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SOVIETAI KELIASI PE I RYTPRUSIU
Amerikos šarvuočiai mato Paryžių; 

opozicija pietinėj Prancūzijoj nyksta
LONDONAS, rugp. 18 — 

Amerikos tankai, sakinėda
mi kur tik nori, šiandien 
pasiekė Paryžiaus priemies
čius.

Vienas pranešimas, pada
rytas iš “pakeliui f Pary
žiui,” sakė amerikiečių šar
vuočių patrulės operuoja 
Paryžiaus apylinkėje ir tar
pe Paryžiaus ir Chartres.

Vokiečių radio sakė Sher- 
man tankai randasi įtik 12 
mylių, nuo miesto rubežiaus 
ir kaujasi aplinkiniam rajo
ne.

Vyriausias štabas prane
šė, kad šiaurinė dalis sąjun
gininkų linijos pradėjo ver
žtis rybuosna pagal Norman 
dijos pakrantę,
link.

ROMA, rugp. 18.—Ofici
aliai pranešta, kad priešo 
opozicija pietinėj Prancūzi
joj pradeda subyrėti. Inva
zijos jėgos dabar sujungtos 
į vieną didelį junginį.

Štabas sakė Amerikos nuo 
stoliai nuo išlaipdinimo sie
kia mažiau negu 300, o dar 
nebaigus skaityti jau yra 
suimta suvirs 7,000 nacių 
belaisvių, jųi tarpe generolas 
ir jo štabas.

(Nacių Transocean agen
tūra pranešė apie naujus 
sąjungininkų išlaipdinimus 
abiejose pusėse Toulon lai
vyno bazės).

Vėliausias oficialus rapor 
tas sakė Gen. Patch kariuo-

Le Havre menė randasi 10 mylių nuo 
į Toulon ir šešias mylias nuo

NACIAI PASIDUODA PRIE TOULON MIESTO

Britai ir kanadiečiai greit (Cannes. Vokiečių pranešimai 
uždaro spąstus ant vokiečių intimavo, kad sąjungininkai 
septintos armijos likučių, jau įsilaužė į pastarąjį mie-
spėjama iš apie 40,000 iki 
100,000 karių. Visas frontas 
stumiamas rytuosna išCaen.

Gen. Eisenhovver Štabas 
nieko nesakė apie Gen. Pat- 
ton armijos žygius Pary
žiaus apylinkėje. Pranešta 
tik apie Authon užėmimą, 
21 mylią į rytus nuo Chart
res, ir 22 mylias į pietvaka
rius nuo Paryžiaus.

Vokiečiai gi pranešė, kad 
amerikiečiai veržiasi perSt. 
Amoult, 23 mylias į pietva
karius nuo Paryžiaus ir 17 
mylių nuo Versailles, ir sa
kė amerikiečiai jau pasiekė 
Rambouillet, 15 mylių nuo 
Versailles.

stą.
(Sąjungininkų radio pra

nešimas iš Romos sakė ame 
rikiečiai jau įėjo į Cannes 
priemiesčius).

Amerikiečiai jau valdo 
didelę dalį svarbaus vieške
lio einančio per pietinę Pran

Mosuodami skubiai padaryta balta pasidavimo vėliava, amerikiečių sugauti naciai 
skuba iš slėptuvės į rytus nuo Toulon šaukdami “Kamerad”.

(SignaĮ Corps Radioteleph oto; Acme-Draugas.)

SUŠAUDĖ 16 NACIU 
PASAMDYTU ŠNIPU

ROMA, rugp. 18.—Vakar 
pranešta, kad sąjungininkai 
sušaudė 16 italų šnipų, ku
rie dirbo vokiečiams, ir kad

cūziją ir jau pasivarė gerą “daug daugiau” jų nuteista 
galą keliu einančiu į Rhone mirti.
klonį ,per Aix-en-Prove.nce,
14 mylių į šiaurę nuo Mar- 
seille.

Padėtis šiaurinėj Florencijoj pagerėjo
ROMA, rugp. 18.—Oficia- patrulėg rado, kad priešas

Nuo birželio mėnesio pra
džios suareštuota suvirs 100 
šnipų.. Kiti jų nuteisti ir nu- 

Vajus pietinėj Prancūzių gala-binti, kiti teisiami, 
joj eina taip gerai, kad avi-' Sąjungininkų pareiškimas 
acijos jėga iš Viduržemio italU spaudoje sakė šnipų 
pasukta atgal į Balkanų tai- vardai žinomi ir ragino juos 
kinius. Kariams padedą lėk- Pasiduoti. Pareiškime paša- 
tuvai skraido virš fronto, ^yta, kad “tie, kurie nepa-
----------------------------- —------ Isidavė, jau nebegyvi, o tie,

kurie pasidavė, dar gyvi.”

PUOLĖ AERODROMUS 
RYTINĖJ PRANCŪZIJOJ

LONDONAS, rugp. 18.— 
Maždaug 1,250 sąjunginin
kų lėktuvų iš Anglijos ir 
Italijos atakavo- nacių aero
dromus pietinėj Prancūzi
joj, Ploesti aliejaus laukus 
Rumunijoj, ir įvairius tai
kinius Vokietijoje.

Susitarė su Vengrija 
dėl Žydu Išvykimo

LĖKTUVAI NEDUODA
VYKDYTI DUNKIRKA'
LONDONAS, rugp. 18.— 

Dideli skaičiai sąjungininkų 
bomberių ir naikintuvų skri 
do per Anglijos kanalą į 
šiaurinės Prancūzijos pusę, 
kur, raportai sako, vokie
čiai koncentruoja šimtus 
laivelių ‘ ‘Dunkirk’ ’ pabėgi
mui per Seine upę.

Naciai padega miestus Lietuvoje; 
atakuoja rusus Šiaulių apylinkėje

LONDONAS, rugp. 18.—Maskvos radio sakė pasitrau- 
kią vokiečiai padega savo miestus Rytprūsių - Lietuvos 
pasieny, kad neduoti rusams progos jais naudotis.

Vokiečiai pranešė, kad jie prarado Vilkaviškį, 12 mylių 
nuo Rytprūsių, po didelių tankui grumtynių, kuriose da
lyvavo ir dideli karo lėktuvų daliniai.

Rusų kariuomenė piasiekė Prūsų sieną Širvintų apylin
kėje, 42 mylias į pietryčius nuo Tilžės, ir 90 mylių į rytus 
nuo Karaliaučiaus, Rytprūsių sostinės. Rusai pasivarė 
vakaruosna iki Šešupės ir tuomet pagal Šešupę iki Šir
vintų.

Nėra oficialaus Maskvos pranešimo apie įsilaužimą į 
Rytprūsius, bet militariniai obzervatoriai sakė galima 
manyti, jog rusų patrulės jau persikėlė per siaurą Šešupę 
į vokiečių teritoriją. Šešupė toj vietoj sudaro Lietuvos- 
Rytprūsių rubežių.

Varydamiesi į šiaurvakarius iš Marijampolės, rusai už
ėmė suvirš 30 apgyventų vietų. Atmušę nacių kontratakas 
per praeitas dvi savaites, rusai, šimtų lėktuvų padedami, 
veržėsi per nacių įsteigtas linijas ir pasiekė Šešupę tarpe 
Širvintų ir tos vietos, kur Šešupė pasuka į vakarus, į Ryt
prūsius, ir susijungia su Nemunu.

Iš Ašmučių, linijos šiauriniam gale, rusai pasivarė 11 
mylių, o iš Staškių, į vakarus nuo Širvintų, jie pasistūmė
jo pirmyn astuonias mylias.

Berlynas pripažino, kad 
nežiūrint tūkstančių naujų 
rezervų, partrauktų iš cen
trinės Vokietijos ir okupuo
tų kraštų, naciai turėję pa
sitraukti į pietus nuo Šešu
pės. Naciai taipgi sakė ar
šios kovos tebevyksta abie
jose Virbalio pusėse, pustre
čios mylios nuo sienos.

Maskva sakė naciai pra
dėjo kitą nepavykusią ataką 
prieš jų linijos dešinį galą

į šiaurvakarius, vakarus ir 
pietvakarius nuo Šiaulių. 
Tai bus keliolikta nacių kon 
trataka toje apylinkėje.

Radio pranešimas iš Mas
kvos sakė rusai lakūnai ma
tę gaisrus visam Rytprūsių 
pasienyje. Vienas jų sake 
“Širvintai dega. Tegul jie 
juos sudegina. Jie dabar de
gina savo miestus, o ne mū
sų.”

liai pranešta, kad įtempimas 
šiaurinėj Florencijoj, kur 
vokiečių tankai vakar įsi- 
briovė, šiandien palengvėjo. 
Tačiau, dar yra tam tikras 
skaičius - snaiperių šiaurva
karių ir šiaurryčių prie
miesčiuose.

Kitur Italijos fronte veik
la vis tebėra maža. Naciai 
šiauriniam Arno krante, ne- 
mėgdami amerikiečių patru
lių žygių, sukoncentravo 
artileriją keliose vietose.

Aštuntos armijioe indėnų

apleido Rosano, pusantros 
mylios į pietus nuo Pontas- 
sieve, Tiber klony. Atrodė 
taipgi kad naciai evakuavo 
ir kitus punktus, toliau ry
tuose.

Amerikiečių mortarų ug
nis sunaikino keturis priešo 
laivus Arno upėje, į šiaurę 
nuo Lalotta, o artilerija iš
mušė vieną vokiečių veža
mą patranką.

Japonai Nori Atkirsti 
Hengyang kiniečius

WASHINGTON, rugp. 18. 
—J.A. Valstybės ir Didžioji 
Britanija priėmė Vengrijos 
vyriausybės pasiūlymą iš
leisti tuos žydus, kurie per
sekiojami Vengrijoje, jeigu

Sako Patrijotai Užėmė 
Du Miestus Pyreniuose

LONDONAS, rugp. 18.— 
Raportai iš Ispanijos pasie-

Bombos sunaikino B japonų lėktuvus
GENERALINIS ŠTABAS d“i apie 300 “<*>?» i Pietus 

„ , nuo Mindanao, Philippmuo-pietvakarių Pacifike, rugp. oe
18.—Tęsdami atakas ant LiberatOr ir MitcheU lėk-1 

tuvai taipgi padegė kareivi
nio sako prancūzų vidaus
armijos daliniai užėmė Pau i Halmahera salos, sąjungi- 
ir Tarbes miestus Pyrenių I ninku lėktuvai sunaikino 23 

Anglija ir Amerika apsiima Į kalnuose, o raportai iš Ber-jap3nų lėktuvus esančius 
jais rūpintis. , no sakė naciai desperatiškai Miti aerodrome, šiauriniam

Bendram pareiškime pa-i banda numalšinti Haute Sa-
CHUNGKING, rugp. 18.— . sakyta, tačiau, kad priimant voie siaučiantį sukilimą.

Atakuodami iš pietų ir šiau
rių, japonai Hunan provin- 
ei joje matomai nori atkirsti 
pabėgimo kelią kiniečių jė
goms, kurios puola Hengy
ang geležinkelių centrą iš 
pietvakarių.

Kiniečiai vis dar puola 
japonus Ichang apylinkėje, 
kad neduoti jiems progos

tą pasiūlymą Amerika ir 
Anglija jokiu būdu neužgi- 
ria Vengrijos vyriausybės 
nusistatymą, kuris verčia 
žydus bėgti iš krašto, kad 
išvengti persekiojimo irmir 
ties.

KALENDORIUP
Rugpiūčio 19 d.: Sv. Do- 

natas; senovės: šviesuolė.
Rugpiūčio 20 d.: Dvylik

tas Sekmad. po Sekminių, 
Šv. Bernardas; senovės: Ei- 
menis ir Neringa.

Rugpiūčio 21 d.: šv. Joa
na Prane, našlė; senovės: 
Bukantas ir Sunigaila.

O -t A S
Giedra. Bus šilčiau.

Jau Susitarta dėl 
Vokietijos Okupacijos
WASHINGTON, rugp. 18.

—Prez. Rooseveltas prane
šė laikraštininkams, kad są
jungininkai jau susitarė dėl 
plano Vokietijos okupacijai, ĮBagrianov vakar 
ir sakė bus panašiai ausi- pareiikę8 parlamentui, kad 
tarta su Kinija dėl Japoni

Karo Perteklių Bylius
siųsti daugiau rezervų į Hu- Užkliuvo Atstovu Bute 

WASHINGTON, rugp. 18. 
Pasiūlymai duoti mokyk-

Premjeras Sako 
Bulgarai Myli Taiką

Feldmaršalas Keitei 
Nuvyko į Suomiją

STOKHOLMAS, rugp. 18. 
—Nacių Feldmaršalui Kei
tei lankantis pas Maršalą 
Mannerheim, naująjį Suo
mijos Prezidentą, čia esan
tieji suomiai pareiškia min
tį, kad Suomija bent šiuo 
laiku nepasitrauks iš karo.

salos gale. Tai buvo septy
niolikta ataka ant tos salos 
šį mėnesį. Halmahera ran-

nes ir sandėlius aplink Miti 
aerodromą.

Kiti lėktuvai nuskandino 
1,000 tonų japonų laivą prie 
Davao uosto antradienio 
naktį.

Veteranai gaus pirmas teises į darbus

LONDONAS, rugp. 18.— 
Bulgarijos radio sakė Prem-

loms ir ūkiams pirmą progą 
prie karo reikmenų pertek
lių kliudo administracijos 
planui paleisti tuos pertek
lius, kuris dabar svarsto
mas atstovų bute.

KARO BIULETENIAI

NEW YORKAS, rugp. 18.
—Vakar įvykusiuose deba
tuose kilo klausimas dėl ve
teranų ir ilgai išdirbusių
unijos narių teisių gauti dar j VOKIEČIAI TIKISI

Pulk. Paul Griffith, Ss-j GREIT PRALAIMĖTI
leetive Service veteranų vir-. ISTANBUL rugp 18 _
ėininkaa, teigė, kad grįžęs j u Vokietijo8 repatrijuoti 
veteranas turi gauti atgal turkaj 8akJ yi8a Vokictlja-

Jie diskusavo tą klausimą - 
prieš National Industrial 
konferencijos tarybą.

savo senąjį darbą, nors tai—Rusai pripažino, kad
naciai, norėdami išsaugoti 
Klaipėdą, pralaužė jų linijas 
į vakarus nuo Šiaulių. Len
kijoje rusai užėmė Sando- Victor Reuther, United 
mierzą. Auto Workera (CIO) unijos

—Kovos aplink Pisa, va- direktorius pavaduotojas, sa 
karinėj Italijoj, pasidarė kė įstatymai neturėjo tokio

yra įsitikinusi, kad karas
reikštų, kad jis užimtų vie- pralalmžta8 lr k„j kara8 
tų ilgiau tame darbe išdir- u4 m
busio asmens.

Victor Reuther, Japonai Diplomatai 
Apleidžia Paryžių

NEW YORKAS, rugp. 18. 
—Tokyo radio sakė Japoni
jos diplomatai ir kiti pilie
čiai išvykę iš Paryžiaus 
Berlynan.

jo vyriausybė “pasiryžusi 
prašalinti visas kliūtis” pa Nori laisvos Lenkijos

Prezidentas taipgi sakė stojančias kelią į bulgarų1 TORONTO, rugp. 18. —
jos okupacijos.

jis norėtų matyti Amerikos • “taikos mylėjimą.” Kolumbo Vyčių vyriausioji
jaunuolius krašto tarnybo
je, nebūtinai militarinėae 
jėgose.

Jau kelios savaitės, kaip. taryba priėmė rezoliuciją, 
kalbama, kad Bulgarija no- kuria prašoma atsteigtiLen 
rinti pasitraukti iš karo. kijos nepriklausomybę.

daug aršesnės.
—Atlante nuskendo vidu

tinio dydžio Amerikos pre
kybinis laivas.

dalyko galvoje, ir kad būtų 
didelė klaida gauti vetera
nams darbus atimant juos 
iš kitų.
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Waukegano Lietuvių Diena ir Dainų 
Festivalas

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika

Pereitą sekmadienį Sv.
Parade į Foss parką dalyvauja Darius- Petro parapijos darže įvyko 

sėkmingas metinis piknikas
Girėnas Post 27 L American Legion, iš 
Chicago. Kalbas pasakys laikraštinin
kai iš Chicago. Programa plati ir įdomi.
Waukeg&no Lietuvių Die- Chicago majoras

ir Dainų Šventė. Prieš pik-

na jau rytoj, rugpiūčio 20 i Dromey. Svečiai
John P. 

kalbėtojai

iratsilankusius pasveikino 
padėkojo už dalyvavimą 
paramą.

Pelno padaryta arti šešių 
šimtų dolerių. Klebonas ir 
komitetas dėkoja visiems,

ir

ui ką klebonas nuoširdžiai ra- jturie prisidėjo prie pasise 
gino parapijomis jame daly-1 kimo Ypatingai Mrs. Jack 
vauti. Paraginimai nenuėjo Blazavier, kurios veikimu ir 
veltui. Piknikas sutraukė la-1 vadovavimu, parapija pelnė 
bai gausingą minią parapi- arti keturių šimtų dolerių.

jo mamytė ir brolis Antanas, i marijonas kun. Gurklis. Ti-Į War Production Board ir
Jie buvo atvykę į jauniau 
šio sūnaus ir brolio Jono Iki 
nigystės šventimls Marijonų kun. 
Seminarijoj. Po iškilmių at- MIC 
vykusį į Kenosha naują ku
nigą sveikino visi parapijo- 
nai, linkėdami gausios dar
buotės Kristaus Bažnyčioje.

kimės už savaitės sulaukti ir 
kito klebono pavaduotojo 

Adomo Jeskevičiaus,

Skaitykite “Draugą

K

d., Foss Park, Ncrth Chica
go j. Numatoma, kad daly
vaus tūkstantinė minias vie
tos lietuvių iš apylinkių mies 
tų. Tai bus septintoji iš ei
lės metinė lietuvių šventė.

bus kun. K. Barauskas, dnr. 
“Draugo” redakcijos narys, 
ir Pijus Grigaitis “Naujie
nų“ redaktorius. Muzikalę 
dalį išpildys Sv. Baltramie
jaus parapijos choras ir S v.

jiečių ir lietuvių svečių iš 
apylinkių miestų.

Atsilankusius palinksmi
no lie aviškomis dainomis 
du chorai: tik suorganizuo
tas vyrų choras iš Wauke- 
gan vadovystėj Stasio žy- 
liaus ir Kenoshos Šv. PetroLietuviškai dainai čia nebus Petro parapijos choras iš

galo. žymūs kalbėtojai, pra- Kenosha, Wis. Abiems cho-lįį'^' vadovy>ta,
neš apie mūsų tėvynėj 4a- rams vadovaus varg. Stasys Taip t
bortinę padėtį ir jos prisi- Žylius; akompanuos vargo-
kėlimą po karo. ‘ nininkas Pranas Bujanaus-
sa m kaS-
Paradas

Pirmą valandą nuo Lietu- choris vadovy«;ėj Prano 
vių Auditorijos ir So. Lin- BujanausiCOj pirmą kartą pa 

prasidės para- sįrocįyS Solistės šiai dienai

visus žavėjo parapijas žvaig
ždė — solistė Genovaitė Kle-

Ji tvarkė visus dovanų bi
lietus, jų pardavimą, ir su 
savo vyru paaukojo visas, 
dovanas, būtent, šimtą dole
rių vertės blankietą, pačios 
Mrs. Jack Blazavier numegz
tą, ir penkiolika dolerių. 

Laimėtojai dovanų buvo: 
Pirmosios dovanos, šimto 

dolerių vertės blankieto — 
Mrs. W. Hins, 6736 20th Av. 

Antrosios dovanos, septy-

Rugpiūčio 14 d. Skrode- 
nienė su trimis savo sūnu
mis grįžo į Brooklyn, N. ¥., 
kur naujas kunigas Jonas , 
Skrodenis, MIC., laikys pri- į 

! micijas. Ta proga mūs kle- 
, bonas truputį pasisvečiuos 
namie ir atsilsės. Kleboną 
pavaduoja svečias taip pat

Dft. YAITUSH, OPT.
LDETUV18

vickaitė. Programą vedė nių dolerių — Jonas Zdane-
Waukegano-Kenosha vyrų Milvvaukee klebonas kun. A.

coln gatvių,
dae. Dalyvaus Dariaus ir bua Q HeTickaiu iš gene 
Girėno 271 posto Bugie and sha jr Alicija vaitekūmitė 
Drum Čerpe iš Chicigos, y. Waukegan
mergaičių draugija tiutiš- i 
kuose rūbuose, Raudonojo Sportas ir žaidimai 
Kryžiaus lietuvių vienetas, bU3 priežiūroj Juozo Ma- 
priežiūroj J. Petrošienės, į- tulėno ir Walter Budrūnas. 
vairių draugijų, nariai ir rungtynės tarp dviejų 
miesto bei kauntės valdiniu- garsių baseball tymų; įvai- 
kai. Paradas eis į Foss P.ar- rįoe lenktynės, kurias laimė

ję gaus dovanas. Tai bus a-

Mažukna, MIC. Mat, mūsų 
klebonas su savo motinėle 
ir broliu Antanu buvo išva
žiavęs į Marijonų seminari
ją, Hinsdale, III., dalyvauti 
savo jauniausio brolio šven
tinimuose į kunigus. Sugrįžo 
su nauju kunigu, Jonu Skro- 
deniu, prieš programos pa
baigą. Tada klebonas visu?

ką.

Programa 3 valandą

Trumpas sveikinimo kai 
bas pasakys Waukegano ma
joras Frank G. Wallin ir No.

Didžiausia Lietuviu 
KrautuvėJewelry

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

1

Turime didelį 
to gerą pasi
rinkimą Muzikaliikų Instrumen
tą, MucikaUškų Knygą, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

: 1216 ARCHER AVENUE 
Pliene: LAFAYETTE 8617

National Housing Agentū
ros užgyrė programą, kuria 
bus statoma daugiau namų, 

Vietinis kad prašalinus butų trūku
mą, ypatingai karo pramo
nės centruose.

pie 5 vai. popiet.
Jeigu būtų lietus

Tuomet viskas dėtųsi Lie
tuvių Auditorijoj, prie 9-tos 
ir S. Lincoln gatvių.

Dovanos bonais ir 
ženkleliais

S p, srados: Juozas Matulė- 
nas ir Alice White.

Programos: Jonas Jaku 
tis ir Vladas Skyrius.

Policijos ir priežiūros: Pr. 
Dapkus.

Parado: Frank Aikus ir 
A. Jankauskas.

Virtuvės: Bakšienė, G. Pe- 
traitienė ir 'Kaminskienė.

1 Pop ir ice cream: Helen 
Už visą $100.00 bus ati- ( Petr,itig ir Carroll Palbicke.

Sporto ir žaislų: J. Matu- 
lėnas, W. Budrūnas.

Transportacijos ir staty
bas: Pranas Rumšą ir Jo
nas Bakshis.

duota tiems, kurie turės gi- 
liukingus numerus. Tai bus 
apie 10 valandą vakare. Kny
gučių dar galima gauti pas 
komisijos narius.

vičius, 6020 12 i h Avė.
Trečiosios dovanos, pen

kių dolerių — Adomas Pet- 
rosevičius, 922 49th St.

Ketvirtosios dovanos, tri
jų dolerių — Tekia Balcai- 
tis, 53rd St.

Klebonas ir komitetas nuo 
širdžiai dėkoja taip pat S. 
Žyliui ir choristams iš Wau- 
kegan, varg. P. Bujanauskui 
ir parapijos chorui; dėkoja 
šeimininkėms, kurios ska
niu užkandžiu svečius vai
šino, būtent E. Vadapolie- 
nei, O. Valauskienei, M. Dru- 
ktenienei, T. Šumekaitei, O. 
Druktenienei; dėkoja taip 
pat vyrams, kurie sutvarkė 
barą, stalus, parūpino mu
zikoj ir k., būtent J. Druk- 
teniui, V. Karčauskui, P 
Stankui, V. Mandravickui 
A. Vitkauskui, P. Bujanaus 
kui, P. Pilipavičiui, P. Plu- 
tui, J. *Blazavier, V. Kar
čauskui, S. Sejeniui, K. Se- 
rauskui ir kitiems. Dėkoja 
visiems parapijonams ir sve 
čiams už didelę paramą.

praktika

SpeeiaBstas 
įtempimu kuris 

«att priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tanao, skaudamą akių karštį, atitai
sė trumparegyste to toliregystų.

iua. Visu 
egzamine vimas 

perodenči*
klaidas. Speciali atyda aš- 

1 mokvklos vaikus.
VALANDOS: nuo M ryto iki S v. 
vak. Šaradomis nuo pietų, s No- 

dėlioj pagal sutartį.

<712 South Ashland At.
našu TARINI 1S7>

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manės. 
Apsiimu išgydyti.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

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.

10 automobilių
legijonierių

Rašant šiuos žodžius, giu- 
ta žinia, jog American Le
gion, Darius-Girėnas Postas 
271 iš Chicago, tikrai daly
vaus; ne vien Bugie and, 
Drum Corps su sargyba, bet 
ir visas štabas legijonierių 
— apie 10 automobilių.
‘ Lietuvių Dieros” valdyba 
ir komisijos

Egzekutyvė valdyba : Pra
nas Bujanauskas, pirm.; VIa 
das Skyrius ir Jonas Jaku
tis, vice pirm.; Antanas J. 

i Sutku9, iždininkas; Juozas 
Mačiulis, ižd. pagelb.; G. P. 
Bukantis, sekr.; Alice White 
sekr. pagelbininkė.

Baro komisija: Pranas 
Kakshis ir A. Jankauskas.

Moving Picture Booth: Pr. 
Buksas.

Bingo stand: Šv. Baltra-, 
miejaus choras.

Tikietų: A. J. Sutkus Nuo rugpiūčio 10 iki 14 
d. pas mūs kleboną viešėje

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
EverytMng to tbe line of 

Furniture

AL C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

8HOWROOMS IN
MERCHANDISE MAKT
For appointment rali — 

RKPUBLIC 6051

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 sutrintoms ir tuomet 
džiaugsitės patogumu to be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBL ATT *

DĖVINT OINTMENT
Nesutepantis — Ncnudažantla

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

REIKALE PASINAUDOKIT

RIMUKO RADIO VALANDOS:
WCFL, loeo K., Nedėlios 
vakare — »:»0 P. M.
WHFC, 14R0 K., Ketvego 
vakare — 7:00 T. M.

%

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

g
Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IAMOK£.ILWŲI

Panaudokite Proga Dabartinėms Žemoms 
Nuo&lmAio Ratonis.

TAPKITE PINANBINIAi NEPRIKLACSOMII

TAPPVKITE miltų ptatgnR. JtVuj Indėliai 
rūpestingai globojami Ir ligi gft,000.00 ap
drausti per Federal flavtngn and Ixtan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami tams ant pareik atevim o.

SENIAUSIA IR tYMIATTSTA LIETUVIU 
FINANSINIS ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CAI.UMBT 4118 Jos. M. Meoerls. Scc'y.

ASSOCIATION 
8226 SO. HALSTED ST.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPEBV1SION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCLATION 

OF CHICAGO

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

..... ...... ................................ 1 ■
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

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 

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

Ofiso TeL VIRgfaria 0086
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 6921
KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CinRURGAS 

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

TeL GROvehUJ 0617 
Office TeL HEMlook 4648

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS |

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

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |

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

vakarais ofisas uždarytas.
‘ REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
TeL REPnbUe 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORISI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 8. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS .
•YDTTOJAS IR CHIRURGAS I 
- nt AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street 
VaL: U-U; >-4; to 6:30-8:30 

Ptrmsdlanlato- 2-4 to 6:80-8:30
Šventadieniais—11-12.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų \lsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Heg- 
lamlnuetl jaa modernJSklausIa 
metodą, kuria regėjimo mokslą* 
gali suteikti.

SS ,METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte pra&all-

nn visų aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
TUrfuuas: CANAL 0323, Chicago

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

Trečiad. ir ieitad. 9:30 a. m.
Iki 7:00 p, m.

DR. G. SERNER
I

LIETUVIS AKIŲ UGDYTOJAS 
25 metų patyrimas

'Tets^Yards 1829
Pritaiko Akinius,

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akialų Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia 
kurią 
mis.

duona yra toji, 
savo rankc

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1
6155 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniai*

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

3147 S. Halsted St, Chicago
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais i
Valandos: 8—8 ponšsL

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDvvay 2880 W

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, auo 2 iki s 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LĄFayette 3210 
Rm. TeL ! REPuhlio 0054

Jeigu Neatsfllepiapia—
•aukite: KEDMe 2868

VALANDOS:
Pirm., AntrM Retvir. 6 iki 9 vak.;

Penktoj. 8:30 tkl 9:30 vak. 
Sefltod. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet fcnogus prarandd^ 
tikšjtoąą dši ttą kad Jo nehraa-

į
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CLASSIFIED AND "HELP

i “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolob »488-»48»

HELP VVANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRISINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

HELP VVANTED — MOTERYS

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. Milvvaukee

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

★ SHEET METAI. DARBININKŲ
★ MALIORIAMS PADĖJĖJŲ
★ STOREHOUSE MOTERŲ
★ STOCK PILDYTOJŲ
★ DŽENITORKŲ
★ ŠLAVĖJŲ -

DŽENITORKŲ

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
AtsiSauklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

309 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
HONEYVVELL

4737 W. Division

TT. Marijonų Bend-i 
radarbių sus-mas
Marąuette Park

TT. Marijonų Bendradar
bių 5-asis skyrius laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą sek
madienį, rugpiūčio 20 d., 2 
vai. po pietų, parapijos sve
tainėje. Visi nariai ir narės 
nuoširdžiai kviečiami pribū
ti kadangi bus svarstoma 
svarbūs reikalai. Valdyba

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

HELP VVANTED — MOTERYS

SEIMININKES
PAGELBĖKIT MUMS 

CAFETERIJOJ 
SAVO LIUOSLAIKIU

PILNO AR DALINIO 
LAIKO DARBAS

ĮDOMIOS žinios is phila., pa.
rių cenzorių (jau nieko ne
kalbant apie pastorius), kol 
jie pasiekia, savo adresatus 
— Amerikos kareivius lietu
vių kilmės.

Išleidimas ir uolus plati
nimas tokių propagandinių 
Lietuvos laisvės labui “stam 
pų”, būtų tarytum nuolati
nis 3kambėsis Lietuvos lais
vės varpo.

Lietuvos Mylėtojas

SMULKUS, BET REIKŠ
MINGAS SUMANYMAS 

Pastaruoju laiku vietos 
veikėjai, trokštanti tikros 
laisvės Lietuvai, sumanė 
smulkų, bet labai reikšmin
gą dalykėlį, būtent: propa
gandinės “stampos’ ’ lipdy
mui ant priešakinės pusės 
laiškų vokų su tokiu turiniu 
anglišku pageidavimu:

Ir The Name of Justice 
We Demand Full Indepen- 
dence for Lithuania!

Kas privalėtų šias “štam
pas” išleisti ir skleisti tarp
lietuvių ir jųjų draugų Putnam Conn _ Liepoa
Amerikos Lietuvių Taryba, >2g d Nekalt0 Prasidėjimo 
ar Lietuvos Vadavimo Są-

Stovyklautojos 
suruošė vakarą

NEREIKIA MAPUOTI

Malonios darbo sąlygos.
Gera mokestis.

ATEIKIT MUSŲ EMPLOYMENT 
OFISAN DABAR

WM. WRIGLEY JR. CO.
3515 S. ASHLAND AVĖ.

Gera Mokestis
6 DIENOS SAVAITĖJE 

100% KARO DARBAI

Employment Ofisas Atdaras: 

8 Ryto iki 4 pp.

PULLMAN
STANDARD CAR 

MFG. CO.

Aircraft Division
900 E. 103rd ST.

Platink “Drangą’

★ ★ ★★ ★ ★★ ★

★ For Sale I
★ For RentI
★ For Helpl
★ For Service 1
★ For Resultsi 

ADVERTISE
In America’s Ureatest 

Lltbuanian Daily Nevvspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* + ** * ** * #

SVARBIAI PRAMONE!
—REIKIA—

Merginų - Moterų

PILNO AR DALINIO 
LAIKO DARBAS 

PATYRIMO NEREIKIA

Atostogos po vienų metų ištisos 
tarnystės. Po karo progos.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. PULASKI RD.

junga, tai sumanytojams ne 
taip jau lahai svarbu. (Gali 
net ir viena ar kita organi
zacija jas išleisti, arba abi 
kartu susitarus), tik jiems 
tas yra labai svarbu, kad 
būtų kuo veikiausiai išleis
tos ir plačiausiai vartoja
mos; kad tuo būtų kaip ir 
nuolatiniai anglų kalba lie
tuvių šaukiama į visą žmo
niją:

Vardan teisybės mes rei
kalaujame pilnos nepriklau
somybės Lietuvai!

Tas dalykėlis ičkart atro
do kaip ir bereikšmis. Bet 
tai tik taip atrodo, o tikre
nybėje yra kas kita. Ypač 
dabartiniu laiku, kada šim
tai tūkstančių lietuvių laiš
kų pereina per rankas įvai-

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
PRIE VISOKIŲ DARBŲ

Gera mokestis — geros valandos 
APPLY — SERVICE ENTRANCE

DRAKE HOTEL 
140 E. WALTON PL.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 471 h St.
PARDAVIMUI

TURRET LATHE OPERATORIŲ
Patyrimas Pageidaujama

Bet Nereikalinga
3 PP. IKI 11 VAK. — 48 VAL. Į SAVAITĘ

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON SEELEY 3200

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO 

ATSIŠAUKITE Į

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PARSIDUODA — 2 aukščių 4 fletų 
po 4 kambarius medinis namas. 2 
karam garadžlus. Parsiduoda už la
bai prieinamą kainą. Dėl platesnių 
informacijų krelnkitPs adresu — 917 
WE8T 34th STREET, (antram auk
šte iŠ priešakio).

EKSTRA B.ARGENAS 
Parsiduoda — 3 fletų po 6 kamba
rius mūriniu namas, modemiškas 14 
metų senumo. Rendos atneša virš 
$200.00 j mėnesj. Savininkas aplei
džia miestą. Pašaukit — BAYPORT 
2628.

Bolševikai laiko 
nelaisvėj amerikieti

(LKFSB) Labai sunkias 
sąlygas Rusijos ištrėmime 
rado ne tik Baltijos kraštų 
žmonės, bet ir Jungtinių A- 
merikos Valstijų piliečiai, 
kurie nelaimingai pateko* į 
tremtinių; ešelonus. Jų są
lygos nė kiek negeresnės ir 
kentėjimai nemažesni. Mus 
pasiekė žinios apie vieną lie
tuvį, USA pilietį, patekusį 
į ištrėmimą su kitais lietu- 
vos žmonėmis. Jisai neturi 
su savimi pilietybės popi,e- 
rų; juos gautų asmeniškai 
atvykęs į Amerikos atsto
vybę Rusijoje. Nors jisai 
turi dokumentus, įrodančius, 
kad yra gimęs Jungt. Ame
rikos Valstijose, vistiek bol
ševikai jį kietai laiko ištrė
mime, neleisdami vykti į U 
SA pasiuntinybę Maskvoje 
gauti reikalingų dokumentų.

USA kai. mokyklos 
už Lietuvos laisvę

(LKFSB) Tautininkai no
ri surinkti milijoną parašų 

Lietuvos laisvę. “Dirvo-UŽ
parsiduoda — oerai jstetKta Ke- je” Nr. 33 pranešama, kad 
pykla. biznyje 20 metų, pilnai jrensr- . w v .
ta kepyklos dlrbtuvf, dideliu elektros JU ŽmOgUs parašų rinkimo 
šaldytuvas Didelis 6 kambarių fletas . . ... ,
ir (faradžtiiH. karšito vandens šiluma. 1 ekskursijoje po Clevelandą, 
2101 W. HURON ST. SEELEY 6710. , , j , , ...------------------------------------- - aplankydamas katalikiškas

įstaigas, gauna vis daugiau 
ir daugiau parašų ant pęti- 
cijų, nes tų įstaigų vedėjai 
pasilieka peticijų blankas ir

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

Balsas iš burnos išėjęs ne
besugrįžta.

Seserų užlaikomos mergai
čių stovyklos auklėtinės su
ruošė vakarėlį, kuriam da
lyvavo apstus būrys vasaro- 
jančių moterų ir Thompson, 
Conn. Programą sudarė dai
nos, šokiai, eilėraščiai, gy
vieji paveikslai, vaidinimė
liai ir plastika. Visus šiuo3 
dalykus mergaitės išmoko 
šioj stovykloj, per dvi-tris 
savaites. Pačios mergaitės 
pagamino reikalingus kos
tiumus, dekoracijas ir para
šė vsikaliukus.

Pirmoje programos daly
je buvo lietuvių liaudies dai
nos ir tautiniai šokiai. Ant
roje dalyje vaidinimai be žo
džių: “Didžioji Klaida” (iš 
indėnų gyvenimo, parašė E- 
lena Račkauskaitė), “Kerš
tas” (parašė Danutė Aver- 
kaitė ir Andrulytė), dekora
cijas piešė Danutė Averkai- 
tė. Pertraukos metu eilėraš
čius skaitė minėtoji Danutė,- 
Dalia Devenytė ir Elvira A- 
verkaitė. Dainavo ir šoko 
visos mergaitės (22), tuo 
laiku buvusios stovykloje.

Tą pačią programą mer
gaitės pakartojo liepos 30 
d. vakare, kai iš Marianapo- 
lio atvyko būrys Kolegijos 
Rėmėjų seimo dalyvių ir ko
legijoje stovyklaujan tieji 
berniukai.

Nepaprastai įdomu buvo 
stebėti jauniausiąją lietuvių 
kartą laisvai lietuviškai vai
dinant, šokant, dekliamuof- 
j ant ir dainuojant liaudies 
dainas. Teko patirti, kad be
veik visos mergaitės nemo
kėjo lietuviško rašto skai
tyti, kai kurios silpnai kal
bėjo. Juo labiau pastebėti
na jų padaryta pažanga lie
tuvių seserų vadovybėje. Mū 
sų vienuolės atlieka didelį 
darbą, kurį, metams slen
kant, vis labiau įvertinsime.

Mergaičių stovykla šiemet 
buvo kaip ir eksperimentas. 
Suvažiavo 58 lietuvaitės, 8- 
12-14 metų amžiaus, iš Wor- 
cester, Boston, Brooklyn, 
Brockton, New York, Provi- 
dence, Elizabeth, Waterbu- 
ry, Chicago, ir iš kitur — ir 
visos išvykdamos prašosi 
vėl sugrįžti pas vienuoles, 
pas savo drauges iš įvairių 
vietų. Tas pats pastebėta ir 
berniukuose, kurie atostoga-

patys pasirūpina surinkti vo Marianapoly. Viešnios ir 
parašų, kuriuos paskui paš-; svečiai buvo giliai sujaudin

ti regėtu vaizdu. Tokios sto
vyklos bus ir kitais metais.

E. Jurgelienė

Po svietą pasidairius
I, So. Boston, Mass., ant 

mano delno atsirado tokia 
“objevlienije” (apgarsini
mas) :

“So. Bostono lietuviški ko 
munistai ir jų pakeleiviai y- 
ra labai susirūpinę savo li
kimu. Jų “tėvas” suburžua- 

I zėjo, o buvęs ministeris ga
vo atstavką. Unitarionų mi
nisteris, kaip sako, labai 'iš
baręs komunistėlius, kad jie 
nemoka melstis. Ne tik ko
munistėlių vadas, bet ir vi
si kiti gavo “kiką”.

“Tūlas “Jaunutis”, buvęs 
“graborius”, irgi baisiai iš
sigandęs So. Bostono Vyčių 
“vaisko”, kuriam, anot jo, 
vadovauja Feliksas Zaleckas. 
“Jaunutis” sako, kad tas 
“vaiskas” visiems raudon- 
spalviams įvaręs kinkų dre
bėjimą. Jis sako, kad ir bim
balas taip yra išgąsdintas, 
kad atsisako važiuoti į So. 
Bostoną.

“ Sakoma, kad ‘švediškas’ 
komunizmo liaupsinto jas no 
rįs ruošti “džiaugsmo šven
tę”, kad padėkoti didžiajam 
carui už Lietuvos “išlaisvi
nimą”, bet nesurandąs kas 
galėtų nupiešti Lenino barz
dą ir Stalino ūsus. Bet dėl
to nebūtų tiek vargo, jeigu 
tik atgautų drąsą pasirody
ti visuomenei buvęs vadas. 
Girdėjau, kad “pilkasis” re
komenduoja Georgijų vadu. 
Jam ir Maikio šoblis tiktų. 
Jis galėtų sudaryti iš rau- 
donsiūlių vaiską, kurie mo
ka labai gerai baubti. Tuo-

Beržai svyravo pajūry, 
Andrų auginti,
Išėjo sūnūs kėturi 
Tėvynės ginti.

Ištikrųjų gi turėjo būti 
taip parašyta:

Beržai svyravo pajūry, 
Audrų auginti,
Išvyko judošiai į Maskvą 
Tėvynės parduoti.

si-

Šaltą žiemą vienam fron
te kareivis pastatytas sau
goti didžiąją kanuolę. Be- 
saugodamas labai sušalo ir 
nuėjo į artimiausią užeigą 
pasišildyti. Ten jį užtiko ka
pitonas.

— Kaip tu drįsai pasi
traukti nuo savo pareigų ir 
palikti vieną kanuolę?! — 
sutrenkė kapitonas.

— Atsiprašau, kapitone, 
į— atsakė kareivis. — Vie
nas žmogus tos kanuolės ne
nuneš, nėra baimės. O jei 
ateitų daugiau žmonių, tai 
aš vienas vis tiek jos neap
ginčiau.

met ir Vyčių “vaiskas” 
būtų pavojingas.

ne-
X.”

Balšavikai išleido knygą 
vardu “Lietuva Ugnyje”. 
Jos autoriais yra visa eilė 
tų, kurie 1940 metais vyko 
į Maskvą, kad pardavus Lie
tuvą Stalinui. Viena tų — 
Salomėja. Neris, kurios poe
zija balšavikams lyg vai
kams žvilganti geležėlė — 
negali atsidžiaugti. Kai tą 
jos poeziją pasidedi ant del
no, tai tuojau pasirodo, kad

Užėjau aną dien į saliūną 
papso išgerti. Man begeriant 
įęina vienas kostumeris ir 
prašo štaino alaus. Išgėręs 
pirmą gurkšnį sako taver- 
ninkui;

— Tfu su tokiu alum, 
kaip pamazgos, negali nei į 
burną paimti.

— Užsimerk ir išgerk, — 
sako jam tavernininkas.

Žmogus išgėrė ir suradęs 
kišenėj septynis centus pa
dėjo ant baro.

— Juokus kreti, — sako 
jam tavernininkas. — Pri
dėk dar tris centus.

— Užsimerk ir paimk pi
nigus, — atsakė jam kostu
meris.

Du vaikai kalbasi tarp sa
vęs, Vienas sako:

— Vakar mano mama ga
vo pikčerį nuo tėtės iš armi
jos. Jis Pacifike. Ju bi sup- 
rais. Visas pražilęs...

— A, dac nating, — sa
ko kitas. — Mano mamai,

veik visa išvirkščiai parašy- J Pacifike, vieną dieną žili 
tau Sakysim, ji vienoj vietoj j kuri nėra nei armijoj, nei 
taip rašo: Įplaukai pasidarė tamsūs..

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, |tu prisiunčia. Aplankė Be- 
DUOKITE JĮ KITIEMS nediktinų High mokyklą ant 

Buckeye road ir St. Ignatius 
Hi^h mokyklą kitoje miesto 
dalyje, ir jų vedėjai paėmė 
blankas, pažadėdami surink
ti parašus nuo mokytojų.’

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

Goethe

Papratimas — didesnė jė
ga, negu pati gamta! —

Locke

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šių knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą'
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Europos karo apžvalga
NAUJI ŽYGIAI IR SAVAITES LAIMĖJIMAI

Ši savaitė Europos karo frontuose yra pažymėtina. 
Svarbiausias įvykis, tai atidarymas dar vieno (ketvir
tojo) fronto, arba invazija į pietinę Prancūziją. Per 
keletą dienų čia padaryta stambi pažanga paimant ke
letą svarbių strateginių pozicijų, miestų ir uostų, lai
mint prancūzų Alpų kalnuose net penkis vieškelių cent- 

Amerikiečių jfcgos smarkiai bombarduoja istoriš
kąjį uostą Toulon, kuris manoma, netrukus bus paim
tas. Amerikiečių kariuomenės dalys išlaipintos abejose 
to uosto pusėse. Smarkiai kaujamasi Cannes apylinkėse.

Šiuos žodžius rašant, atėjo pranešimų (kurių sąjun
gininkų šaltiniai dar nepatvirtino), kad jungtinių tauį- 
tų kariuomenė įsiveržė į Albaniją, netoli sostinės Ti
rana. Žinios apie tai gauta iš Turkijos. Jei tai pasitvir
tins (mes manom, kad — taip), tai trečias stambus 
žygis pradėtas prieš naciuš iš Viduržemių. Tai bus 
žygis į Balkanus, kur pogrindžių veikla prieš vokie
čius eina gana ,plačiu mastu ir kur sąjungininkų ar
mijos jau seniai yra laukiamos. Su pagalba vietos gy
ventojų, Albanija labai greit gali būti išvalyta nuo 
okupantų. Jugoslavijoj ir Graikijoj dirva invazijai taip 
pat yra prirengta. Hitlerio kolaborianistės — Bulgari
ja, Rumunija ir Vengrija irgi laukia progų kaip nors 
išsisukti iš nacių žnyplių.

Jungtinių tautų jėgos, smogdamos priešą iš Italijos, 
Pietų Prancūzijos ir per Balkanus, greičiau sutreškins 
nacių militarinę mašiną.

PARYŽIAUS LINK

Neįtikėtinai smarkiai sąjungininkų pasivaryta iš Nor
mandijos ir Brittany pusės. Paimta daug miestų, gau
singi belaisvių būriai ir dideli kiekiai amunicijos. Pa
ryžius jau girdi sąjungininkų kanuolių trenksmus. Gen. 
Eisenhower paryžiečlams pasiuntė šiuos žodžius: “Mes 
ateinam!” Ir ateina! Amerikiečių pulkai jau Paryžiaus 
priemiesčiuose. Nacių įstaigų vadai iš ten jau neša 
lauk savo kudašių. Bėga laug iš Paryžiaus ir Japo
nijos diplomatai, kuriems susitikti su gen. Eisenhoweriu 
tikrai nebūtų malonu. Vokiečiai skelbia, kad “prancū
zų vyriausybė” iš Vichy mieęto jau yra iškeliama kitur.

Paryžius, atrodo, netrukus pateks į sąjungininkų ran
kas. Strategai spėja, kad puolus Paryžiui, su visa Pran
cūzija jau bus baigta. Ji visa jau bus išlaisvinta iš 
nacių jungo.
RYTŲ PRŪSIJOS PASIENYo*

Rytų fronte šią savaitę nieko naujesnio neįvyko. Ir 
rusų ir vokiečių gausingos jėgos Lietuvos žemėj tebe- 
sigrumia. Pažangos čia nepadaryta, nes, matyt, rusų 
trečioji armija, gen. <5erniikovakk> vadovaujama, darė 
prisirengimus, sutraukė naujų jėgų žygiavimui į Rytų 
Prūsiją, prie kurios sienų toji armija yra sustojusi. 
Vokiečiai, nenorėdami, kad jų pačių miestai pasieniuo
se rasams pagelbėtų, juos padega.

Nėra abejonės, kad raudonoji armija šiomis dieno
mis įžygiuos į Rytų Prūsiją. Tai bus pirmu kartu šio 
karo metu.

Lietuviai, sekdami karo eigą Lietuvos teritorijoj, lin
ki, kad vokiečiai kuo greičiausiai iš ten būtų išvyti 
ir kad naujiems okupantams rusams nebūtų leista vie
niems kad ir laikinai valdyti Lietuvą bet kad tuojau

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ten būtų pateigta iš visų sąjungininkų susidedanti mi- 
litarinė administracija, kurios tikslas — padėti Liei- 
tuvos žmonėms atsisteigti savo laisvą, nepriklausomą 
ir demokratinę valstybę.★
Nacių namų frontas braška

Nepaisant to, kad Hitleris išžudė visą eilę savo ge
nerolų, įtartų suokalbyje prieš jo gyvybę; nežiūrint ir 
to, kad padidintas šnipų — budelių skaičius ir prieita 
prie to, kad šnipas seka šnipą, Vokietijos viduje nera
mumai auga. Gautomis žiniomis, nužudytųjų generolų 
šalininkai — kariškiai laukia pregos atkeršyti Hitle
riui. Jie jau veikia. Kaip pranešta per Londoną, net 
per radiją daromi atsišaukimai į kariuomenę ir visą 
tautą raginant kuo greičiausiai nusikratyti “krauja- 
gerio ir išdaviko” Hitlerio.

Kai karo metu bet kurioj kariaujančio j valstybėj 
panašūs dalykai dedasi, kai namų frontas pradeda braš
kėti, nedaug vilčių belieka ir karo fronte atsilaikyti.

Katalikiškųjų mokyklų reikšmė
“The New World”, Chicagos arkidiecezijos savait

raščio, 34 Nr. išėjo keleriopai padidintas. Jis pavesi- 
tas šios arkidiecezijos katalikiškoms mokykloms iš
garsinti ir jose vedamą jaunimo švietimą ir auklėji
mą tinkamai įvertinti.

Pavarčius šios laidos lapus, metus akį kiek į kata
likiškų pradžios mokyklų tinklą, tiek į vidurines moks
lo įstaigas, į katalikų kolegijas ir universitetus, susi
daro tikrai gražus, didingas vaizdas, kiuris parodo, kaip 
plačia vaga yra vedamas švietimo ir kultūros darbas. 
Turint galvoj, kad tos visos mokyklos yra išlaikomos 
tik katalikų lėšomis, negaunant jokios valdžios para
mos, tasai vaizdas pasidaro dar didingesnis. Tai yra 
neįkainuojamo vertingumo patriotizmas.

Toje pačioje laidoje yra įdėtas J. E. arkiv. Samuel 
A. Stritch ganytojiškas laiškas katalikiškųjų mokyklų 
reikalu. Tame laiške Jo Ekscelencija tarp kitko pa
brėžia šį faktą:

"Prieš mus stovi alternatyvos: didingiausia krikš
čioniškos kultūros gadynė visoj istorijoj ir naujos, 
pavojingas, tragiškas eksperimentus pasauliškume. 
Gali būti, kad tas garbingas krikščioniškosios kultū
ros periodas neateis trumpoj ateity, bet mes žinom, 
kad jis ateis, jei mes palenksime visas savo pastan
gas, kad pagrįsti savo vaikų gyvenimą moraliniais 
dėsniais... Auklėdami savo vaikus katalikiškose mo
kyklose, jūs dirbate didesnį darbą negu galite sau 
įsivaizduoti. Dangas jums šypsosi ir jūs palaikote 
ir stiprinate Dieviškojo Miesto pagrindus.”

gis gražus Garbingojo Ganytojo paskatinimas, be 
abejojimo, nebus šauksmu tyruose. Katalikai tėvai at
kreips į jį rimto dėmesio — leis savo vaikus į katali
kiškas mokyklas, o katalikiškoji visuomenė sustiprins 
joms savo paramą.

Mes, lietuviai, neturėtume užmiršti, kad į arkidiece
zijos didelį mokyklų tinklą įeina keliolika lietuvių mo
kyklų, kuriomis mes didžiuojamės, nes jose mokslas 
yra aukštai pastatytas ir, be to, mūsų vaikai ten iš
moksta lietuvių kalbos, rašybos, susipažįsta su Lietu
vos istorija, literatūra ir jos aspiracijomis.

Mūsų mokyklos ir spauda
"The New World”, Chicagos arkidiecezijos savaitraš

tis, savo 34i-tame numeryje, pirmame puslapyje, įdėjo 
Tėvų Marijonų seminarijoj, Hinsdale, III., penkių nau
jų kunigų-vienuoHų šventinimo iškilmių net tris gra
žius atvaizdus. Tos iškilmės buvo rugpjūčio 13 d. Jas 
atliko J. E. arkiv. Samuel A. Stritch.

6ia proga tenka pastebėti malonų reiškinį, kad lie
tuvių katalikų mokyklos ir kitos įstaigos (sava iniciai- 
tyva, savomis lėšomis ir pastangomis pastatytos) vis 
didesnio pripažinimo ir įvertinimo susilaukia kitataučių 
tarpe. Anglų kalba leidžiamieji- katalikiški (taip pat 
ir nekatalikiški) laikraščiai vis dažniau r plačiau mū
sų įstaigas pagarsina. Tuo būdu mūsų tautos vardas 
yra populiarinamas ir garsinamas tikrai gražiu, kultū
riniu keliu.

Tie reiškiniai mus turėtų dar labiau skatinti savo 
sūnus ir dukteris leisti į lietuvių katalikų mokyklas ir 
telkti joms kiek galint daugiau moralinės ir medžia
ginės paramos. Kai mūt'ų mokyklos bus gausingiau 
lankomos ir remiamos, lietuvių vardas dar plačiau ir 
garsiau skambės Amerikos padangėje.

★ .
Jei turi sūnų, šį pavasarį baigusį pradžios mokyklą, 

pasiųsk į Marianapolio High Schcol (Thompson, Conn.) 
nes tai yra akredituota lietuviška, katalikiška mokyk
la. Duoti savo vaikams lietuvišką ir katalikišką išauk
lėjimu tai labai svarbi mū&jį pareiga. ____ . „ , - m,,

Jungtinėse Valstijose 
226,416 belaisviu

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas prane
šė, jog iki rugpiūčio 1 die
nos Jungtinėse Valstijose 
buvo suvežta iš įvairių karo 
frontų apie 228.416 karo be
laisvių. To skaičiaus 89 nuo
šimčiai statomi prie viso
kiausiu darbų. _______

Šeštadienis, rugp. 19, 1944

RIMTIES
VALANDĖLEI

Kristus išgydė dešimts 
raupsuotų vyrų, bet tiktai 
vienag tesugrįžo padėkoti už 
suteiktą malonę. Regimai dė 
kingumo jausmas neprany
ko to nelaimingo žmogaus 
širdyje, nors haisi atstu
mianti ligą sudarė nepalan
kias sąlygas bet kokiam dė
kingumui.

Mąstydami apie dėkingu
mą, negalime pamiršti, kad 
dėkingumas esti dvasinio po 
būdžio dalykas; už padary
tą malonę reiškiama padė
ka kokiu nors būdu, žodžiu, 
darbais. Reik žinoti, kad 
vien dėkingumu nepilnai at
silyginame už mums rodo
mą gerą darbą. Dėkingumas 
skirtingas nuo teisingumo.

Gaila darosi kai išgirsti, 
kad esmuo kaimynui pade
da ne iš gailestingumo arba 
iš geros širdies, bet kad pro
gą išnaudotų būsimam atly
ginimui. Tiesiog reikalauja
me, kad kaimynas pilnai už
simokėtų už suteiktą pagal
bą. Net mandagumas sakys, 
kad toks elgesys negražus.

Mikas, bemedžiodamas zui 
kių, pamatė miške kaimyno 
pabėgusį arklį. Jį sugavo, 
ant jo parjojo namo ir su
grąžino gyvulį kaimynui, ži
noma, kad kaimynas apsi
džiaugė, dėkojo Mikui, ku
ris, jausdamas tuomi pasi
gerinęs jam, panorėjo, kad 
žmogelis parodytų daugiau 
dėkingumo, paaukotų par
šiuką. Kaimynas jautėsi už
gautu, bet dėl ramybės da- 
vė Mikui tą dovaną.

Spauda kasdien mini vie
ną ar kitą pavyzdį tokio dė
kingumo, kuris pasireiškia 
tarp latrų; vienas plėšikas 
apvagia banką, kitas jam 
atidaro savo namo duris, 
kad pasislėptų. Tarp jų su
siklausymas ir savos rūšies 
dėkingumas bet piktiems 
darbams.

Giliau pažvelgę mūsų gy- 
veniman, rasime irgi ką nors 
panašaus; darome gerą ar
timui ne kad tuomi Viešpa
ties patarimus geriau įvyk
džius, užjausdami artimo 
sunkenybes, bet kad artimas 
nepamirštų mums atsiteisti 
už padarytą malonumą. Jei
gu to nesulaukiame, tada 
nieko bendro nenorime tu
rėti su juomi.

Jeigu Viešpats reikalautų 
dėkingumo žodžius, darbus, 
aukas, už visa ką mums da
rė — kiek gautų? Žmogus 
nors nemandagiai su Vieš
pačiu pasielgia, visgi Die
vas gailisi žmogaus, nepa- 
šykšti jam reikalingų malo
nių. Dėl to kad Dievas toks 
geras, tai nereiškia, kad mes 
pasiliktum nedėkingi arba 
nemandagūs. Protingus mus 
Viešpats sutvėrė, protingai 
peęielgkime su visais.

ABC. J.

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS
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(Tęsinys)
—Dieviškasis teisingumas 

—koks juokingas pasaky
mas! Reikia būti nuosek
liam; jei aš būčiau tikėjęs į 
aukštesnį idealą ir dievišką 
teisingumą, tikrai būčiau 
pagalvojęs ir, be abejo, bū
čiau susilaikęs. Visi dalykai 
man būtų atrodę visai ki
taip; aš apie tai kelis kar
tus esu galvojęs. Aš' esu 
karštuolis, pone Loorte; aš 
esu cinikas, aš tai suprantu, 
ir tuo pačiu laiku aš jaučiu, 
kad galėčiau būti tinkamas 
dideliems dalykams. Yra vi
same palaidūno gyvenime 
savotiškos minutės, kada 
jis yra vertas pasigailėjimo 
ar kito kokio jausmo, pana
šaus į jį. Išklausykite šitą 
istoriją.

Reikia pasakyti, kad pie
šiamasis vaizdas giliai yra 
įspaustas mano sieloj, todėl 
aš jį vaizduoju jums visai 
gyvai. Prieš dvejus metus 
aš vaikščiuojau Meudono 
miške. Atėjęs prie Virofla- 
yos krantų, pastebėjau du 
vaikus, broliuką ir sesutę, 
po ąžuolu. Prisiartinau. Mer 
gaitė, brolio laikoma, sten
gėsi prikabinti kelių centų 
vertės gėlių puokštę tai, ku
rią jūs vadinate Švenč. Pa
nele ir kurios statulėlė buvo 
ąžuolo drevėje. Tai juodu 
darė už savo sergančios mo
tinos sveikatą.

Visai nepagalvojęs, kad 
tai iš mano pusės kvailybė, 
paėmiau vaiką ant rankų ir 
pakėliau, kiek galima aukš
čiau: mergytė savo puokštę 
galėjo padėti ten, kur ji no
rėjo. Šito kūdikio žvilgsnis, 
kada jis man dėkojo, mane 
paskiau vis sekiojo. Jis pa
žadino giliai, labai giliai 
mano dvasios gilumoje bū
tybę, kurios aš nepažinojau.

... Ir paskui, tegu kas iš
aiškina! aš negalėjau juok
tis, girdėdamas jų atsisvei
kinimą: "Pone, mes melsi
mės į Švenč. Panelę už jus.’’ 
Štai, pone Lorote, jei aš ne
būčiau kreipęs dėmesio, aš 
būčiau turėjęs silpnybę per
daug dažnai pasigėrėti, pri
simindamas šitą netikėtą

įvykį, ir širdis būtų sumink
štėjusi. Ne, aš verčiau gei
džiau gyventi, gyventi savo 
gyvenimą... eiti su kitais 
prie didelio grobio... * Kada 
jau pasileidžiama į šitą pa
kalnę, nebėra laiko atgal 
dairytis.

Ponia Enguerrand per
traukė :

—Maksai, klausyk savo 
motinos. Argi tu neatsimeni 
laikų, kada atremdavai sa
vo galvą į manąją, sakyda
mas man, kad tu mane my
li?

—Ne! nes vieną dieną atė
jo svetimas, ir tu jį pamilai 
labiau, kaip savo sūnų.

Nelaimingoji išblyško:
—Kas tau pasakė, kad aš 

mylėjau Danielių Donadieu?
—O, tavo dėmesys. Ir tuo 

met, klausyk manęs, tu kal
ta, kad aš pajutau neapy
kantą, neapykantą šitam 
įsibriovėliui...

—Tylėk! Tylėk!
... Neapykantą, kuri vieną 

dieną įdiegė manyje mintį 
nusikratyti juo.

—Ak, aš tave maldauju, 
nebaik!

—Ne, ne, pabaigsiu: ką 
galvoji apie žmogų, kuris 
įvykdė vogimą?

Enguerrandas pakilo:
—Niekše! tu man leidai 

suardyti nekalto gyvenimą, 
tu galėjai padaryti šitokią 
niekšybę!

—Niekšybę? perdedi. Pa
galiau, tas Donadieu buvo 
tik atmata, paleistas iš ka
lėjimo.

—Tylėk!
—Ne! Ir tavo garsieji do

kumentai laikraščiuose ? Aš 
pasinaudojau tuo, kad jo 
kamharys buvo atdaras va
karais, ir padėjau ten svar
bius popierius įrodymui. Ir 
saga rasta prie lango? Aš 
ją ištraukiau vakare iš Do- 
nadieu drabužio, pakabinto 
prieangyje, ir turėjau, mano 
tėte, tavo kabineto raktą! 
Tavo policijos viršininką pa
vertė mulkiu tikras amato 
meisteris!

—Pabaisa!
(Daugiau bus)

KARO AUDRA GREIT SLENKA ANT PARYŽIAUS

Žemėlapis karo fronte Prancūzijoj, kur kanadiečiai lau
žiasi į Falaise, o amerikiečiai pasiekė Dreux ir užėmė 
Chartres, svarbų punktą pakeliui į prancūzų sostinę, ku
rios gyventojai jau girdi kanuolių šūvius. (Acme-Drau- 
gaa teleghoto).
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Religija Sovietų Rusijoje
- Nauji Kravčenko pareiškimai. - Ne
"Už Staliną", bet "Už Dievą ir Tėvynę".
- Kodėl nauja linija? - Rusijoje yra

vienuolių.
(LKFSB) Bolševikai Ru- rublių. Jau iš to galima spė

si] oje žudymu, trėmimais, 
koncentracijos stovyklomis 
ir kitomis aziatiškomis prie
monėmis, kokias tik žino na
cių Vokietija, sunaikino ki
tas partijas, sunaikino ištii- 
sas gyventojų, klases; turė
dami cenzūrą, kokios iki šiol 
pasaulis nežinojo, išstūmė iš 
viešojo gyvenimo net gi dau
gelį ideologijų, tačiau vieno 
neįstengė nugalėti, tai reli
gijos. Skaitytojams jau pa
žįstamas rusų aarininkas, 
inžinierius V. A. Kravčenko 
žurnale Cosmopolitan”, 1944 
m. rugpiūčio mėn. numery
je, toliau spausdina įdomius 
savo pareiškimus iš Sovietų 
Rusijos, į kurią jis jau ne
begrįš, nes perdaug pamė
go laisvę. Jis, buvęs aukštas 
sovietų valdininkas, buvęs 
komunistų partijos narys, 
liudija, kad tikėjimas Rusi

ti, kad jų skaičius nėra ma
žas. Prie Rusijos centrinių 
įstaigų sudaryta nauja įsi al
ga — tikybų reikalams,, prie 
kurios, berods, yra ir kata
likų tikybos reikalams skir- 
tasai žmogus. Taipgi veikia 
rusų ortodoksų Sinodas Ru
sijoje.

Dvasinė seminarija 
Maskvoje

Sovietų ambasada iš Va
šingtono praneša, kad “Šven 
tajam Sinodui pritarus” stei 
giamas Maskvoje Ortodoksų 
Teologijos Institutas, duo
siąs aukštesnį teologinį iš
silavinimą, o vyskupijose — 
steigiami pastoracijos kur
sai, mažesnės teologinės mo
kyklos. Į tas mokyklas bus 
priimami jaunuoliai 18 me
tų (jau iš to sovietų prane
šimo matyt, kad nė jaunime

joje tebėra gyvas. Daugely reli«iW nepasisekė su-
je trobų, net gi kolchozuose!griauW ir moky8iB že’
— sovietiškuose, valdiškuo
se dvaruose, trobose gyven
tojai laiko ikonas, šventus 
paveikslus. Žinomi atsitiki
mai, kada raud. armijos ka
reiviai, nežiūrėdami ką kas 
pasakys, kalbėdavo maldas. 
Kada vieno būrio kareiviams 
(komandyrius, norėdamas pri 
duoti drąsos atakai, pasakė, 
kad — vyrai, už Staliną, pir
myn. Kareiviai patylėjo, o 
paskiau suriko savo šūkį: 
“Už Dievą ir Tėvynę” ir ta
da išėjo į ataką. Po baisių 
pirmųjų nepasisekimų fron
te sovietai pasiryžo žūtbūt 
padidinti armijos skaičių ir 
ėmė gausiau imti žmones iš 
ūkių. Šiuose gi, nuo kolek
tyvizacijos (priverstino nu
savinimo privačių ūkių, bru
kimo į komunistiškus, valdi
nius dvarus) laikų, pasiliko 
kartūs atsiminimai, bet taip 
gi gyvas prisirišimas prie 
religijas. Sovietų vyriausy
bė jiems, o ir kitiems gy
ventojų sluoksniams buvo 
priversta daryti nuolaidų, y- 
pač, kad religijos persekio
jimas darė blogo įspūdžio 
visame pasaulyje. Norėta 
pataisyti viešoji nuomonė. 
Šitokias priežastis naujai 
krypčiai religijos klausimu 
paduoda Kravčenko.
Njuiji vėjai sovietui 
spaudoje

Jei seniau bolševikų spau
doje buvo gausu prieš reli
ginių šūkių, tai dabar neret- 
tai jų leidiniuose kaip pa
vyzdžiui, Sovietų ambasados 
biuleteniuose iš Vašingtono, 
galima pam atyti ir patri j ar
kų paveikslą, ir cerkvės at
vaizdą ir pasikalbėjimą su 
Rusijos vienuole, kuri papa
sakoja apie nacių žiauru
mus, kai jų miestas buvo 
vokiečių okupuotas, žinoma, 
čia nemažai jų propagandos, 
bet visgi ir ji reikšminga. 
Rusijos ambasados biulete
nyje pranešama, kad Sara
tovo bažnyčių lankytojai 
krašto gynimo reikalams su-

mesnėse teologijos mokyk 
lose dvejus metus, o aukš
tesnėje — trejus.

Teologiniuose — pastora
ciniuose kursuose, kurie ate. 
giami vyskupijose, progra 
mos bus panašios į anksty 
besnių dvasinių seminarijų 
programas. Gi ortodoksų 
Teologiniame Institute pro
grama pagal ankstybesnes 
dvasines akademijas, tik dar 
pridedama pamokos apie 
šventuosius, istorija rusų re 
liginės minties,' istorija as- 
ketikos, religijų istorija. Te
ologiniame institute bus dė
stoma Senas ir Naujas Tes
tamentas, Bažnyčios tėvų 
mokslas, Bažnyčios istorija, 
dogmatika (apie religijos 
tiesas), moralinė (doros 
mokslas), palyginamoji ir 
pastoralinė (ganyto j avimo,
parapijinio darbo) teologi
ja, taipgi bus apologetika 
(apgynimas nuo priekaištų 
prieš religiją), bažnytinė tel 
sė, liturgija ir krikščioniš
kasis menas, iškalba, skaity
mas bažnytine slavų kalba 
parašytų knygų, graikų ir 
lotynų kalbos ir skaitymas 
šventųjų tėvų raštų, hebra-

TĖVIŠKA GLOBA IŠVEŽTIEMS IŠ LENKIJOS VAIKAMS NAMU FRONTAS
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Afrikoj ir Indijoj šiuo metu randasi apie 150,000 išvežtų iš Lenkijos vaikų. Vieni jų 
buvo išvežti į Rusiją, kiti tiesiog į Afriką ir Indiją. Juos globoja ir pašalpos teikia 
Amerikos Katalikų Nacionalinės Gerovės Taryba. Tam reikalui buvo net specialiai ta
rybos deleguotas kun. A. J. Vycislo iš Chicagos. (Acme-Draugas)

vykstantiems iš kitų mies-vo palaidotas šiauriniame gurno jausmus’'. Įdomiausia
tų — bendrabučiai.

Toliau Sovietų ambasados 
biuletenyje pridėta įdomi už
baiga: kadangi į tas mokyk
las stos, kurie patys savu 
noru pasirinks tarnybą šve
ntoje Bažnyčioje, tai jų mo
kymas bus savęs auklėjimas, 
išvystymas savęs pasiauko
jimo dvasios ir ganytojiš
kam darbui reikalingo nu
siteikimo. Dėl to jų gyveni
mas bendrabučiuose bus pri
taikytas teologinės (dvasi
nės) mokyklos uždaviniams, 
bendros rytmetinės ir vaka-

katedros kartipė?
. » • >• - f

Sergijaus testamentu nau
juoju visos Rpsijos patri-

gV laišlKP’Vietą, kur nauja
sis patriarchas Staliną va
dina “išmintingu Dievo no-

REIKIA 50,000
DARBININKŲ į

I
Paul V. McNutt, VVar Man 

povver Commission pirminin-j 
kas, praneša, kad VVar Man- 
power Commission apskričių 
direktoriams yra išsiųsta 
vardai ir adresai sunkiųjų 
ginklų fabrikų, kuriems 
prieš metų galą dar turi bū
ti surasta 50,000 naujų dar
bininkų ir darbininkių ir duo 
tos instrukcijos imtis visų 
galimų priemonių taip rei
kalingiems žmonėms gauti. 
Jis išaiškino, kad tie darbi
ninkai gamina šaudmenis ra
ketiniams pabūklams ir ar
tilerijai, pradedant 105-mm 
gaubicomis ir baigiant 8 in- 
čių pabūklais.

Fabrikai, gaminą suukiuo 
sius ginklus kariuomenei, 
kuriems trūksta per 3,000 
darbininkų, yra Indianos, 
Luisianos, Virginijos, Han
sas ir Missouri valstijose. 
Šilas Mason fabrikas Min- J 
dene, arti Shreveport, La. j 
nori 5,600 darbininkų. Sun- 
flovver Ordnance Works, | 
Lawrence, Kan., prašo tru
putį mažesnio skaičiaus — 
5,000 darbininkų, o Kings- 
bury Ordnance Plant, La 
Forte, Ind., nori 4,000. Ki- j 
tų fabrikų darbininkų pa
reikalavimas svyruoja tarp 
3,000 ir 5,600, kurių dau
giausia trūksta Weldon 
Spring Ordnance Works, 
Weldon Spring, arti St. Lo- 
uis, Mo. ir New River Ord
nance Works, Dublin, arti 
Radford, Va.

SKARDINES LABAI 
REIKALINGOS

Ervifi Vogelaan, War Fro- 
duetion Board Cino ir Švino 
Skyriaus direk'orius, prane
ša, kad norint patenkinti 
padidėjusius kariuomenės 
reikalavimus ir gyvybinius 
piliečių reikalus, yra reika
linga pagreitinti sunaudotų 
cino skardinių rinkimą. Vo- 
gelsin prašo namų savinin
kus kooperuoti vietiniams 
rinkimo komitetams ar sa
vivaldybėms, tinkamai pa
ruošiant sunaudotas cino 
skardines pagal visas ins
trukcijas. Jis prašo resto
ranus, viešbučius, klubus ir 
kitus .panašius cino varto
tojus atkreipti dėmesį į tai, 
kad skardinės pasiektų rei-

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLK11Ų

jarku paskirtas, buvęs Lenin r®tu dužios sąjungos tautų 
vadu... Vargšai tie Rusijosgrado ir Naugardo metro

politas Aleksiejus. Jisai šių 
metų gegužės 19 d. parašė 
laišką Stalinui. Laiške pa
žymi, kad Dievo patvarky
mu jisai liko mirusio pat
riarcho įpėdiniu, kad jisai 
pasiryžęs tvarkytis pagal 
Bažnyčios kanonus ir tai
sykles, bet drauge pabrėžia 
savo pagarbą “brangiam 
J uozapui Visarionovičiui ”

rinės maldos, Dievo žodžio (Stalinui) ir prašo (pasitikė
ti, kad link jo (Stalino) ,tu-skaitymas, dalyvavimas pa 

maldose sekmadieniais it 
šventadieniais, bendras pri
sirengimas prie komunijos 
per pasninkus ir geras elge-

ri “gilios meilės ir dėkin-

pravoslavai, seniau jie ture 
jo garbinti supuvusio cariz 
mo atstovus, o dabar verčia
mi vadinti Dievo parinktai- 
siai tuos, kurių rankos kru 
vinos nuo dvasininkų ir ti
kinčiųjų žiauraus žudymo. 
Kada gi Rusijoj tikintieji sj 
lauks pilnos laisvės, kada 
jie nesilankstydami tiro
nams galės pagal savo šir
dies jausmus garbinti Die 
vą!...

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

NERVIJOTI, DREBATE?
Tad pabandykit "Nuromln”. NU- 
ROMIN pagelbsti gėrikams nuo 
nervų, Nuvarginio, silpnumo ar 
skarom ų kojose: taipgi gelbsti 
skilviui, viduriams; geriau mie
gosite Ir turėsite geresni apeti
tą. Parduodamas —

RTEVEN’S PHARMACV 
003 W. «3rd St. Knglewood 6515 !

VARTOJAMA* NAUJAS NJkSTIO MA. 
TRR1OLA* NATURAJLR* A«M 
■TA1.TO* BARTU TUBTOMA.

iSsyVelvatone^

$12.50
KI $39.50 UI KIEKVIENA

KeaUldaoda. B« tt«l. Natūrai*. a*al. 
▼M. N .b lanka. YlwJ tai? Mnomoa «aot* 
>1*11 m. PermatomM oryatal olear plaltoa 

klnlnuM rarantaatas. Matartalaa labaTpaZ

■ Darome piešta* lapauta* ir 1 
į «aata* Mk Ii bU*aluotq tmtUd, Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

17*4 ■. Aahlaad tad VI Mon. *4*1

at4an m » Ml Mts*. ma a lu 4,
ulbamu LurruviaiLai

8946 W 2«th St. 2nd Fl. Law >908 
80 N. Dearborn Rm. 804, Sta *04* 

Ttdanalaaeia ral. t—«. Aatraaianl Ir 
katrtrta«Iaa| >M 1 U t.

sys.
jų kalba, skaitymas kitų ti- Bet... seniau garbino 
kybų raštų (katalikų, pro- carą, dabar — Staliną
testantų, anglikonų), na, ir, 
žinoma — Rusijos konstitu
cija.

Teologiniuose — pastora
ciniuose kursuose (mažosio
se seminarijose) bus dės o- 
ma šv. Istorija, skaitymas 
ir aiškinimas \ parinktų šv. 
Rašto vietų, Ortodoksų ka 
tekizmas, bažnyčios istorija, 
apologetika, mokslas apie 
sektas ir apie Raskolą (ru
sų atskilimą nuo Bažnyčios), 
praktiški patarimai šventi
kams (popams), Rusijos 
konstitucija, liturgika (apei
gos), bažn. iškalba, bažnyti
nė slavų kalba, bažnytinis 
giedojimas.

Kaip Teologijos Institute, 
taip ir Teologijos — Pasto
raciniuose kursuose mokslas 
nemokamas. Studentams nu

dėjo daugiau, kaip 750.000 Į matomos stipendijos, o at-

Kai mirė Rusijos patn- 
jarchss Sergijus, apie jo lai
dotuves apraše netgi Sovie
tų ambasados biuletenis Va
šingtone: pa'rijarcho palai
kai buvo pašarvoti Maskvos 
katedroje, visas skendo vai
nikuose ir gėlėse. Laidotu 
vių Reguiem giedojo puiku* 
choras, vedamas V. Koma- 
rovo ir taipgi parapijiečių 
choras. Net Sovietų amba 
sados biuletenis pripažįsta 
kad buvo jaudinantis me
mentas, kai kelių tūkstan
čių minia giedojo “Tikiu” 
ir “Kristus prisikėlė”. Ti 
kintieji rankose turėjo žva
kes, o nuo jų žibėjo auksu 
ir sidabru siuvinėti dvasiš 
kijos liturginiai rūbai. Iškil
mingai procesijai apėjus ap
link katedrą ir gaudžiant 
varpams, velionies kūnas bu-

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
įpringsaia,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip nauja*.

Ateikite šiandiel

Studlo Oouch

Telefonas SEEI.EY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

1310 VVEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morąičių (1
ai pigom] no ošini t) — be komkHiM 

PA8

MUTUAL FEDER AL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD........................ Tel. CANal

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

•. M’ **

[nelaukite- "
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 

I jis parūpintą jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei Užti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervrriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams SL Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI AM Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’8 INSURANCE COMPANY 
MASSACHU8ETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

—.......

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugų".
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LIURDO ĮVYKIAI IR UNIVERSITETO REKTORIAUS 
KNYGA

MIRTIES PIRŠTAS j ištaisomos rūpestingai, ir imi, kad kiekvienas, kuris j jei juodukams šios teisės ne- 
šiuo kart ji tokia, tik gaila, kada yna pirkęs knygų, tiki- bus palaikomos. Jei grįžę
kad antrame viršelyje ma-1 me, ras reikalo ir šią įsi-

— VAIŽGANTAS APIE... KRAUJO SUKVIETIMU Į
SMEGENIS. — NAUJAS 500 PUSLAPIŲ LIETUVIŠ
KAS LEIDINYS. — RAŠYTOJAS APIE... URVINĮ

ŽMOGŲ.

Didysis mūsų tautos ra- Taigi ar tikintis, ar netikin-j 
šytojas Tumas-Vaižgantas tis, vistiek, privalo susipa- 
viena proga yna pareiškęs žinti su įvykiais, kuriais do
miuos įsidėmėtinus žodžius: misi tūkstančiai gydytojų,

— Jei nebevalgai, nebe- rašytojų, laikraštininkų ir 
judi, tai esi nsbesveikas; jei minios visokiausių žmonių, 
nebegalvoji, tai neesi, nebu- j Ši knyga galės būti didelis 
vai, ar nebeesi inteligentas... medžiagos šaltinis auklėto- 
Galvoti reikia fosforo, rei- jams, pamokslininkams, tė- Į 
kia daugiau sukviesti į sme- vams, ypač nepaprastas su-' 
genis kraujo. Ir kai smego- raminimas sergantiems. Li- 
nys pripranta stipriau krau- goniams tai viena pačių ge- 
jo užliejamos, jau to ir no- riaušių dovanų.
ri, ir neberimsti, kai ta da- Taigi “Darbininkas”, kurs
lis kūno nebeerzinama... Nė- šią knygą išleido, nusipelno .
ra inteligentas, kad ir išė-'mūsų visų pagarbos ir dė-! ?slneje vienas operatonų uždėjęs firstą ant mygtuko

Iš neutralių šaltinių, per Stockholmą, gautoj šioj nuo
traukoj, sakoma, yra operatoriai centralinės (switch>- 
toard), iš kurios leidžiamos robotinės bombos į Angliją.

jęs aukštąjį mokslą, kuis kingumo. Veikalas labai ver-, (button), kad paleidus bombą. (Acme-Draugas telephoto)

žas netikslumas: rašoma 
“sterotepinė” laida, o turi 
būti “stereotipinė” (nuo 
graikų žodžių “stereos” “so- 
lid” — kietas, vertas pati
kėjimo, ir — “tipos”, reiš
kiąs, charakteris, rūšis). 

Jei kada tektų išleisti ket-

gyti. K. J. Prunslds

Juodukams geriau
• NEW YORK. — Dėl karo 
juodukų likimas šioj šalyj 
daug pagerėjęs, pareiškė 
garsus negrų rašytojas ir

virtą laidą, verta būtų šiuos sociologas Dr. T Franklin 
papildymus, pataisymus į- Frazier Be{ sako Franzier> 

po karo bus kritiški laikai,

juodukai kareiviai matys, 
kad jiems neduodamos ly
gios teisės, gali jie įpykti, ir 
gal dėl to sukelti rimtų ne
malonumų.

nejaučia organinio reikalo 
sukti savo intelektą (protą). 
Ir inteligentu yra tas maža
mokslis, kurs sau tinkamu 
ir įmanomu būdu maitina 
protą knygų turiniu ar at
siliepia jam — džiaugias 
juo, ar pyksta”.
Miela akiai, šilta širdžiai

tingas, išleidimas — vertas 
pagyrimo. Jau vien gausus

vesti.
Nežiūrint to, ši naujoji 

knyga apie Liurdą. yra dide
lis įnašas į mūsų religinę 
literatūrą. Ji bus papuoša
las kiekvienam knygynui ir 
malonus džiaugsmas kiek
vieno skaitytojo sielai.

Baigdamas negaliu susi
laikyti neprisiminęs drąsių 
ir giliai teisingų to lietuvių 
pamėgto Vaižganto žodžių: 

— Urvinis žmogus tebė-
mąsi Liurde, lietuvių išgiji-; bent skliauteliuose įdedant ra tas, kuris iš savo netur- 

sąrašas žmonių kurie ben~ imus’ kaiP lietuviai gerbia, metrinės sistemos paaiškini- to tesi atskirti bent po ke- 
dradarbiavo šį veikalą išlei- ’ Liurdą- statYdami J° pana- mus. Dabar skaitytojai nuo iiolika, o ir po kelias de-

Kaip gi retas ir laukiamas 
svetys šiuo laikotarpiu 
mums yra kiekviena nauja 
lietuviška knyga. Todėl su 
pakilia nuotaika imame

džiant, rodo, kaip ši knyga 
buvo visuomenės laukiama. 
Jei leistų ketvirtą kartą...

Įdomiame savo rašiny: 
“Knygoms apginti... nuo kri
tikų” minėtasai plunksnos 
meisteris Vaižgantas padaro 
tokią išvadą:

— Naujomis knygomis pi r 
mučiausia. atsidžisugkime:

l|0 kai jos padarys, kas joms

šurnus Si2vo bažnyčiose. Ži
noma, sunku karo metu gau-

pirmųjų puslapių susidurs,' šimtis litų (ar, mūsiškai ta 
sakysime, su kilometrais', ir riant, dolerių) sau alkoholiu

buvo skirta, tada į jas pa
žiūrėkime šalčiau ir užpro
tokoluokime, ko jos stin
ga...”

ti naujausias informacijas,, daugelis nežinos koks jų il- 
bet Liurdoi gydytojų biuro Įgis (1,6 mylios), 
prezidento dr. A. Vallet vei-1 ..Darbinlnko., gpauda pa. 
kalas "Mes Conferences sur'prastai bQna labai pavyz. 
les guerisons miraculeuses dinga korektūros kbido8 
de Lourdes”, gaunamas Ka
nadoje. (Išleistas 1937 m.).
Žurnaluose gi būtų galima 
surasti dar naujesnės me
džiagos. Kaip žinome, Liur-

apsidūkinti, o neturi bent 
penkių litų prispausdintam 
popieriui atidėti.”

Ši knyga apie nuostabius 
Liurdo įvykius yra tiek įdo-

rankas tą puikų naują leidi 
nį prof. P. P. Bučio veikalo:
“Šv. P. Marijos Apsireiški
mai Liurde”. Žinomo Lietu
vos mokslininko, buvusio
Lietuvos universiteto rėkto- Knyga aPie Liurd« nu0 
riaus šisai veikalas bus, s- i,rdžiai džiaugiamės, bet 
not Vaižganto, tikras mals- manlu' kad n5 Pats Vaiž'
tas inteligento ir kiekvieno 
skaitančio smegenims. ši, 
trečioji, knygos laida at
spausta labai ryškiomis rai
dėmis, popierio negailėta — 
skyreliai pradedami stambio 
mis antraštėmis naujame 
puslapyje, keliasdešimts pa
veikslų gražiai pavaizduoja
ma aprašomuosius dalykus, 
po paveikslais dar atskiri

gantas nesupyktų, jei mes 
čia pat ir mažą pageidavi
mų protokolą pridėsime.

Veikalas apima daugiau 
500 puslapių, ir jame nerei
kalingų žodžių ar posakių 
nerasi — rašytas labai ap
galvotai ir atsargiai. Tačiau, 
šiai laidai dar buvo galima 
pridėti pora skyrelių: vie
name nusakyti svarbesnius

de yra ir stebuklingai išgi
jusių lietuvių, pvz., Britani
jos lietuvė šalašavičiūtė, 
taipgi atsitiko stebuklingų 
išgijimų lietuvių atsilanky
mo metu, vis tai medžiaga, 
kurią galima surasti ir ku
ri būtų įdomi.

Toliau, išleidžiant Ameri
kai skirtąją laidą būtų bu
vę gerai ją pritaikyti, pavz.,

WOLK STLiDIO
1945 West 35* Street

Pabandyklte “Solex” dčl
NlFŽftJAMOS ODOS

Kaip nuo eezema, psoriauis, kru- 
pų, dedervinės, nležančios odos 
senatvės amžiuje, verleose gyslij, 
koji) ronų ir uodų jkandžių. Per
duodamais —

• STFVFN’S PHARMACY 
#03 W. HSrtl St. F.iųflewoo<l 0515

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI
DANTYS

M.tykit 
mus pirm 

PASTABA Kelkalankit tik
ros “FIT-RITB ’ rūšies tik

O 
Greit

60^ ' Taisom 
DIENŲ GARAACIJA

Dirbtini piritas, kurių įs- 
paudimai gauti tik nuo 
laisn'uotų dentistų.

PATOGIOS 
VIETOSKREDITAS 

Jtl Keikia
____ATVYKIT C2EEEEJ

A A A OENTAL LABORATORIES, me.
/I 1555 MILVVAUKEE AVENUE

Patenkintų Kosiunierlų Negali Klysti.
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

J

$500.00

WAR
U. s.

paaiškinimai. Labai tinka 1 Llurdo ivykius iki mŪ8ų die’ 
pnadžioje įdėti J. E. vysk. nų’ ° antrame - Pigiau pa- 
Būėio atvaizdas, o taipgi -jrašytl aPle lietuvi» lanky' 
paveikslas Šv. P. Marijos
s'ovylos Liurde. Taip, kad 
veikalas malonus akiai, ypač 
turint galvoj ir tą gražų 
mėlyną kietą viršelį, su auk
so antrašte, melsvos sĮfalvos 
Apsireiškimo paveikslą pra
džioje.

Bet veikalas taipgi šiltas 
mūsų širdžiai. Ne vien, kad 1 
tai naujas lietuviškas leidi
nys, bet jame taip vaizdžiai, 
taip lengvu stiliumi aprašo
mi nepaprastieji įvykiai 
Liurde, kad skaitydamas 
jauti malonų poilsį ir kartu 
susipažįsti su neužmirš'inais 
įvykiais, su giliomis pasau
lėžiūros tiesomis. Smulkme- 
ningai aprašyta visi Mari
jos apsireiškimai Liurde, 
valdžios žmonių pastangos 
naujus įvykius užslopinti,
Bernadetos gyvenimas ir 
mirtis, mokslininkų tyrinė
jimai, stebuklingieji įvykiai; 
šie nuostabieji išgijimai ap
rašyti ne tik pasiremiant 
dokumentais, bet ir fotogra
fijomis.

Apie Liurdą rašomos vis 
naujos knygos, statomos 
naujos filmos, Liurdas pa
silieka ir mūsų laikais di
delio susidomėjimo vieta.

APV \NCF.I) PKOTOGKAPHY 

I.OMEST I’OSSIBLE l’KICES
l’HONE I.AEAYETTE 2X1.3 Per

STASYS LITWINAS SAKO:
"TV 21 R fl R Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.” -------------  GERAS PASIRINKIMAS:

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

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1272

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

KLAUSYKITE-
VALIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIF BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Mno 8:45 iki 9:15, išskiriant
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

SSDRAUGO
RUDENINI LABOR DA 

PIKNIKĄ
Pirmad., Monday, Rugs.-Sept. 4* 1944

VYTAUTO PARKE
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CHICAGO IR APYLINKĖSE Kviečiame j seselių
Bendras Lietuvių 
Šelpimo Fondas ir 
mūsų komunistai

Komunistai leido tulžį, dė
jo pastangas, kad tik lietu
viai nesuorganizuotųi šelpi
mo fondo Lietuvos žmonėms 
pagelbėti. Dabar, kada fon
das jau veikia ir jo skyriai 
kolonijose organizuojasi, tai 
mūsų komunistai bliauna o- 
žio balsais spaudoje ir pri
vačiai — girdi, Lietuvos 
žmonės tos pašalpos nema
tys. Juos sušelps Rusija.

Mes tuo nesistebime, nes 
seniai žinome, kad mūsų ko
munistai, jei turėtų galę, tai 
ne tik iš lietuvio burnos pas
kutinį kąsnį ištrauktų ir a- 
tiduotų rusui, bet ir iš Ame
rikos viską atimtų ir išvež
tų Rusijon. Tačiau težino 
vargšai, kad tuomi mažai ką 
teisimės. Gal vieną kitą su- 
mulkins. Bet sveikai protau
janti lietuviai gerai juos pa
žįsta ir savo centais priešų 
nešelps, bet dar daugiau pa
sipiktins jų darbais. O Lie
tuvos žmonės, net ir pačių 
komunistų giminės, karui
užsibaigus gaus tikrą rapor- ( North Side lietuviai suda
lą, pamatys tikrą vaizdą ir r® komitetą, kad paremti O- 
jų veidą, kaip jie dėjo pas- kandidatūrą į teisėjus ir 
tangų, kad lietuviui nebūtų tikslui rengia pikniką
priduota nei maisto, nei dra-, ruSs- 2 dieną, šeštadienį

Iš Federacijos Chicago 
apskrities susirinkimo

Pereitame Federacijos aps 
kritiee susirinkime L. šimu
tis grįžęs iš svarbios kelio
nės parvežė naujų žinių, pa
darė platų pranešimą aktu
aliais šių dienų klausimais. 
Susirinkusieji džiaugėsi jo 
svarbiu raportu. Išklausius 
pranešimą kad Bendras Lie
tuvių; Šalpos Fondas yra pri
imtas į National War Fund, 
visi entuziastiškai sutiko šią 
žinią ir nutarė kooperuoti 
ir visomis jėgomis dirbti 
The Community and Wiar 
Fund vajaus laike. Kadangi 
tas vajus prasidės spalio 
mėnesį, tad apskritis prašo 
visas mūsų draugijas, vei
kėjus ir visą visuomenę bū
ti pasiruošusius ir kaip bus 
duobas paskelbimas, stoti 
darban. Apskr. valdyba

pramogą
Town of Lake. — švento 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyrius rengia bun- 
co party rugp. 19 d., 7 vai. 
vtak., skyr. pirm. Elenos Ged 
vilienės namuose, 4639 So 
Hermitage Avė.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus paremti pramogą kil
niam tikslui. Kurios rėmė
jų turite dovanų knygutes, 
prašomos grąžinti tą vaka
rą.

Bus gražių dovanų. Skyr. 
pirm. E. Gedvilienė, Ragaus
kienė, Šimkienė ir B. Cic5- 
nienė pavaišins kugeliu ii 
pyragais.

Kviečiam rėmėjas iš 1, 2 
ir 4 skyrių atsilankyti. Vi- 
'sas pelnas bus auka seimui, 
į kurį rengiasi važiuoti A. 
Snarskienė ir V. Maslaus- 
kienė. Rėmėja

Sekmadienį, rugp. 20 d. 1 SAVOTIŠKOJ UNIFORMOJ 
vai. popiet paprastoj vietoj' 
įvyk* draugijos Lietuvos C 
kininko mėnesinis susirinki 
mae. Išgirsime pikniko ra 
portą ir kitų svarbių prane 
Šimų. Prašoma narių susi 
rinkti. Taipgi nariai atsih 
kę su mokesčiais malonėki 
te užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt

MarųueUe Park. — Gimi
mo Panelės Šv. par. Šv. Var
do draugija rengia “Moon- 
light” pikniką Vytauto dar
že. Bus rugp. 26 d. 6 vai. va
kare. Visas pelnas skiriamas 
parapijos vyrams Dėdės Ša
mo tarnyboje kaipo kalėdinė 
dovana. Įžanga pakiukas ci
gare tų.

j?

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

Northsaidiečiia rengia 
pikniką Olio kandi
datūrai paremti

bužių, nei sergančiam vais
tų.

Tad, lietuviai įsitemykite, 
kad savo žmones sušelpsite 
tik per savo Bendrą Lietu
vių Šalpos Fondą, kurio sky
riai jau randasi Chicagoje 
— Bridgeporte, Marąuette 
Park, Brighton Park, North 
Side ir Cicero. Pas šių sky
rių valdybas teiraukitės ži
nių, dėkitės su darbu ir au
ka. Fondo Narys

Nudegė
Gordon Perry, 7 metų, 11 

N. Paulina, smarkiai nude
gė po to, kai jo draugas įme
tė degtuką į “beveik tuščią” 
aliejaus dėžutę. Vaikas nu
gabentas į ligoninę.

prieš Labor Day, parapijos 
kieme. Pikniko komitetą su
daro: Jonas Bertulis (vie
nas savininkų Roosevelt Fur 
niture Co.), Vaskūnienė, 
Smith Mike Rugis, Bytau
tienė, Louis Striupas, Bruno 
Radzius ir Chas. Datkūnas.

Olio į teisėjus komitetas 
džiaugias matydami tokį 
žmonių prijautimą jų dar- 
hui ir norėtų matyt, kad ir 
kiti pasektų North Side vei
kėjų pavyzdį surengdami ko
kią nors pramogėlę pagelbė
dami išrinkime dar vieno 
lietuvio teisėjo Chicago j. 
Prašom paremti northsaidie 
čių pikniką. J. J.

Budriko radio
valanda

Nuolatinė Budriko radio 
programa bus girdima sek
madienį, rugp. 20 dieną, kaip 
9:30 valandą vakare, per di
džiąją WCFL 1000-k. radio 
stotį. Išgirsite dainuojant 
žymius artistus-dainininkus 
ir didelį Budriko radio or
kestrą. Bus gražių liaudies 
dainelių ir muzikos. Šios 
programos ląnkoei į jūsų na
mėlius virš 15 metų lėšomis' 
Juozo Budriko, gerų rakan
dų, auksinių daiktų ir mu
zikos krautuvės, adresu 3241 
S. Halsted Street.

Cicero. — Labdarių Są
jungos 3 kuopos mėnesiniu 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 20 d., 1 vai. 
popiet, mokyklos kambary
je. Visi nariai ir narės kvie
čiami laiku atsilankyti. Tu
rime svarbių pranešimų ir 
svarbių reikalų. Visų prašo
ma laiku atsilankyti.

Valdyba

Brighton Park. — Labda
rių Sąjungos 8 kuopos Labai

Leitenantas generolas Ge
orge S. Patton, vienas šau
nių vadų Amerikos kariuo
menės Europos fronte, pir
mą syk nufotografuotas jo 
paties sugalvotoj uniformoj 
(Acme-Draugas telephoto)

svarbus susirinkimas įvyks 
ta šį sekmadienį, rugp. 20 
d., tuoj po paskuiinių šv. 
Mišių mokyklos kambaryje. 
Pirm. Varnas nuoširdžiai vi
sus kviečia į susirinkimą.

i
Skelbkitės “Drauge”.

&

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

-- ----------------- Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiimiiiiiiiiin

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

NiiiniiiiummtnmmitmmnmHiiiiiiiiiiiii

ransoNauzaD mvmorials ar wo additiomal costi 
PABTIOVLAB PJBOPUB FMTKB PACHAMKIS PRODlKTnONA 

DISTKIBUTORfl OF TM FAMOUS MONTELLO Q KAKTOSMm BMMtthd—Mm* Stoikui am ta Hm w«m.
BUY u. 8. WAR BOND6 WTTH THE SAVINOS 

UtElPUTSS PBIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LJTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the UthiaotaB ChamlMF of

MODERNI Išvidinė PARODA: RBEEDENCUA:
4686 W. Washingtoa Blvd. M19 Smith Troy Street

TeL ESTebrook 8646 TeL REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; fieštad. ir Sekai. 9-4 vai.

CRANE COAL COMPANY 
. 5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti..........$9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, 57*45 

Z syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11,25
PETROLEUM COKE (Course) • $Į2^50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $ĮQ*95

Susirinkimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos labai svar
bus susirinkimas įvyks aek 
madienį, rugpiūčio 20 d., 2 
vai. popiet šv. Kazimiero 
akademijoj. Visų ARD sky
rių prašome atsiųsti atsto
ves. Išgirsime pilną rapor
tą iš įvykusio pikniko Ryans 
Woods, taipgi reiks visiems 
skyriams bendrai pasitarti 
apie užbaigimą iškilmės mū
sų jubiliejinių 1944 metų. 
Prašom visų ARD skyrių 
dalyvauti susirinkime.
A. Nausėdienė, ARD pirm.

AMERIKOJE SIAUČIA 
VAIKU PARALYŽIUS

NEW YORKAS, rugp. 18. 
—National Foundation for 
Infantile Paralysis pranešė, 
kad per pirmas 31 savaitę 
šiais metais daugiau asme
nų susirgo vaikų paralyžių, 
negu by kada per 28 metus 
tam pačiam laikotarpy.

Nuteisė Buvusį Konsulą
STOKHOLMAS, rugp. 18. 

—Otto Kiet, kuris buvo Vo
kietijos generalinis konsu 
las New Yorke iki 1933 me
tų, ir gyveno J.A. Valsty
bėse iki karo pradžios, buvo, 
nuteistas mirti už skleidi- j 
mą pralaimėjimo dvasios.

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus Ir draugus 
kad jie užsisakytų įdomiau-' 
šią laikraštį “Draugą**.

Darbas yra gražiausia vy 
ro ypatybė.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
Mtentjuns pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gralių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 627 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: 8EELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Colifornia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

[TAPGIJTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. {STEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - ,150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

ild 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, 11L

Telefonas — GROvehill 2242

GARI. INDIANA LAIDOTI MŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL

$

*

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
Į PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ 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

Dieną Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—M

LACHAWICZ 1B SUNA1
2814 WEST 23rd PLACH 
10768 S. MIGHIGAN AVK.

Phones: CANAL 2616 
OOlfMODORE 6786 

PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
10821 SO. MIGHIGAN AVĖ. Piloną PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phoas YARDS

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. CAUFOENIA AVĖ._______ Phom LAP. 8671

P. J. RIDIKAS
8864 SO. HALSTED ST. 710 W. 181h BTREEZ

_____________ Telephone YARDS 1410

L J. ZOLP
1848 ĮVEST 46th ST. Phone YARDS 0781
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Prel. M. L. Krušas, Kunigai ir Parap. Komitetų Nariai 
Nuoširdžiai kviečia visus

ŠV. JURGIO PARAP. METINĮ PIKNIKĄ
Sekmadienį, Rugpiūčio (August) 20 d., 1944 m. 

VYTAUTO PARKE
Valgių ir gėrymų bus paruošta visiems pakankamai, tad savo nereikės 

vežtis. Bus taipgi smagi muzika šokiams ir galėsite gražiai pasilinksminti.

Iš karo frontų

Sužeisti kareiviai kovos lauke»
ŠEŠIOSE KARO APYLINKĖSE SUŽEISTA 

1,544 KARIAI

VAIZDAS IŠ VIENOS SALOS MARSHALL GRUPĖJE, PACIFIKE

Karo departamentas pra
nešė rugpiūčio 17 dieną 
1,544 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
des, kurie buvo sužeisti Azi
jos, Centro Pacifiko, Euro
pos, Viduržemio, Pietų Paci
fiko ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Karo frontuose sužeistųjų 
karių skaičiuje yra pvt. 
Raymond A. Dočkus, jo mo
tina Mrs. Mary Dočkus gy
vena šiuo adresu: 120 W. 

»107th str.; Sgt. Stanley F.

Pavykęs karnivalas
Marąuette Parke
Gimimo Panelės Sv. para

pijos karnivalas baigėsi ant
radienio vakare, rugpiūčio kelio lokomotyvą ir bandė 
15-tą. Klebonas kun. paš-! važiuoti. Bet buvo jis areš- 
kauskas praneša, kad įeigų1 tuotas ir apkaltintas, kad 
iš karnivalo ir iš “Bond mėginęs pavogti lokomoty- 
Raffle” iš viso buvo
$9,286.39.

Už kelių dienų klebonas 
kun. Paškauskas paskelbs 
kiek iš Marąuette Parko pa
rapijos parengimo buvo gry
no pelno.

Sekanti asmenys yra bonų 
laimėtojai:

$500 Bond — Leslie Ken- 
ney, 6025 So. Washtenaw 
Avė.

$100 Bond — Z. Sliazas, 
6943 So. Maplewood Avė.

$50 Bond — Anton Spety- 
la, Jr., 6819 So. Campbell 
Avė.

$25 Bond — M. Nowicki, 
5521 So. Spaulding Avė.

$25 Bond — Al Peters, 
6534 So. Fairfield Avė.

$25 Bond — L. Stankus, 
6742 Sc. Artesian Avė.

$25 Bond — Helen Petkus, 
6628 So. Artesian Avė.

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

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St.
NATHAN

‘LieltirUUcM Phone: YARDS 6054CfSakM”

Gardas, jo motina Mrs. Ma- 
rya Gardas gyvena šiuo ad
resu: 4804 So. Hermitage 
avė.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 89 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, 30 iš 
Indiana, 20 iš Michigan, 19 
iš Wisconsin.

Nepasisekė
Albert Reyes, 45 metų, 

3022 Roosevelt road, susi
ginčijo sal’une su dviem 
draugais. Jis pareiškė, kad 
moka valdyti traukinius.

Albert Reyes norėjo įro
dyti draugams savo žinoji
mą apie traukinius. Jis įlipo 
į Baltimore ir Ohio geležin-

vą.
Teisme tam vyrui buvo 

paskirta $10 bausmė už ne
tvarkos kėlimą.

Pasveiko
Gaisrininkas Edward Doy- 

le, 44 metų, 1145 N. Massa- 
soit avė., kuris sveria beveik 
250 svarų, pasveiko nuo su- 

į sižeidimo praeitą ketvirta
dienį, Šv. Antano ligoninėje. 
Jis praeitą trečiaclienį buvo 
nukritęs nuo kopėčių antra
me aukšte gaisro metu, 1426 
S. Springfield avė.

Pametė žiedą
Julius Grossman, 1471 

Carmen avė., pranešė polici
jai praeito ketvirtadienio 
vakare, kad jis netoli savo 
namų pametė auksinį žiedą.

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

Karo kapelionas, leitenantas kun. Charles E. Bauman sako pamokslą marinams. Jo 
altorius Mišioms šv. laikyti yra pastatytas ant karinio automobilio (jeep), kuriuo jis 
aplanko kareivius visose Marshall salose, kurias tik amerikiečiai yra užėmę. (NCWC- 
Dnaugas) 'į

Kas Girdėt^ 

Chicagoje <> 

Dingo

Mrs. Frank Lange, 4336 
Berkeley avė., pranešė po
licijai, kad 16 metų amžiaus 
mergaitė sutiko pas ją dirb
ti kaip tarnaitė. Bet po dvie
jų valandų tarnaitė dingo. 
Ir tuo laiku Mrs. Lange pa
tyrė, kad dingo už $190
brangakmenių ir rūbų.

* * *

Paėmė
W. R. Gettler, 9237 Bishop 

str., pranešė policijai, kad 
vagys įėjo į jo namą ir paė
mė daiktų už $42.♦ * •
Pamatė vagį

Donald Shrader, 14 metų, 
4606 Lake Park avė., pabu
do iš miego ir pamatė, kad 
vagis negras paėmė iš stal
čiaus $2, jo kambaryje. Tai 
pasakė Donald tėvas polici
jai. ♦ * •
Pametė laikrodį

Carl J. Nelson, 2435 Pe- 
iterson, pranešė policijai 
1 praeitą ketvirtadienį, kad 
netoli namų pametė laikrodį, 
už $65 vertės.

Cook kauntės sveikatos 
pareigūnai pranešė, kad 
Wilmette pastebėta dar du 
susirgimai paralyžiumi.

Laiškai Italijon

Pašto viršininko pranešimas
Jungtinių Amerikos Vals

tybių pašto departamentas 
pranešė, kad dar į astuonias 
Italijos provincijas atidary
tas pašto susisiekimas iš 
Amerikos. Naujos provinci
jos yra šios: Aąuilla, Cam- 
pobasso, Chieti, Frosnone, 
Littoria, Pescara, Roma, ir 
Teramo.

Dabar priimami tik laiš
kai asmeninio pobūdžio. 
Komercinis, finansinis arba 
biznio susirašinėjimas iš 
karto neleidžiamas. Negali
ma siųsti čekių, pinigų per
vedimo, siuntinių, nei money 
orderių. Kai aplinkybės su
sidarys patogios, tada val
džia paskelbs, kad jau lei
džiama pinigai ir kitokie

siuntiniai siųsti. Apie tuos 
dalykus praneša Chicagos 
pašto viršininkas Ernest J. 
Kruetgen.

Rado lavoną
Lavonas nepažįstamo vy- 

rb, tarp 45 ir 60 metų am
žiaus, buvo rastas lauke 
praeito ketvirtadienio vaka
re, netoli 72-os ir La Grange 
rd.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB 

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

Namų fronte

Svarbu žinoti
Cukrus

Cukraus tampos No. 30, 
No. 31 ir No. 32 yra galio
jančios nenustatytam laikui 
dėl penkių svarų cukraus.

Cukraus stampa No. 40 
yra galiojanti penkiems sva
rams cukrui dėl kenavimo
iki vasario 28 d., 1945 m.

* * *

Mėsa ir riebalai
Raudonos stampos nuo 

A8 iki Z8 ir A5, B5, C5 ir D5 
dabar yra geros nenustaty
tam laikui.

* * ♦
Procesuoti vaisiai 
ir daržovės

Mėlynos stampos nuo A8 
iki Z8, ir nuo A5 iki F5 yra 
dabar geros neribotam lai
kui.

♦ y •

Gazolinas
17 valstybių, rytinėje tru

kumo apylinkėje, A-ll ku
ponai palieka galiojanti iki 
lapkričio 8 d. Valstybėse už 
rytinės apylinkės A-12 ku
ponai palieka galioje iki 
rugsėjo 21 dienos.

Kuro aliejus
Periodo 4 ir 5 kuponai pa

lieka galioj antiej i visose 
apylinkėse iki rugsėjo 30 d. 
Naujjp periodo 1 kuponai 
yra dabar galioj antiej i vi
sose apylinkėse.

* * *

Batai
Airplane stampos No. 1 ir 

No. 2, trečioje knygelėje, 
palieka galiojančios neribo
tam laikui.

Tarnyboje
URBANA, III. — Iš Illi

nois universiteto kariškoje 
tarnyboje yra 16,532 alum- 
iai (buvę to universiteto stu
dentai), jų tarpe 16 yra ge
nerolų.

Išteisino
’Buvo apkaltintas Glenn 

Disselhorst, 37 metų am- 
žaus, 1644 N. Halsted str., 
kad jis degino dviejų savo 
vaikų rankas, norėdamas 
juos nubausti. Bet teisme 
nepaaiškėjo, kad tėvas degi
no savo vaikų rankas. Todėl 
Glenn Disselhorst buvo teis
me išteisintas.

. __________ •

37 metai tarnyboje
Sgt. James B. Scanlon, 63 

metų, ištarnavęs policijoje 
37 metus, išeina į pensiją. 
Jis gyvena šiuo adresu: 7210 
Haward avė.

WASHINGTON. — Iždo 
sekretorius Morgenthau grį
žo į savo ofisą aplankęs 
Londoną ir Normandijos ka
ro frontą.

/ mus
X L. Vyčių Chicago aps

krities šių metų tradicinė 
diena pelno atžvilgiu sumu
šė rekordą. Tuo būdu aps
krities namo ir vyčių karei
vių veteranų centro fondas 
paaugo iki vieno tūkstančio 
dolerių. Fondo globėjais yra: 
kun. I. Albavičius, kun. J. 
Dambrauskas, MIC., adv. J. 
Peters, Bill Klimas ir S. Ši
mulis. Be to, nutarta užpre
numeruoti “Vytį” . visiems 
vyčiams karinėje tarnyboje.

X Pranas Maskolaitis, ži
nomas veikėjas scenos mene, 
gavo laišką nuo savo brolio 
kun. P. Maskolaičio, salezie
čio, kurs šiuo metu darbuo
jasi misijose Eouadoro val
stybėje. Jis vienatinis ten 
lietuvis. Prieš karą buvę dar 
du klierikai: Matutis ir Girs 
kis. Pirmasis išvyko į Co- 
lombia, kur baigia kunigo 
mokslus, o pastarasis 1939 
išvyko į Lietuvą ir dabar 
nėra jokių apie jį žinių. Sa
ko, kad Ispanijoj ir Portu
galijoj yra pasilikę dar apie 
dešimts lietuvių vienuolių 
saleziečių.

X Kun. S. Sapliui, MIC., 
ir jo tėvams iš Deitroit, Mi
chigan, kurie buvo atvykę 
į sūnaus šventinimus kuni
gystėn, sočikagiečių veikėjai 
P. ir A. Snarskiai buvo iš
kėlę puotą, kurioj dalyvavo 
ir keletas vietos veikėjų. Į 
jauno kunigo primicijas, ku
rios įvyks rugp. 20 d., De
troite, išvyko ir Snarskiai.

X Ignas Sakalas, “Drau
go” redakcijos narys ir “Vy 
ties” redaktorius, ir Stella 
Brozas, žymi jaunimo veikė
ja iš Cicero, išrinkti L. Vy
čių Chicago apskrities at
stovais į tos organizacijos 
seimą, kuris įvyks New Yor- 
ke rugsėjo 23-24 dienomis.

X Razvadauskai, gyv. So. 
Boston, Mass., šiomis die
nomis susilaukė dukters, ku 
riai vardas duotas Gloria. 
P. Razvadauskas yra žymus 
mūs veikėjas ir L. Vyčių 
organizacijos centro pirmi
ninkas.

X De Paul universitete šį- 
j met dvi Šv. Kazimiero se- 
1 serys: sesuo Bernarda ir se- 
1 šuo M. Beata gavo mokslo 
laipsnius: pirmoji Magistro 
laipsnį muzikoj, o antroji 
Bakalaurato filosofijoj.

X Walter ir Leokadija 
Adams, gyvenančius Brigh- 
ton Parke, šiomis dienomis 
aplankė garnys. Paliko svei
ką dukrelę.




