 
šaukdamas ant jų Šv. Dva
sią. Visi ‘koplyčioje esanti 
kunigai seka jo pavyzdį.
Pats arkivyskupas kiekvie
nam stulą užSeda, juos ar
notais apvelka, ištepa jų ran 
kas konsekruotą, alyva, duo
da jiems paliesti kieliką, pa
galiau kartu su arkivysku
pu jie atnašauja Mišias šv.

Iškilmėse dalyvavo nema-
žai garbingų svečių. Jo Eks-j j

pareiga dilintis su žmonėmis 
visas šioje dienoje jiems

Dievai suteiktas malones. 
Ketvirtą valandą popiet

atlaikytas iškilmingas palai
minimas su Švęnčiausiu. Ce- j 
lebrantu buvo naujai įšven
tintas kun. Stasys Saplys. 
Jam asistavo kun. Vincas 
Raitelis, diakonu ir kun. Jo
nas Savukynas, subdiakonu.

P. J.

Ateitininkų drau
govės šeimyniškas

I

celencijai arkivyskupui S. A. 
Stritch Mišių metu asistavo 
Tėvų Marijonų vienuolijos 
vice provincijolas ir semina
rijos namo viršininkas, kun.

išvažiavimas
Ateitininkų draugovės šei

myniškas išvažiavimas, ku
ris turėjo įvykti labdarių ū- 
kyje rugpiūčio 20 d., dėl su

J. Mačiulionis, MIC. ir kun.; sidėjusių aplinkybių yra nu
Clifford, S. J., Mundeloin se
minarijos studijų prefektas. 
Ceremonijas tvarkė prelatas 
Hayes ir kun. Hardiman, 
jiems pagelbėjo kun. P. Ma-
linauskas, MIC. Sanktuariu- leisti dieną.

keliamias įrugpiūčio 27 d. 
labdarių ūkyje. Ateitinin
kams prijaučiantiejie drau
gai, prietelin kviečiami at
vykti ir kartu linksmai pra-

am a
JULIA ANDRUŠKAITfi

Mirė rugp. 15d., 1 944m., 5:- 
55 vai. ryte, sulaukus 27 metų 
amžiaus.

Gimus Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
tėvelius — Joną. ir Amiliją (po 
tėvais Skabeikis): seserį So- 
phie; brolį Joną (U. S. Army): 
tetą Petronėlę Zimkienę ir jos 
šeimą: tetą ir krikšto motina 
Pauliną Gudienę ir jos Šeimą: 
2 dėdes Juozapą Dūdą ir An 
taną Dūdą (New Jeraey): ir 
daug kitų giminių, draugu ir 
pažįstamų.

Velionė priklausė prie S.L.A. 
55-tOs kuopos ir prie Chicagos 
Lietuvių draugijos.

Kūnas randasi pašarvotas na
muose: 12311 S. Emerald Avė

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio lild. Iš namų 9:00 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Pe
tro ir Povilo parap bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionėm sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėveliai, Sesuo, Bro
lis, Tetos, Dėties ir visos ki
tos Giminės.

Laidotuvių direktorius — L. 
Bukauskas, tel. Pullman 9661

A. | A.
KAZIMIERAS GURIN

Mirė rugp. 12d., 1944m., 12:- 
05 vai. popiet, sulaukęs pu- 
uės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje!. Kilo iš 
Telšių apskr., Gedinavo par., 
Užmarkės sodo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Eugenią; sūnų Ray- 
mond; dukterį Gertrude ir žen
tą Lt. Henry L. Riechoff ir 
anūkę Barbara Jean; brolį 
Pranciškų; 2 seseris — Oną 
Andrikus ir Christine Grigu- 
tis ir jų šeimas; dėdę ir dėdie
nę Antaną Gurin ir jų šeimą; 
švogerius ir švogerkas George 
ir Alice Šarko ir jų šeimą, 
Theodore ir Adele Wolk ir jų 
šeimą, JVilhelm Wolk, Epolitą 
Wolk ir jjaug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko tėvą Juozapą; 3 brolius 
— Martin, Juozapą ir Stanis
lovą; seserį Marijoną Vlnalovie- 
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 8-30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Švenčiausios Panelčo Ma
rijos parap'. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingo spamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, SūnusT Duk
tė, Žentas, Anūkė, Brolis, Se
serys, Dėdė, Dėdienė, švoge- 
riai, švogerkos Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius: Ant. 
B. Petkus, tel. GROvehill 0142. 
sau4uasį. . ,N

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

Kilo iš Raseinių apskr., Vi
duklės parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Benaitytę (iš Jurbarko mies
telio), 3 sūnus: Bronislovą, 
Mykolą ir marčią Klorence, 
ir Petrą, 2 dukteris: Mari
joną ir Oną ir žentą Juoza
pą Raubą, 2 anūkus1 Juozą 
ir Virginią Raubus, brolį 
Juozapą ir brolienę Oną ir jų 
šeimą.

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

Kūnas pašarvotas namuose, 
935 West 3 5th Place.

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

Nuoširdžiai kviečiame vi
gus gimines, draugus, ir pa
žįstamus dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: žmona, Simai,
Dukterys, Marti, Žentas, Anū
kai, Brolis ir Brolienė. 

PRAŠOME NESIUSTI GĖLIŲ

Laidotuvių Direktorius An- 
tjiony M. Phillips, Tel. YARds 
4908.

-Z

Komisija

26 metų mirties
SUKAKTUves

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLE
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS JUSI

Geriausio Materlolo ir Darbo.
Mūsų M PINO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
kiton tams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oflbma Ir Dirbtuve: M7 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PBONE: SEELEY 6108

I I

ITIARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

MFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — ano 
9:30 vai. vakare.

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

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

jįj Telefonas — GROvehill 2242
■■-sfl1?111 . B ■■ ■ "'"S..............

Sffl

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PflONE 9000

NULIŪDIMO

1117 ROOSEVELT STREET

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, mandagu Ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

ADOMAS RĖKUS
Gyveno — 3315 No. Natchez Avė., tel. Mulberry 9159.
Mirė rugpiūčio 14d., 1944m., 5:00 vai. popiet, sulaukęs 

pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Suvalkų apskr., Viešė jų parap., 

Barščių kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Marijoną (po tėvais 

Valašiniutė); 3 dukteris Marijoną Chaps, Anna Kross ir žentą 
Stanley ir Agnės Anderson ir žentą Arthur; 4 sūnus Juoza
pą ir marčią Marle, Povilą ir marčią Pauline, Joną ir marčią 
Julia, Stanley ir marčią Josephine; 13 anūkų; seserį Elzbietą 
Šlautas ir švogerį Juozapą ir jų šeimą; pusbrolį Joną Rut
kauską ir šeimą; ir daug kitų g>minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas koplyčioje: 1850 No. Wood St.
Laidotuvės įvyks penkiadienį, rugpiūčio 18d., 1944m. Iš 

koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Moteris, Dukterys, Šonai, Žentai, Marčios, 
Anūkai, Sesuo, Svogerls, Pusbrolis ir kitos Giminės.

Laid. direktoriai: Lachawicz ir Sūnai, tel. CANal 2515.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą''.

ANTANINA GURACKIENft
Velionė Antanina paėjo iš 

Telšių apakr, Narindaičių pa
rapijos ir Išlukštenu kaimo.

Paliko nuliūdime: 4 dukte
ris — Dųmicėlę Gedžienę ir 
Jos vyrą Praną, Joaną Stepo
naitienę Ir jos vyrą Liudviką, 
Antaniną Kareckleiję jr Jos vy
rą Juozapą Ir Kazimierą Žvir
blienę Ir Jos vyrą Jbną: 22 
anūkuo ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Jau aukako 28 metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motiną — 
Antaniną. Netekome savo my
limai rugpiūčio 17d., 19l8ni

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėtame užnitrštl 
Lai gailetisgasis Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą Joa liūd
ną prasišallnimą iš mūjų tar
po, užprašėme gedulingas ce- 
lunavas šv. Mišias už jos sie
lą rugp. 17d., 1944ni., 7:30
vai. ryte, St. Charles bažnyčio
je, Melrose Park, III., Ir taip
gi Aušros Vartų par. bažnyčio
je, 7:45 vai. ryto — tą pačią 
dieną.

Kviečiame visus mūsų gimi
nes. draugus, kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pa 
maldose ir Kartu su milinis pa- 
olmelstt už a. a. Antaninos 
sielą.

Nuliūdę lieka: Dukterys ii 
visos kitos Giminės.

——

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards J74I-2

4330-34 S. California 
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Pasiklausius radio

Lietuvos žmonės yra nusistatę už 
laisvę ir nepriklausomybę

KOMENTATORIUS HARLAN EUGENE REED KALBĖ
JO PER RADIO APIE LIETUVĄ

Besiklausant radio praei
tą trečiadienį. 10:30 vai. va
kare, iš WBBM girdėjau ra
dio komentatorių Harlan 
Eugene Reed kalbant apie 
Lietuvą.

Ponas Reed citavo iš Lie
tuvos pasiuntinybės biulete
nio, kuriame buvo atspaus
dintas Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto atsi
šaukimas. Komentatorius 
paminėjo, kad Lietuvos žmo
nės yra nusistatę būti lais
vi ir yra pasiryžę kovoti už 
savo laisvę ir už savo tėvy
nės” nepriklausomybę.

Tarpe kitko, p. Reed sakė, 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės 
klausimas neiškeliamas tiek, 
kiek reikėtų spaudoje ir per 
radio.

Kalbėdamas apie sovietų 
įvykdytus 1940 metų “rin
kimus”, p. Reed klaidingai 
pavadino juos plebiscitais,

bet* teisingai pabrėžė tai, 
kad jeigu yra reikalas lai
kyti plebiscitą, tai jis turi 
būti laikomas be jokios sve
timos kariuomenės grąsini- 
mo arba svetimos valstybės 
agentų įsikišimo. Lietuvoje 
kaip tik to nebuvo, kadangi 
rusai praforsavo “rinkimus” 
į “liaudies seimą” savo ka
riuomenes ir agentų priežiū
roje.

Svarbiausia tai tas, kad 
pasiuntinybės leidžiamas 
biuletenis matomai pasiekia 
tuos žmones, kurie per di
džiąją Amerikos spaudą ir 
per radijo turi įtekmę Ame
rikos žmonių tarpe, ir teisin
gai informuoja juos apie 
padėtį Lietuvoje ir lietuvių 
tautos tikruosius troškimus 
— ne vergauti rudajai Vo
kietijai ar raudonajai Rusi
jai. bet laisvai gyventi ne
priklausomoj tėvynėj Lietu
voj. —Klausytojas.

TEBESTOVI

Einant mūšiams prie Piza 
miesto, Italijoj, buvo gandų, 
kad viename iš septynių pa
saulio stebuklų, tai yra šia
me pakrypusiame bokšte vo
kiečiai yra įsteigę obzerva- 
cijos punktą ir kad aliantai 
kanuolėmis jį sugriovę. Pa
sirodo, bokštas dar tebesto
vi, nors vietomis yra palies
tas kanuolių šovinių. (Acme- 
Draugas telephoto)

VAIRIO 
DOMIO

L1 ŽINIO

DENVER, Colo. — Trys 
japonų karo belaisviai val
gomais peiliais mėgino sau 
padaryti “hari-kiri”, savižu- 
dystę, bet nepavyko. Japo
nai sužalojo sau kaklus, rie
šus ir pilvus, bet patarnau
tojai juos laiku sulaikė. Vi
si, manoma, pagis.

Naciai pralaimėję
LONDONAS. — Maskvos 

radio tvirtina, jog sugautas 
nacių generolas Friedrich 
von Paulus, vokiečiams va
dovavęs prie Stalingrado, 
pareiškė, jog Vokietija jau 
pralaimėjusi karą. Daugelis 
pačių vokiečių karo belais
vių sako, jog Vokietija rytų 
ir šiaurės pusėje taip su
gnybta, kad jos likimas jau 
išspręstas.

Baisus ir negirdėtas įvykis

Mergaitė iššoko pro storo stiklo langą, 
kad pabėgus nuo užpuoliko

MERGAITE BEGO PUSANTRO BLOKO PASPRUKUSI 
IŠ BIAURAUS VYRO NAGŲ

Devyniolikos metų am
žiaus mergaitė iššoko per 
storo stiklo langą, kad pa
bėgus nuo užpuolėjo vyro. 
Paskui mergaitė nubėgo į 
elevaitoriaus stotį ir ten su
krito ant bėgių.

Mergaitė vadinasi Geor- 
gia Adams. Jos kūnas buvo 
supiaustytas lango stiklo, 
kai ji bėgo nuo biauraus už
puoliko. Sekmadienį mer
gaitė gulėjo kauntės ligo
ninėje pusiau be sąmonės. 
Vėliau mergaitė papasakojo 
apie baisų įvykį.

Mergaitė pareiškė, kad ji 
išlipo iš Madison gatvėka- 
rio prie Kedzie avė., apie 
1:30 vai. sekmadienio naktį 
ir koks tai vyriškis ją pase-

kė, ir ją sučiupęs nutempė 
į M. P. Russell Moving Co. 
ofisą, 606 S. Albany ave.„ 
kurį jis atidarė raktu. Mer
gaitė griežtai kovojo su už
puoliku ir jinai iššoko pro 
langą, kai jis kėsinosi ją iš
niekinti, ir ji bėgo pusantro 
bloko Kedzie avė. ir Harri- 
son str. Ji nubėgo į elevai
toriaus stotį ir ten nukrito 
nuo platformos ant bėgių. į 
Tai buvo 5 vai. ryto, ir jos j 
kūnas sulaikė traukinius iki 
ji buvo paimta ir nugabenta 
į ligoninę.

Sulaikytas 24 metų am
žiaus vyriškis, kuris įtartas, 
kad jis buvo užpuolęs 19 
metų amžiaus mergaitę.

Apie šį įvykį teko sužinoti 
praeitą antradienį.

Trečiadienis, rugp. 16, 1944

/ mus

Sumani motina

Išgelbėjo mažąjį sūny iš mirties
MAŽIUKUI VAIKUI MOTINA SUTEIKĖ TUOJAU PIR

MĄ PAGALBĄ, PIRMA NEGU IŠŠAUK® INHAL- 
TOR SQUADĄ. .

Motina savo staigiu su
manumu išgelbėjo 11 mėne
sių amžiaus kūdikį, kuris 
buvo beveik paskendęs vo
nioje. Tai įvyko praeitą pir
madienį.

Minima motina vadinasi 
Mrs. Lorraine Fredericks, 25 
metų, našlė, 1422 E. 73rd 
str., kurios vyras žuvo maž
daug prieš metus fabriko 
nelaimėje. Praeitą pirma
dienį ji maudė mažąjį James 
ir jo 3 metų amžiaus broliu
ką Bobby.

* ■> *

žąjį kūdikį ir pamatė, kad 
jis nekvėpavo. Motina tuo
jau ėmė gaivinti kūdikį, pū
tė savo kvapą į kūdikio bur
ną. Vėliau buvo iššaukta 
gaisrininkų inhaltor squa- 
das. Kūdikis buvo atgaivin
tas. Inhaltor sąuado kapito
nas pripažino, jei motina 
nebūtų buvusi sumani ir ne
būtų staiga gaivinusi kūdi
kio, tai inhaltor squado dar
bas būtų buvęs pavėluotas.

Motina juos maudė kartu 
vonioje, kur mažai buvo van
dens. Kai ji baigė vaikus 
maudyti, jinai vaikus paliko 
žaisti vonioje, o ji pati nu
ėjo valyti miegamojo kam
bario.

Pasigirdą Bobby balsas, 
motina nubėgo į vonios kam
barį ir rado, kad vaikai bu
vo atsukę kraną ir James, 
11 mėnesių amžiaus buvo 
paskendęs vandenyje.

Motina staiga pačiupo ma

Pavogė už $13,748 
whi$ky

Vagys, nepaisydami elek
trinės akies apsaugos ir va
gies aliarmo, įsilaužė į West 
North Avenue Liąuor krau
tuvę, 4048-50 W. North avė., 
ir paėmė whisky už $13,748 
ir pinigais $480. Manoma, 
kad vagys išjungė vielas va
gies aliarmo ir elektrinės 
akies, ir įvažiavo su treku į 
krautuvės užpakalį.

Skelbkite^ “Drauge”.

v:

DEGTINĖ-WHISKEY
šiuomi pranešame visuomenei, draugijoms ir kliū- 

bams, kad galima pirkti įvairių rūšių Degtinės (Whis- 
key), Rum, Vyno ir Kordialų — nuo 1-nos iki 50 bon- 
kų, O.P.A. nustatyta kaina. Lietuvė savininkė.

FRANCES LIQUOR STORE 
2346 W. 69th SU PRO. 3140

Susižeidė

Phillip Jujaitis, 8 metų, 
7118 S. Fairfield avė., sun
kiai susižeidė praeito pir
madienio vakare, kai jis nu
krito nuo lejlų troko.

* * *

Apvogė

Vagys įsilaužė į gazolino 
stotį, 1100 S. Kedzie avė., ir 
paėmė $185 ir dėl 1,800 ga
lonų gazolino racionavimo 
kuponų.

* * *

Mirė darbe

John Henry Fleischman, 
59 metų, 5436 Thomas str., 
prižiūrėtojas Monarch Brew- 
ing kompanijoje, 2421 W. 
21st str., praeitą pirmadie
nį mirė darbe nuo širdies 
atakos.

* * *

Neteko 3 pirštų
Kai Mrs. Frieda Stark, 

36 metų, 3121 Kenmore av., 
motina trijų vaikų, dirbo 
Mobile Engineering kompa
nijoje, 1243 Belmont avė., 
mašina pagavo jos ranką ir 
sunkiai sužeidė tris jos pirš
tus. Atvykus į ligoninę, mi
nimai moteriškei buvo am
putuota trys pirštai.

Per apšfrikimą...
DECATUR, Ind. — Vie

nas farmeris nušovė 16 me
tų jaunuolį per apsirikimą 
palaikydamas jį vagiu. Bet 
jaunuolis buvo atvykęs ap
lankyti mergaitės. Kai jau
nuolis nieko neatsakė, far
meris paleido per duris kul
ką.

Slinkiai sužeidė
Devynių metų amžiaus 

mergaitė tapo sunkiai su
žeista ir šeši kiti važiavę 
dvejuose automobiliuose bu
vo lengvai sužeisti ir 20 au
tobuso keleivių buvo su
trenkta praeitą pirmadienį, 
kai du automobiliai susidū
rė ir paskui įvažiavo į auto
busą. Nelaimė įvyko Ridge 
rd., ir U. S. Route 41, High- 
lan, Ind., penkios mailės pie
tuose nuo Hammond.

Kalėjiman už langų 
tepimą

Edwardui Wagner’iui, 43 
metų amžiaus, gatvėkario 
konduktoriui, buvo įsakyta 
praeitą pirmadienį praleisti 
100 dienų kalėjime, kad at
likus $200 bausmę už langų 
tepimą.

Pavogė seifą
Iš Good Humor Co., 1451 

Irving Park rd., vagys pavo
gė plieno seifą, kuriame bu
vo $1.165.95. Apie tai buvo 
pranešta praeitą pirmadienį 
Sheffield avė. policijai.

$500.00 U. S. WAR
h

Įdomus atsitikimas

Paliko šoferiui $109,000
DARBDAVYS SAVO ŠOFERIUI IR SEKRETORIUI 

TESTAMENTU UŽRAŠE $100,000
Frank E. Sturtevant, 47 dirbti pas Smith’ą, ir labai 

metų, 4053 N. Francisco av., [gerai su juo sugyveno. Gra- 
tarnavo 23 metus sekreto- , žaus sugyvenimo paseka — 
riumi ir šoferiu pas turtuolį | Sturtevan^Iui buvo testa- 
William Clifford Smith, 74 mentu paskirta $100,000. 
metų amžiaus. William Clif
ford Smith mirė praeitą sek
madienį, ir praeitą pirmadie
nį paaiškėjo, kad Smith pa
liko Frankui E. Sturte- 
vant’ui šimtą tūkstančių do
lerių testamentu. z

William Clifford Smith 
savo testamente šoferį ir 
sekretorių Sturtevant vadi
na artimu savo draugu.
Sturtevant taip pat labai ge
rai atsiliepia apie savo darb
davį, pas kurį jis dirbo 23 
metus

Sturtevant pirmiau tarna
vo University klube kaipo 
bell boy. Paskui jis nuėjo

Nukrito ir mirė
Thomas E, Halloran, 55 

metų, 1921 Sedgwick, nukri
to nuo laiptų ir praeitą pir
madienį mirė.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
B Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Tėvas degino vaikui 
ranką, kad nevogtų
Wai te r Shalaitis, 3038 

Lock St., buvo patrauktas 
teisman ir paskirtas vienų 
metų bandymui, kad padegė 
savo 6-ių metų sūnaus Via
duko ranką, norėdamas jį 
išmokinti nevogti. Tėvas aiš
kinosi, jog norėjęs vaiko 
ranką tik perbėgti virš ug
nies, bet vaikas greit ranką 
patraukė ir ją įtraukė ug- 
nin.

Gaisras ant tilto
Madison gatvėje, ant Chi

cagos upės tilto praeitą pir
madienį < buvo kilęs gaisras. 
Manoma, kad gaisras buvo 
kilęs dėl neatsargaus cigare- 
to numetimo. Sakoma, kad 
gaisras sukėlė tūkstantį do
lerių nuostolių.

Pėstiems eiti bus galima 
tiltu, kai bus įdėta naujos 
lentos.

Nubaudė
Patrick J. Keendey, 32 

metų, chicagietis, buvo nu
teistas šešiems mėnesiams 
kalėjiman už palikimą 18 
mėnesių amžiaus savo vai
ko.

“Draugo” piknikas įvyks 
^1 rugsėjo 4 d. (Labor Day).

X J. ir M. Sapliai iš De- 
troit, Mich., atvykę dalyvau
ti savo sūnaus Stanislovo į 
kunigus įšventinimo iškil
mes, Marijonų seminarijoj, 
lankėsi “Draugo” redakci
joj ir apžiūrėjo spaustuvę. 
Su jais sykiu lankėsi Pet
rauskienė su dukterim ir M. 
Jesinavičienė taipgi iš De- 
troit, ir roselandiečiai A. ir 
P. Kodabai. Svečius lydėjo 
“Draugo” bendradarbės B. 
Cicėnienė ir A. Sharskienė.

X Pas Samus, 3751 So. 
California Avenue, didelis 
džiaugsmas: sūnus Aleksas, 
tarnaująs U. S. Navy, ga
vęs “furlough” penkioms die 
noms, parvyko namo pavie
šėti. Jis yra buvęs įvairiuo
se kraštuose ir papasakojo 
daug nuotikių, ypatingai iš 
kelionės po Afriką. Šamai 
turi keturis sūnus kariuo
menėj. E. Samienė yra ži
noma Chicago lietuvių vei
kėja, Federacijos Chicagos 
apskr. sekretorė.

X Onutė Richkus (Rie
kus) iš Hillside, N. J., vie
šėdama pas Brighton Park 
veikėjus Klimus (N. Klimas 
yra pirmininkas Keistučio 
klubo), su šeimininkais ir 
Mrs. Renecke praeitą šešta
dienį dalyvavo “Draugo” o- 
fisų “open house” ir džiau
gėsi pamačius pirmą lietu
vių spaustuvę taip moderniš
kai įrengtą.

X Novena į šv. Roką, li
gonių globėją (patroną) Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčioje, 
baigsis šį vakarą, rugp. 16 
d., 7:30 vai. vakare. K'sb, 
kun. A. Briška praneša, kad 
novena naudojos labai daug 
tikinčiųjų ir tikisi, kad šį 
vakarą prisirinks pilna baž
nyčia.

X Simonas Pangonis, 
4332 S. Washtenaw Avė., jau 
40 metų; kai einąs užvaizdos 
(boso) pareigas Dickson Co., 
smagiai atostogavo pas sa
vo dukterį Eleonorą, Lake 
Superior, Wis. S. Pangonis 
kas met atsilanko į metinius 
“Draugo” piknikus ir gau
siai paremia.

X P. ir A Snarskiai, so- 
čikagiečiai, penktadienį iš
vyksta į Detroit, Mich., da
lyvauti savo giminaičio ku
nigo Saplio primicijose, šv. 
Antano bažnyčioje, West 
Side.

X J. Urba, tėvas kun. B. 
Urbos, šv. Kazimiero sese- 
rų kapeliono, šiomis dieno
mis susirgo ir paguldytas 
Šv. Kryžiaus ligoninėj.

Uždaryk langą nuo sau
lės, o atidarysi duris dak
tarui. žmonių priežodis

BONAIS - LINKSMAME
DRAUGO" LABOR DAY PIKNIKE, RUGS.SEPT, 4d„ I944m.

r




