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PUOLĖ JAPONIJA
Atmuša nacių atakas prie Šiaulių; 

išmušė Sandomierze sugautus nacius

MARINAI SUSIKAUPĘ MALDAI Japonai sako trylika iš 77 numušę; 
taikiniai buvo Kyushu ir Shikoku

LONDONAS, rugp. 20.— 
Maskvos radio pranešimas 
sakė rusų kariuomenė jau 
baigė išmušti Sandomierze, 
Lenkijoje, sugautus nacius, 
kuriiji, spėjama, buvo apie 
50,000.

Berlyno radio pripažino, 
kad nacių kariuomenė neįs
tengė sulaikyti rusų puoli
mo Virbalio rajone, 11 my
lių nuo Rytprūsių sienos.

MASKVA, rugp. 20. — 
Rusų kariuomenė pradėjo 
naują ofensyvą, kurios tiks
las yra apibėgti Varšuvą iš 
šiaurių, ir tuo atėmė inicia
tyvą iš kontratakuojančių 
vokiečių prie Pragos, sep
tynias mylias į šiaurryčius 
nuo Lenkijos sostinės.

Toliau į šiaurę kiti rusų 
daliniai atmušė pakartoti
nas nacių tankų ir pėstinin

kų atakas į vakarus nuo 
Šiaulių;, kaskart su dideliais 
nuostoliais naciams. Vokie
čiai toje srityje bando pra
mušti koridorių, per kurį įų 
Latvijoj ir Estijoj sugau
tos divizijas galėtų pasit
raukti per Lietuvą į Ryt
prūsius. Penktadieny naciai 
įsiveržė į rusų linijas aplink 
Šiaulius, bet toliau nebega
lėjo įsiveržti.

Latvijoj ir Estijoj sugau
tos nacių divizijos vis smar
kiau nukenčia. Rusai užėmė 
suvirs 80 kaimų ir mieste
lių į pietryčius nuo Tartu ir 
į šiaurę nuo Krustpils.

Rusų komunikatas sakė, 
tik, kad smarkiai kovojama 
Lietuvos-Rytprūsių pasieny
je. Ankstyvesni pranešimai 
sakė rusai persikelia per 
Šešupę Širvintų rajone ir įs
teigę pozicijas vakariniam 
krante kaujasi su naciais.

Didelis lietus trukdo kovoms Italijoje
ROMA, rugp. 20. — Iš!- ; 

mu&Ug paskutinius snaipe- j 
rius centrinėj Florencijos

—daly, Italijos frontas šiuo 
laiku palyginamai ramus.. 
Didelis lietus trukdo opera
cijoms visam fronte.

Pagal Arno upę sąjungi
ninkai atmušė kelias priešo 
patrules. Sąjungininkų pat- 
rulės pasistūmėjo gilyn į

viršutinį Arno klonį ir Ad
rijos rajone.

Sąjungininkai vykdo pasi
ruošimo darbą nacių Gotų 
linijos puolimui.

Sąjungininkams išlipus 
pietinėj Prancūzijoj ir tuo 
baveik atkirtus nacius Ita
lijoje, Maršalas Keaselring 
turės dabar kovoti Italijoje, 
už Gotų linijos. ,

Kaujasi su japonais šiaurinėj Burmoj
KANDY, Ceilonas, rugp. 

20. — Amerikiečių lydi
miems Kachin kariams be
sivarant 14 mylių arčiau 
strateginio MyitkyinaJ-Man- 
dalay geležinkelio, Gen. Jo- 
seph Stihvell kariuomenė 
šiaurės Burmoje kaujasi su 
japonais šešias mylias į

pietvakarius nuo Niampa- 
ung.

Britų 14-tos armijos d a- 
liniai, išvarę paskutiniuo
sius japonus iš Manipur val
stybės Indijoje, veržiasi pies- 
tuosna Tiddim keliu ir veja 
į Burmą pasitraukiančius 
japonus.

Amerikiečiai dar puolė Halmahera
GENERALINIS ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, rugp. 
20. — Gen. Douglas Mac- 
Arthur pranešė, kad Boston 
bomberiai numetė 28 tonus 
bombų ant likusių japonų 
pozicijų prie Sarmi, olandų 
Naujoj Gvinėjoj, o, nakti
nių lėktuvų patrulės ataka-

KALENDORIUP
'Rugpiūčio 21 d.: Sv. Joa

na Prane, našlė,- senovės: 
Bukantas ir Sunigaila.

Rugpiūčio 22 d.: Sv. Ti
motiejus; senovės: Karijo
tas ir įminė.

vo priešo laivus Philippinų 
vandenyse ir įrengimus Hal
mahera saloje.

Prie Davao įlankos, pieti
nėj daly Mindanao salos,* 
lėktuvai sužalojo priešo 1,- 
500 tonų transporto laivą. 
Prie Manokwari lėktuvų ir 
laivų patrulės sunaikino *ar 
sužalojo 14 priešo kareivi
nių laivų.

Laivyno kapelionas kun. C. C. Rieda! laiko Mišias šv. Šaipau saloje. Altorius įreng
tas buvusioj Japonijos elektros jėgos stoty, o Kristaus statulą padovanojo salos gy
ventojai katalikai Ghamorros gentės. (NCWC-Draugas)

KINIEČIAI SPAUDŽIA 
JAPONU TVIRTOVE

CHUNGKING, rugp. 20. 
— Kevirtoj ofensyvos die
noj, kiniečiai pasivarė ar
čiau Hiangling, šiauriniam 
Yangtze krante, ir Hwa- 
jung ir Owchikhow, pieti
niam krante.

Gen. Chiang Kai-shek ka
riai tebespaudžia IcAang, 
japonų tvirtovę vakarinėj 
daly Hupeh provincijos, ir 
kitas priešo pozicijas 120 
mylių pusraty pietvakarinėj 
provincijos daly.

NELSON VYKS KINIJON
WASHINGTON, rugp. 19. 

— Prez. Roose veltas prane
šė, kad , karo produkcijos 
viršininkas Donald M. Nel- 
son ir Maj. Gen. Patrick J. 
Hurley greitu laiku vyks 
Kinijon, kaipo jo asmeni
niai atstovai pas Generali- 
ssimo Chiang Kai-shek.

O 3 A S 
Dalinai ūkanota.

didelės atmainos.
Nebus

Šv. Tėvas Vėl Malėsi 
su Prezidento Atstovu
VATIKANAS, rugp. 19.-

Prez. Roosevelto asmeninis 
pasiuntinys Vatikanui My- 
ron C. Taylor šiandien tu
rėjo kitą privačią audienci
ją su šventuoju Tėvu.

Rusija Sako Nesikiš 
į Lenkijos Reikalus

LONDONAS, rugp. 20. — 
Lenkų rateliai Londone sa
ko Lenkijos vyriausybės 
Premjeras Mikolajczyk iš
gavęs Stalino ,užtikrinimą, 
kad Rusija neįsikiš į Lenki
jos politinius ir vidujinius 
reikalus. Vyriausybei arti
mas šaltinis sakė greit bus 
prieita prie susitarimo su 
Rusija ir Maskvoj sudary
tu, lenkų komitetu.

Nutarimai veikiausiai bus 
padaryti tik po to, kaip 
Varšuva bus išlaisvinta, ir 
priklausys nuo to, kaip ru-

Nekalbės Pabalčio 
Laisvės Reikalu

WASHINGTON, rugp. 20.
— Valstybės Sekr. Hull 
pranešė, kad ryt praside
danti konferencija tarp 
Amerikos, Anglijos ir Ru
sijos delegacijų svarstys 
yien tik pagrindinius pla
nus pokarinei taikos saugu
mo organizacijai įsteigti, ir 
nesiims rišti valstybinių 
sienų problemų. Tas reiš
kia, kad delegacijos nes
varstys Pabaltijo ir Lenki
jos nepriklausomybės ir siei- 
nų problemų.

Rusų delegacija šiandien 
atvyko Washingtonan. De
legatai atskrido dideliu ra
sų transporto lėktuvu.

Į — - -
Prancūzai Patriotai 

Užėmė 70 Miesteliu
LONDONAS, rugp. 20.— 

Prancūzai patriotai sukilo 
užpakaly nacių linijų ir jau 
išlaisvino 70 kaimų ir mies
telių į pietryčius nuo Pary
žiaus. *

Britanijoj prancūzai užė
mė N.antes, ir kelias dienas 
atgal užpuolė vokiečius St. 
Jean de Gonville mieste ir 
daug jų pavarė per sieną į 
Šveicariją.

Vokiečiai -Nuskandino 
Laivus Biscay įlankoje

IRUN. Ispanija, rugp. 19.
— Vokiečių laivyno daliniai 
pietvakarinėj Prancūzijoj 
buvo nuskandinti Biscay į- 
lankoje Ir Gironde upės ka
nale netoli Bordeaua.

Laivai išplaukė iš Bayo-

Mirė kun. B. Urbo tėvasJ
Vakar vakare Chicagoje 

mirė kun. B. Urbo, Šv. Ka
zimiero seserų kapeliono, 
tėvas — Juozapas Urba. Ve
lionis nekurį laiką sirgo* ir 
gydėsi Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Smulkesnių žinių pa
tieksime vėliau.

nne ir St. Jean De Luz ir už 
sai elgsis su Mikolajczykui1 kelių mylių buvo įgulų nus- 
ižtikimais požemio vadais. (kandinti.

WASHINGTON, rugp. 20. 
— Karo Departamentas pa
tvirtino įjaponų pranešimą, 
kuris sakė Amerikos milži
niškieji B—29 lėktuvai ata
kavo Japoniją.

NEW YORKAS, rugp. 20. 
Tokyo radio sakė Amerikos 
B-29 lėktuvai sugrįžo vi
durnakty ir antrą kartą 
puolė taikinius Japonijoje.

NEW YORKAS, rugp. 20. 
— Tokyo radio sakė 77 
Amerikos naujųjų B—29

lėktuvų atakavo' Yawate ge
ležies centrą, ir Moji bei Ko
be industrinius centrus Ky
ushu ir Shikoku salose, pie
tinėj Japonijos daly.

Japonai teigė, kad jų lėk
tuvai ir priešlėktuvinės pat
rankos numušė 13 tų milži
niškų lėktuvų, ir kad kelei- 
tas amerikiečių lakūnų su
imta.

Šios dienos ataka buvo 
penktas kartas, kad tie nau
jieji oro milžinai atliko di
desnes atakas ant Japoni
jos ar jai artimų salų.

Amerikos šarvuočiai pasiekė Seiną; 
išmuša nacių 7-tos armijos likučius

LAIVYNAS PERIMS 
JOIIET FABRIKĄ

WASHINGTON, rugp. 19. 
— Vyriausybė tuoj užves 
bylą pasmerkimui John W. 
Galbraith Co. fabriko Jo- 
liet (III.) mieste. Teisingu
mo departamento pareigū
nai sako Galbraith kompa
nija nupirko tą fibriką 19- 
43 m. balandžio mėnesy už 
$53,000, bet kuomet laivy
nas pareiškė norą jį nupirk-- 
ti, pareikalauta $450,000.

Ispanai Sako Naciai
Pasitraukė iš Pasienio

PORT BOU, Ispanija, 
rugp. 20. — Patikimi šalti
niai sako vokiečiai atitrau
kė savo kariuomenę iš • viso 
Prancūzijos-Ispanijos pasie
nio. Iš Prancūzijos pusės 
girdėti sprogimai duoda su
prasti, kad naciai išsprog
dino savo įrengimus.

ALBANŲ KOMITETAS
PRAŠO PRIPAŽINIMO
WASHINGTON, rugp. 20. 

— State Departamentas ga
vo prašymą iš naujos Alba
nijos vyriausybės, kuri atsb- 
sakė pabėgusio King Zog ir 
neduos jam grįžti į Albani
ją, pripažinti ją teisėtąja 
vyriausybe.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp*. 20. — Sąjungi
ninkų lakūnams sakant, kad 
jie mato sprogimus, gais
rus ir tirštus dūmus Pary
žiuje, ir raportams iš Vo
kietijos ir neutralių šaltinių 
pranešant, kad Amerikos 
trečios armijos daliniai pa
siekė Paryžių, tikimasi, kad 
greitu laiku bus oficialiai 
paskelbta, jog sąjunginin
kai įėjo ir užėmė Paryžių.

Paryžiaus radio reikšmin
gai tyli jau dvi paros. Ank
sčiau buvo girdėta prancū
zų kovos himno meliodija.

(Berlyno radio sakė sąr 
jungininkai persikėlė per 
Seino upę ir įsteigė pozici
jas rytiniam krante.)

Oficialus štabo praneši
mas sakė amerikiečiai pa
siekė pietinį Seino krantą 30 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Paryžiaus, ir pranešė, kad 
jau suimta suvirš 12,000 na
cių belaisvių.

Iš savo fronto britai pra
dėjo varytis į rytus pagal 
Normandijos krantą, tikslu 
baigti nacių septintos ar
mijos likučių apsupimą. 
Lėktuvai nuolat atakuoja Jr 
artilerija apšaudo priešo 
eiles.

Gydytojas Šoko iš 
50,000 Pėdu. Žuvo

WRIGHT FIELL, DAY- 
TON, Ohio,‘ rugp. 19. —
Leit. Pulk. Melburne W. 
Boyjiton, 39 metų, skraidy
mo medikalės apsaugos sky
riaus viršininkas, žuvo kuo
met jo parašiutas neatsida- 
i-ė. Jis buvo iššokęs iš lėk
tuvo apte 50,000 pėdų aukš
tyje ir žadėjęs atidaryti pa
rašiutą apie 5,000 pėdų nuo 
žemės.

Gyd. Boynton darė bandy
mus išrasti būdus saugiai 
šokti iš suvirš 42,000 pėdų 
aukščių.

(Nacių DNB agentūros 
pranešimas sakė sąjungi
ninkai nori apibėgti Pary
žių ir pulti Pas de Calais 
pakrantę. Vokiečiai sakė 
jie atakavę sąjungininkus, 
ir sunkios kovos dabar vyk
sta tarpe Verdun ir Nan- 
tes.)

Falaise spragai uždarytai 
jų užpakalyje, ir Amerikos 
tankams dominuojant Seino 
upę jų priešakyje, nacių sep
tintos armijos likučiai bando 
pasiekti Seiną ir viliasi per 
ją persikelti.

LONDONAS, rugp. 20.— 
Alžyro radio sakė prancū
zai patriotai okupavo Vi- 
chy ir laiko Maršalą Petain.

ROMA, rugp. 20. — Ofi
cialiai pranešta, kad sąjun
gininkai baigia izoliuoti 
Marseille ir Toulon, ir .kad 
prancūzų artilerija jau ga
linti apšaudyti Toulon lai
vų bazę.

(Vienas Alžyro radio pra
nešimas sakė prancūzai- pat
riotai kaujasi su naciais 
Marseille’yje. Kitas prane
šimas sakė sąjungininkų 
kariuomenė randasi nepilnai 
19 mylių nuo Mazseilles, ir 
apeina aplink Toulon.)

Jugoslavai Partizanai 
Skraido RAF Lėktuvais

ROMA, rugp. 19. — Ang
lijoje išlavinti jugoslavai 
lakūnai pirmą kartą lėktu
vais padėjo partizanų dali
niams. Jie skraido britų 
Spitfire lėktuvais.

KARO BIULETENIAI

— Alžyro radio sakė Gen. 
De Gardie išlipęs Prancūzi
joje. Nepasakyta kur.

— Nacių radio pripažino, 
kad rusai pradėjo didelę o- 
fensyvą pietiniam gale ry
tų fronto.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU '
ALRK Vąrgonin inkų Lietuvis Korporalas
Sąjungos šeimine linksmino Cherbourgo

gyventojus
Amerikos kariuomenei už

ėmus Cherbourg, vienas Mas 
peth, N. Y., lietuvis, korpo
ralas Albertas J. Petraus
kas, ten pralinksmino vokie-

Seimas įvyks trečiadienį, 
rugpiūčio 23 dieną. Prasidės 
iSkilmingomis šv. Mišiomis 
9:80 vai. Šv. Kazimiero lie
tuvių bainyčioje, Plymouth,
Pa. Mišias už mirusius są- J čių nuvargintus vietinius gy 
jungos narius laikys vietos ventojus. 
klėbonas kun. Antanas J.
Sinkevičius, diakonu bus ku
nigas Jonas Kazlauskas, o 
eu|diakonu kun. Leonardas 
Gilia. Per Mišias giedos vie
tiniai ir svečiai vargoninin-i 
kai. Po Mišių delegatai ir 
svečiai vyks į Šv. Kazimiero

Po keletos dienų, kai jau i 
vokiečiai buvo išvaryti, Ai
bei* as Petrauskas, kaip mu
zikantas sudarė orkestrą. 
Jis sumanė pralinksminti nu 
vargintus Cherbourgo gy
ventojus ir saviškius karei
vius. Pasitaikė Prancūzijosparapijos kapus pagerbti pa , .. ....t- t-j r r o nepriklausomybes minėjimolaikus a. a. kun. Aleksandro ____  „ __

Burbos. Vargonininkų Są
junga padės vainiką ant jo 
kapo, o kun. A. J. Sinkevi
čius (prataro keletą žodžių
apie kun. A. Burbos gyve
nimą Plymouth ir jo darbų 
nuopelnus katalikybei ir lie
tuvių tautai.

Iš kapinių sugrįžus, bend
ri pusryčiai dvasiškiams, de
legatams ir svečiams. Po 
pusračių, delegatai vyks į 
Hotel Redington sesijoms.

Vakare 7:30 tame pačia
me viešbuty seimo delega.ų 
pšgerbimui bankietas su pro 
grama, į kurią pakviesti O- 
na Miliauskaitė, art. Justas 
Kudirka, iš Chicagos ir art.
Juozas Olšauskas iš Amster- 
dam, N. Y. Programos ve
dėju bus kun. Jonas Kun- 
dreekas iš Luzerne, Pa.

Bankiete kalbas pasakys 
kun. Jonas šupšinska3 iš Su- 
gar Notch, Pa., ir komp. A- 
leskandras J. Aleksis, Var
gonininkų Sąjungos. centro 
pirmininkas iš Waterbury,
Conn. Po bankieto bus šo
kiai.

Kviečiame visus Wyoming 
Klottio lietuvius atsilankyti 
į šeiminį bankietą. Bilietų 
galite gauti pas visus vieti
nius vargonininkus.

Kelrodis delegatams: vi- 
siefrtA parankiausia važiuoti 
į Wilkes-Barre. Viešbutis, 
kuriame seimo sesijos vyks, 
skersai gatvės nuo R. R. 
stoties. Norintieji į pamal
das atvykti, prašomi ateiti 
iki Public Sq. ir paimti gat- 
vėkarį Edwardsville, kuris 
rtuveš iki Chestnut St. Ply
mouth. Prie tų gatvių šv.
Kazimiero lietuvių bažnyčia.

Seimui sveikinimus, prašo tą po 5 metų sustojo savo 
mfr siųsti sekančiu adresu: tautos himną pagerbti. Ne-

Amertcan-Lith. Organists mažai jų stovėjo su ašaro- 
Ccnvention, Hutai Reding- mis akyse, 
ton, WUke»-Barre, Pa. Pirmą kartą po pcnkių

Seimo rengimo komisija: kentėjimo metų Normandi-

diena ir ta proga Petraus
kas surengė šokius Place de 
la Republiąue salėje, vieno
je didžiausių Cherbourge.

Į tuos šokius susirinko 
daugybė žmonių — vietinių 
gyventojų ir kareivių, nes 
jau buvo psnki metai, kai1 
Cherbourgo gyventojai ne
buvo minėję savo nepriklau
somybės ir tiek pat metų 
kai nebuvo šokių salėje.

Albertas atidarė šventę 
sugrodamas keletą rimtų 
muzikos kūrinių, kurių vi
si klausėsi rimtai, bet vė
liau pradėjo groti populi,a - 
riškas dainas ir amerikoniš
kus šokius. Publika, sako, 
tuojau pabudo, pagyvėjo ir 
pralinksmėjo. Kai pradėjo 
groti šokius, pirmiausiai pra 
dėjo šokti kareiviai, paskui 
vienas karininkas išvedė 
vieną aukštą Normandijos 
prancūzę šokti, vėliau ir ka
reiviai ir civiliai išvedė prau 
cūzaites šokti. Kai salėje 
poros pradėjo sukti, dingo 
įtempimo nuotaika, pasigir
do juokas ir linksmumas, ir 
dingo ta slegianti nuotaika 
ir dvasia, kurią okupantai 
vokiečiai atnešė vietiniams 
įgyveptojams. Kitas karys iš 
kažin kur gavo mikrofoną 
ir pradėjo dainuoti Ameri
kos liaudies dainas, kurių 
prancūzai dar nebuvo gir
dėję. Pasibaigus šokiams Al
berto Petrausko orkestras 
sugrojo Amerikos ir Pran
cūzijos himnus. Vaizdas bu
vęs nepaprastas, kai Ame 
rikos kariai uniformoje sto
vėjo pagarboje, o prancūzai 
civiliai, kurie savo himno 
seniai negirdėjo, pirmą kar-

KRISTAUS STATULA TEBESTOVI Į P. Jokūbaitis, J. Kazimie-'ti pas kitus. Čia auginama 
raitis, Z. Laurinaitis, Lubi-1 tabakas, svogūnai, bulvės ir 

I nas, Dabrikas, S. Skribic-1 kitos daržovės, nekalbant a- 
kas, D. Pilvinis, Acas, Ta- pie pieno bei kiaušinių ūkį. 
mašauskas, Petraitis, Ka- Svečias
minskai ir eilė smulkiųjų,

Nemaža lietuvių 
ūkininku kolonija

Sunderland, Mas s. — A- 
pie šį miestelį nebūtų ko ra
šyti, jei šis miestelis, geriau
sakant valsčiaus centras, ne- ___
būtų lietuvių ūkininkų kolo- fcftt 
nij.a, gulinti pakraštyje Con- 
neetieut uitės, 30 mylių į ry- 

i tus nuo Springfield, 4 mylios 
į šiaurę nuo garsiųjų Massa- 

' chuss .ts valstybės kolegijų. 
Šiame valsčiuje gyvena ge- ( 

i rokas būrys mūsų tautiečių, 
i kurie visi dirba ūkio darbus 
| ir gamina miestiečiams mais 
tą. Stambesnių ūkininkų yra 
bent keliolika: J. Bagdonas.

kurie dažniausiai eina dirb- Skaitykite “Draugą”.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPEBVISION

Įdomi nuotrauka iš vienos katalikų bažnyčios Guam 
saloje. Bažnyčia, kurios sienos buvo dviejų pėdų storio,! 
sugriauta, bet Kristaus statula ant altoriaus liko nei šo
vinių, nei krintančių balkių nepaliesta. (NCWC-Draugas)

DB. VAITUSH, OPT.
lietuvis

garbatavtaM
Aktą Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuria 
priežastimi (aivas skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
• skaudamą akių karštį, atitai- 
trumparegystą ir toliregyvtą.

VlSUO-
egzsuninavimsts da- 

elektra parodančia aaa-
Uaidaa. Speciali atyda at- 

į mokvkloa vaiku*.
VALANDOS: nue 10 ryto iki • V. 
vak. Seredomia nuo pietų, e Ne- 

dėlioj pagal sutartį.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

Susitvėrė Amerikos 
Lietuviu Tarybos 
skyrius

Rochester, N. Y. — Rug- 
piūčio 3 d. buvo Federacijos 
skyriaus susirinkimas. Ap
svarsčius reikalus klebonas 
J. Bakšys įnešė sumanymą 
sutverti A. L. T. skyrių. Su
sirinkimas įnešimą priėmė

ir išrinko valdybą iš šių as
menų : pirmininkas P. Nor- 
keliūnas, pagelbininkas Pr. 
Rimkus, sekretoriais V. J. 
Apanavičius ir J. Šūkis, iž
dininkas J. Baranauskas, iž
do globėjai K. Zlotkus ir J. 
Braknis, korespondentas A. 
Ziemis.

Buvo pageidauta sutverti 
ir bendrą šalpos skyrių, bet, 
dėl stokos informacijų, ati
dėta sekančiam susirinkimui.

Klebonas kun. J. Bakšys 
įnešė Lietuvių Dieną reng-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
Beg. 6958 So. Talman Ava.

jos miesto, Cherbourgo gy
ventojai pasijuto laisvi.

Už tą vakarą visi pran- i 13 d., parapijos (Jau
cūzai buvo Albertui Petraus
kui ir jo orkestrui labai dė
kingi.

Pastaruoju laiku praneš
ta, kad Albertas yra sužeis
tas Prancūzijoje.

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!

že. Kalbėtoju kviesti adv. K. 
Jurgėlą. Lietuvių Dieną ren
gė A. L. T. skyrius. A.

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

<711 South Ashland Av.
Mam TA*M 1X73

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti

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 vai ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

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 — WATCHMAREB 

— MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETtE 8*17

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

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES 0INT- 
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

YVIEBOLDTS-GGLDBLATT *

DEVINl OINTMENT
Nesutepantis — Nenndažantls

800 N. Clark St., City 
8UPERI0R 1462.

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 sutarti

TeL YARds 5921
Retu: KENvrood 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.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., ATedėUos 
vakare — 9:30 P. M.
WHFO, 1160 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

Petras J. Karašauskas, 
plrtnininkas; phone 2-5243 
Jokūbas Varaitis, 
raštininkas; phone 7-3750

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲl

THE WEATHH
Aoėiėsmr 
cooitooav 
wir» OlNTLt
o»e4 ceolitnt 
(t • gande w«y ta

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

KEI8TUTO S A V 
TEL.: CALUMET 4118

Statybai, Remontavimul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOK R.I IMU!

Panaudokite Progą Dabartinėms žemoms 
Nuošimčio Katoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE tufai} (stalgoje. Jfai) Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi SS,000.00 ap
drausti per Federal Savinas and Loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
lAmnkaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINIS ISTAtOA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

INGS AND LOAN 
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

A S SOČI ATION 
8226 SO. HALSTED ST.

£

Būkit Malonūs 
SAVO h KIMS!

Tik viena pora ak ų tisam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lieg- 
zamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokelaa 
gali sutelkti.

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampa. 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chlcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Ir fteStad. 9:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

PIRKITE KARO BONUS!

Ras. TeL GROvehilI 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 susitarus
2428 West Marųuette Road

TeL CANaJ 6122

DR. BIEŽtS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. ( 
Valandoj: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
SeknuuL, Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

— 8241 West 66th Place 
Tel. REPnbllc 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. 5IMKUS
•YDTTOJ AS R CHRURG A8 . - R AKINTOS PRITAIKO ’

744 We*t S5th Street 
Tat: U-U; 2-4; V 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbamo MVo rinko
mis.

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kediie Avenue 
VALANDOS:

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

DR. G. SERNERI
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
'Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

. P Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 11d 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

l“l«» J

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 Sekm. tik susitariua.

DR. P. ATK0ČI0NA5
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chic&go
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Ir šeštadieniais <

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YAfeds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayetto 3210 
Ros. TeL 1 REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama—
•aukite: KEDzle 2868 |

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą kad Jo



- f’

Pirmadienis, rug,p. 21, 1944

CLASSIFIED AND "HELP J

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHfCACO, tCEINOIS

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVTTRTISING PEPARTMEVT 

1J7 No. Dearborn Street 
Tel. KANdoLob »4MM-»4H»

HELP WANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOIŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Svarbiai Karo Dirbtuvei 
LABAI REIKIA DABAR 

V-Y-R-Ų
ŠLAVĖJŲ

PAPR DARBININKŲ 
RANKINIŲ TROKERIŲ 

TURRET LATHE OPERS. 
HAND FORM TOOL

GRINDERS
PRIE CARBIDE ĮRANKIŲ 
ENGINE LATHE OPERS. 

MACHINE DESIGNER
60 Valandų Darbo Savaite 

70 Vai. Mokestis 
10% Naktimis Bonai

Puikios Darbo Sąlygos — Moder
niškos Dirbtuvės — Nauji 

Įrengimai.

FOOTE BROS.
6EAR & MACHINE 

CORP.
5219 S. Western Blvd.

HI.I.P U'ANTIJ) — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos nakt). 

KARO PRAMONĖJE

★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 

AtsUankft

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Oflsan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA MOTERŲ

Sekantiems šiftams:
4 PP. — 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

HELP W ANTRI) — MOTERYS

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

★ SHEET METAL DARBININKŲ
★ MALIORIAMS PADĖJĖJŲ
★ STOREHOUSE MOTERŲ
★ STOCK PILDYTOJŲ
★ DŽENITORKŲ
★ ŠLAVĖJŲ

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.

Pacifiko pakrantėmis
Kaip gauti nemokamą 
kelionę 500 mylią

Lietuvaite šv. Barboros 
mieste

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ
REIKIA

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAS 

UŽLAIKYMAS PRISKAITOMA 
PAPRASTOS VALANDOS

SOUTHTOWN HOSPITAL 
57th ir WOOD ST.

r^J^^^MuT^’RCTKALINGA 

KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLŲ! 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

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

ADVERTISE
In America’s (ireatest 

Clthuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*¥ * *

SEIMININKES
PAGELBEKIT MUMS 

CAFETERIJOJ 
SAVO LIUOSLAIKIU

PILNO AR DALINIO 
LAIKO DARBAS

NEREIKIA MAPUOTI

Malonios darbo sąlygos. 
Gera mokestis.

ATEIKIT MUSŲ EMPLOYMENT 
OFISAN DABAR

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

TURRET LATHE OPERATORIŲ
Patyrimas Pageidaujama

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

DELTA STAR ELECTRIC CO.

SVARBIAI PRAMONE!
—REIKIA—

Merginų - Moterų
PILNO AR DALINIO 

LAIKO DARBAS 
PATYRIMO NEREIKIA

Atostogos po vienų metų ištisos 
tarnystės. Po karo progos.

Gražu geležinkeliu pra
švilpti okeano pakrantėmis 
500 mylių nuo San Francis- 
co iki Los Angeles. Įdomu, 
kad šią kelionę galima visiš
kai nemokamai padaryti: jei 
imi gelžkelio tikietą į San 

i Francisco, sakykim iš Chi- 
cagos, tai atgal j Chicagą 
galima imti arba tiesiai, ar
ba pro Los A.ngeles, kaina 
ta pati, nors kelias daug il
gesnis. Tuo pasinaudojau. 
Patekau į labai patogų, luk- 
susinį traukinį — nauji va
gonai, visur švaru ir šviesu, 
įtaisytas radio aparatas. 
Klausaisi naujienų ar muzi
kos ir stebi vaizdus prilipęs 
prie lango. Čia matosi par
kų ąžuolai, daržovių lysės, 
sodai ir turtingos farmos, 
tai gražūs šiltųjų kraštų 
vaismediai. Su mumis va- 
žiuojianti farmerka pasako
ja, kaip potvynis jų ūkį už
liejo, nuskandino, nunešė vi
sus jų viščiukus. Ūkį greit 
po to pardavė ir dabar nu
sipirko ant kalno, kad tva
nai nebepasiektų.
Istorija apie vieną motiną,

Ypač gražu, kai traukinys 
prisiartina prie vandenyno, 
kai bangos daužosi į akme
nis ir į krantus.

Tame kelio ruože yra ir 
garsioji Santa Barbara mi
sija. Nuostabiai švarus mies 
telis. Tiesios gatvės su spal
vingais namais, taip, kad iš 

ivisų matytų miestų, šis be
veik geriausįi įspūdį daro. 
Neveltui čia daugelis tur
tuolių savo rezidencijas tu
ri. Čia ir oras labai vieno
das — beveik nėra skirtu
mo tarp žiemos ir vasaros. 
Gražiai išsilikusi misijų sto
tis. Kieme didžiulis išmūry
tas lovys, kur indijonų mo
terys drabužius skalbdavo. 
Misijų bažnyčia įsteigta 
1786 m., bet daug dar daik
tų nuo to laiko išsilikusių 
— seni bažnytiniai drabu
žiai, paveikslai, knygos, spal 
vuctos gaidos iš kurių indi- 
jonus giedoti mokino, ant

Chicagiečiai buvo man į- 
dėję adresą vienos lietuvės, 
gyvenančios Santa Barbara 
mieste. Užmiestyje, tarp me 
džių ir gėlynų suradau-rei
kiamą namą. Ta lietuvaitė 
— Kotrina Jonuškaitė, se
suo garsios lietuvės solis
tės, jau ilgesnis laikas, kaip 
gyvena Amerikoje ir yra 
gailestingoji sesuo. Ji buvo 
darbe, kai nuvykau į butą. 
Kol atvyko, šeimininkė tų j 
namų, kuri irgi nursė, ap
rodė man jaukų jų sodelį. 
Čia visko yra — citrinų me
dis — kada nori, nusiskink, 
netrūksta; medis orendžių, 
yra ir daržovių, uogų. Per 
ištisus metus šilta, darbš
čios šeimininkės gali per vi
są laiką sodinti, tvarkyti; 
žmonės grįžę iš darbo mie
lai praleidžia laiką begrą- 
žindami savo sodybas, kie
mus. Už tat čia tokios dai
lios rezidencijos — skęsta 
įvairiuose medžiuose, gėly
nuose.

Ta lietuvaitė gailestingo
ji sesutė per ilgus metus 
čia gyvendama tarp svetim
taučių, lietuvių kalbą kiek 
apmiršusi, bet viską supran
ta ir myli lietuvių kalbą, 
Lietuvos žmones; tik prašo, 
kad lietuviškai kalbėtumei. 
Ji nuoširdi katalikė, savu 
automobiliu nuvežė į gražią 
bažnyčią. Pasukome į kalną 
iš kur “kaip ant delno” ma
tėsi dailus Santa Barbara 
miestelis prie okeano kran
to. Važiavome pro puošnias 
turtuolių rezidencijas, kurie 
.susirgę net po tris priva
tines nurses gali pasisam
dyti. Misijų bažnyčia ir vie
nuolynas čia duoda toną vi
sam miesteliui, namai ispa
niško stiliaus, net ir mili
jono dolerių vertės teismo- 
kalėjimo rūmai turi tuos 
pačius statybos bruožus ir 
yra nuostabiai gražūs. Rug- 
piūčio mėnesį čia būna fies
ta su ispaniškais šokiais 
gatvėse. Nuostabu, kad šia
me prabangos miestelyje iš 
manęs už visai patogų vieš

Springs! ninl 
MatnuuU

Mūsų pačių padirbti gražūs ► 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų į * 
senas setas 
ar matrosas 
perdirbtas ir 
padarytas
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Stuillo Coucb

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nooiimtį — be bomHlne 

PAS

2437 W. FULTON SEELEY 3200

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius a

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTVVEIL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

nių tautelių. Ta tautelė gy-
CHICAGO CARTON CO. okeano saloje. Baltieji

4200 S. PVI.ASKI RD. gyventojus per-
kelti. Kai gabeno laivais, 
viena motina pasigedo savo 
vaiko ir, manydama, kad 
bus ant salos likęs, šoko, iš 
laivo ir ėmė plaukti. Many
ta, kad ji prigėrė, bet ji iš
plaukė ir viena ant salos gy
veno ar ne 18 metų. Kartą 
vienas kariškis nuvyko ant 
tos salos ir pamatė žmogaus 
pėdas. Imta ieškoti, kas ten 
būtų ir atrasta ta motina. 
Ją pargabeno į misijas, bet 
su ja niekas negalėjo susi
kalbėti— jos tautelės žmo
nės buvę išmirę ir ji pati, 
per metų metus atpratusi 
nuo žmoniško valgio, greit 
mirė. Jos atminimui pagerb
ti dabar metalinė lenta įmū
ryta.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2 aukSČIų 4 fletų 
po 4 kambarius medinis namas. 2 
karam garadžius. Parsiduoda už la
bai prieinama kaina. Del platesnių 
Informacijų kreipkite* adresu — 917 
WEST 34th STREET, (antram auk
šte iŠ priešakio).

PARSIDUODA — Gerai Įsteigta Ke
pykla. biznyje 20 metų. pilnai (reng
ta kepyklos dirbtuve, didelis elektros 
Šaldytuvas Didelis S kambarių f lėtas 
ir caradžius, karBto vandens Šiluma. 
2101 W. HURON ST. SEELEY 6710.

rato įtaisyti skamtalėliai, buiSio kambarį pažmS tik 
kuriais šaukdavo indijonus vieną dolerį už nakvynę 
į pamaldas. Misijų namų so
de aukštaliemenės palmės pirmieji įspūdžiai 
žaliuoja. Čia pat ir senosLos Angeles 
kapinės. Jose yra įmūryta Kai važiuoji prie Chica- 
lenta, pagerbti atminimui gos, prie Kansas City, jau 
vienos motinos iš puslauki- iš tolo pamatai, kaip debesį, 

juodus dūmus, dengiančius

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Reprpnentative

SHOVVROOMS IN
MERCHANDISE M ART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

miestą. Nieko panašaus ne
riai su Los Angeles. Čia fab
rikų neperdaugiausia. Tiesa, 
vyksta laivų statyba, bet da
lys daugiausia daromos ki 
tur, čia tik sustatoma, tai
gi dūmų ar dulkių beveik 
neria;. Per visus metus šilta, 
kūrenti beveik nereikia, tai
gi miestas neaprūksta. Už 
tat namai — šviesiomis spal 
vomis dažyti — baltai, mels
vai, žalsvai, ir nenusitepę, 
ne&pdūmavę. Miestas pla
čiai nusitiesęs, prie namų 
daug žalių vejelių, gėlių; ki
ti turtingesnieji savo sode
lyje net ir visokių paukščių, 
kaip zoo, laiko. Nėra čia šal
čio, nei varginančios kait
ros. Neveltui tose pakrantė
se gyvenąs vienuolis pata
rė belankant jų namus:

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

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

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” ............................................. $3.00
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

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

“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodiniais viršeliais ...................................... $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ...................................50

“ŠVENTOS ONOS NOVENA”........................................10
Labai praktiška knygelė Šv. Onos gerbėjams

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

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

— Esu iš rytinių valstijų. 
Ten sirgau astma, kitomis

ligomis, čia gi perkeltas esu 
sveikutėlis. K. J. Prunskis

/ -
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ...................................................................................  $7.00
Pusei metų ....................................................-................. 4.00
Trims mėnesiams ....................-......................................... 2.00
Dviem mėnesiams    ............................................................ 1.50

• Vienam mėnesiui .......................................................................... 75
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.Metams ................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................. 3.50
Trims mėnesiams ............................ .'................................... 1.75

.Dviem mėnesiams ................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui .................................................•... ........................... 75
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Metams ;.................................................................................  $8.00
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Trims mėnesiams ............................'.................................. .. 2.50

Gerai pasirodė
Anuo kartu rašėme, kad Chicagos lietuviai šauniai 

pasirodė penktosios U. S. karo paskolos bonų parda
vinėjimo vajuje, šios laidos bonų jie išpirko už netoli 
penkių milijonų dolerių 3umą. Proporcionaliai imant, 
Chicagos lietuviai atsistojo vienoje iš pirmųjų vietų.

Treąsųry departamentas, paskolos skyrius, dėkoda
mas mūsų dienraščiui už stiprią talką penktosios U. S. 
paskolos bonų pardavinėjimo kampanijoj, džiaugiasi 
tautinių grupių pasirodymu Chicago j. Tos grupės buvę 
nusistačiusios parduoti penktosios paskolos už 75 mili
jonus dolerių, bet išparduota už daugiau, būtent už 
$82,271,731.25.

Reikia neužmiršti, kad prie tos sumos nėra įskaityti 
tie bonai, kuriuos darbininkai perka dirbtuvėse t. y. 
tie, už kuriuos išskaitomi pinigai iš jų algų.

Garbė tautinėms grupėms Chicagoje, kad taip šau
niai savo patriotines pareigas pildo, didžiąsias karo 
pastangas remia.

Pinigus‘reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams' ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma. tai padaryti ir neprislunčlama 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.

APŽVALGA

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

Geras ir remtinas planas
Amerikos legijonierių vadas (National Commander) 

Atherton pareiškė, kad legijonieriai netrukus pradės 
didelę kampaniją už įvedimą Jungtinėse Valstybėse vi- 

* motinos militarinės lavybos. Norima pravesti, kad visi 
vyrai tarp 18 ir 23 metų amžiaus vieniems metams 
būtų imami kariuomenėn ir mokomi militarinių daly
kų. Po metų jie būtų paleidžiami atsargon.

Po pirmojo pasaulio karo tie patys legijonieriai taip 
pat siūlė įvesti Amerikoje priverstiną kareiviavimą. Ta
čiau į tą pasiūlymą nekreipta jokio dėmesio. Jį atmetė 
Daug kas iš to pasiūlymo net pasijuokė. Beit dabar 
kiekvienam yra aišku, kad priverstinas arba visuoti
nas kareiviavimas būtų daug pasitarnavęs ir šio kraš
to saugumui ir pasaulio taikai.

Pirmoje vietoje Amerika šiam karui prasidedant, 
tūtų turėjusi rezerve kelis milijonus kariuomenei pa
ruoštų vyrų, kas žymiai būtų pagreitinęs pergalę. Pa
galiau, jei būtume turėję tokį įstatymą, kiuris būt lei
dęs įvesti visiems vyrams privalomą milibarinį lavini
mą, priešai gal būt neišdrįsę pulti Amerikos teritori
ją. Tai ir į Europos gyvenimą gal būt teigiamai būtų 
paveikę.

Po pirmojo pasaulio karo toks įstatymas nebuvo 
pravestas dėl to, kad turėta įsitikinimo, jog daugiau 
kariauti nebreiks. Bet skaudžiai apsivilta.

Dabąr taip. jau daug kas mano, kad po šio karo, 
įsteigus pastovią ir teisingą taiką, didelių ginkluotų 
jėgų pastoviai laikyti nebebus reikalo.

Dieve duok, kad taip būtų.
Bet kad ir vėl neapsivilti, reiktų gerai apsižiūrėti. 

Neužteks metų, kitų, kad pasaulio tautos taip perauk- 
Eti, jog jos sugebėtų taikoje su viena kita sugyventi. 
Tam bus reikalingi dešimtmečiai. Tokio perauklėjimo 
periode bus reikalinga kas tvarką prižiūrėtų, kas ky
lančius agresorius sudraustų.

Nepaisant kokias tarptautines organizacijas taikai 
palaikyti įsteigsime, jps tinkamai neveiks, jei nebus jė
gų prižiūrėti, kad įvesta santvarka būtų vykdoma ir 
palaikoma, kad sutarčių laužytojai, gobšai ir agreso
riai būtų sudraudžiami ir nubaudžiami.
- Šiuo atžvilgiu, ar kas nori ar ne, Amerikai gali tekti 

suvaidinti patį svarbiausiąjį vaidmenį.
Legijonierių pianui pritaria ir karo sekretorius Stim- 

son. Jis tarp kitko pareiškė:
“Mes neturime pasiremti filosofija, kad šis karas 

užbaigs visus karus ir kad jau visai nebebus pagrindo 
ginkluotis. ’ ’

Pareiškimas visai yra teisingas. Karams šaltiniai nę 
taip jau greit bus galima pašalinti. Pavojų visuomet 
bus. Jie bus daug didesni, jei ir vėl bus apsileista.

Jei Amerika įvestų privalomą militarinių pareigų at
likimą, labai daug prisidėtų ne tik prie saugumo su- 
stiprinimo, bet ir prie pastovios ir teisingos pasaulio 
taikos palaikymo.

Todėl, reikia manyti, kad legijonierių planas suras 
pritarimo ir plačioj Amerikos visuomenėj ir kongreso 
rūmuose.★

Berods, nereikia bepriminti, kad saugiausias mūsų 
uždarbio investavimas, tai — pirkimas U. S. karo bo- 
nų. Tai visi gerai žinom. Tąip pat žinom ir tą faktą, 
kad pirkimas U. S. karo bonų priartina Ąmęrikoą per
galę ir pavergtu tautų išlaisvinimu. A ____

Lietuviu vienybė ir "dirviniai'' tautininkai
Kad lietuviai komunistai trukdė bendrą lietuvių šel

pimo fondą suorganizuoti, tai yra faktas ir apie tai 
mūsų spauda savo laiku nemažai rašė. Komunistai, 
puldami fondo organizavimo idėją, puolė ir jo organi
zatorius. Tai bolševikiška taktika, kokią naudoti bol
ševizmo agentai išmoko specialiuose bolševikų propa
gandos kursuose.

Perskaičius lietuvių tautininkų laikraščius, ypač 
“Dirvą”, labai darosi ryšku, kad ir jų redaktoriai pa
simokė iš bolševikų. Ir jie panašiu būdu ėmė pulti Bend
rą Lietuvių Amerikiečių Šelpimo Fondą. Kad tas puo
limas būtų sėkmingesnis, jie pradėjo skleisti nepasiti
kėjimą jo pirmininku ir direktoriatu. “Dirva” savo 
34-tame numeryje stato fondo pirmininkui tokius klau
simus, kokius statė ir stato bolševikų laikraščių redak
toriai. Tikslas — pažeisti fondo vadovybės autoritetą 
ir paskleisti visuomenėj nepasitikėjimą.

“Dirva” įtaria, kad ULRFA pirmininkas padaręs 
kažkokias nuolaidas ir sapalioąa net apie tai, kad, 
girdi, jis gal būt ięškąs progos ‘‘nuskribti į Maskvą 
Stalinui nusilenkti.” Toks įtarinėjimas ne tik kad nė
ra džentelmeniškas, bet tikrai piktas ir kenksmingas 
bendram nuo karo nukentėjusių Lietuvos žmonių šel
pimo darbui. Vietoj parodyti dėkingumą fondo pirmi
ninkui kun. dr. J. Končiui, kurio dėka fondas legali
zuotas ir į National War Fund priimtas, “D-va” ma
tė reikalo jį užgaulioti ir apšmeižti.

Tautininkai mato reikalo pulti ULRFA ir dėl to, kad 
New Yorke buvęs fondo direktorių suvažiavimas ne- 
/sileįdęs jų laikraščių atstovų ir dar blogiau — atsi
sakęs “leisti tautininkams ir sandariečiams turėti po 
septynis savo atstovus”. Fondo direktoriatą “D-va” 
pavadino klika.

Spaudos atstovai į fondo susirinkimą New Yorke 
nebuvo įleisti, nes tai nebuvo viešas susirinkimas ir, 
be to, kambaryje vietos mažai tebuvo. Kiek šiuos žo
džius rašančiam yra žinoma, nei tautininkai nei san
dariečiai nereikalavo po 7 atstovus į fondo direkto- 
riatą. Buvo pageidavimų, kad ir National Lithuanian 
Relief Fund (kuris laikomas nebeveikiančiu) būtų pri
imti du atstovai. Sandariečiai jokių reikalavimų nesta
tė. Susirinkime buvo įrodyta, kad tautininkai (ir jų 
buvęs fondas) net perdaug (proporciniai imant) atsto
vų turi. Todėl jų pageidavimai atpuolė.

Tikrai gaila, kad “dirviniai” tautininkai vis dar ne
gali pribręsti prie hendro Amerikos lietuvių darbo 
Lietuvai Laisvinti ir šelpti ir vis dar mato reikalą bol
ševikiškais metodais ardyti lietuvių vienybę.

★
"Brangus kiekvienu širdžiai"-.

Paskutinysis “The Polish Review” numeris įdėjo į- 
vairių Lenkijos miestų vaizdų. Nepamiršo nė Lietu
vos sostinės Vilniaus. Įdėtas Vilniaus miesto vaizdas 
ir po juo toks parašas: “Wilno — Northwestern centsr 
of Polish kulture — Dear to the heart of every Pole”. 
Ne vienas iš Lenkijos savų miestų nėra tiek “bran
gus kiekvieno lenko širdžiai”, kaip Lietuvai priklausąs 
Vilnius, nes nė vienas Lenkijos miestas tokio “kompli
mento” nesusilaukė.

i
Tikrai gaila, kad lenkai, bevesdami žūtbūtinę kovą 

dėl savo laisvės ir nepriklausomybės, vis dar nepasi- 
gydo iš imperializmo ligos ir aavinasi teritorijas ir 
miostųs, kurie visiškai jiems nepriklauso. Nepriklauso 
jiems n,ė Vilnius su savo plačiomis, apylinkėmis. Ta
čiau “The Polish Revievv” mato reikalo įrodinėti, kad 
tai esąs Lenkyos miestas ir tai dar toks, kuris yra
“brangus kiekvieno lenko širdžiai.” _ _ ~

~~~ . -

Įvairios žinios
REIKIA SLAUGIŲ

Paul V. McNutt, War Man 
power Commission pirminiu 
kas teigia, kad Karo Depar
tamento pranešimas apie 
313,000 karo nuostolį užmuš 
tais ir sužeistais pabrėžia 
WMC kampanijos svarbą 
slaugėms rekrutuoti.

War Manpovver Commis
sion per savo Procurement 
and Assignment Service, ko
operuojant Amerikos Rau
donajam Kryžiui, varo kam
paniją surekrutuoti kari
nėms pajėgoms iki rugsėjo 
30 d. bent 8,500 slaugių.

“Padidėjęs karo tempas 
visuose frontuose apkraus 
didesniu darbu ir karių slau 
gymo organizaciją” pareiš
kė McNutt.

“Iš fronto gražinamieji 
sužeistieji kariai privalo 
gauti tinkamą priežiūrą. 
Slaugių trūkumas neįsivaiz
duojamai padėtį pasunkin
tų. Labai yra svarbu, kad 
visos tinkamos slaugės tuo
jau stotų į darbą,” jis tęsė 
toliau. “Civilė slaugė, kuri 
pavaduoja įstojusią į armi
ją, laivyną ar marinus, ne
mažiau pagelbsti pergalei už 
tą, kuri užsivilko karišką 
uniformą”, užbaigė Paul V. 
McNutt.

BAIGTI PASIRUOŠIMAI 
PABĖGĖLIAMS PRIIMTI

Vidaus sekretoriaus Ha- 
rold L. lokes praneša, kad 
War Relocation Authority 
prie Fort Ontario, Ontario 
N. Y., jau pabaigė paruo
šiamuosius darbus netoli 
1,000 Europos pabėgėlių gru 
pei priimti, kuri atgabena
ma į J. A. Valstybes pagal 
Prezidento Roosevelto bir
želio 9 d. paskelbtą planą.

Tie pabėgėliai karo me
tui bus apgyvendinti prie 
istorinio forto, dviejų aukš
tų barakuose, kurie buvo 
pertaisyti į apartamentus su 
vandentiekiu, lovomis, sta
lais, kėdėmis ir spintomis 
drabužiams. Pabėgėliams be 
šeimų įruošti bendrabučiai.

Toje prieglaudoje pabėgė
liai bus aprūpinti maistu, 
butu ir medikaline pagalba. 
Pabėgėliams taipgi bus duo
damos mažos sumos pinigų 
pagal asmeninį reikalą smul
kioms išlaidoms, kaip pa
vyzdžiui, reikalingiausiems 
drabužiams, muilui ar dan
tų pastai.

Didžiausią pabėgėlių dalį 
sudaro žydai su mažomis 
Romos katalikų, graikų or
todoksų ir protestantų gru
pėmis. Skaitlingiausiai at
stovaujamos yra Austrija. 
Jugoslavija, Lenkija, Vokie
tija, Rusija ir Čekoslovaki
ja.

MAISTO IŠSIUNTIMAS 
SUMAŽĖJO

Karo Maisto Administra
cija praneša, kad birželio mė 
nesį maisto ir kitų žemės 
ūkio gaminių pagal lend- 
lease ir kitas karo progra
mas išsiųsta 806,942,749 sva 
rai t. y. apie 24 nuoš. ma
žiau negu gegužės mėnesį, 
kada buvo išsiųsti 1,060, 
963,642 svarai. Maisto ir že
mės ūkio produktų išsiunti
mas birželio mėnesį taųi

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzą Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
—Argi ne tu pats man 

pakišai mintį pasinaudoti 
šituo vyruku, kad gaučiau 
iš tavęs pinigų? Iš pradžių 
aš ėmiau automobiliui kurą 
tavo sąskaiton vienam drau 
gui. Donadieu tu įtarei. Pats 
nežinodamas, sudarei man 
progą suruošti aną įvykį, 
kuris man padėjo išvyti ši
tą nenaudėlį ir tuo pačiu 
laiku pasigaminti pinigų.

—Užtenka, daugiau nė 
žodžio. Aš tau duodu valan
dą laiko pasiruošti. Lorotas 
tave palydės. Aš tavęs išsi
žadu ir nenoriu visai žinoti, 
kokį vardą tu pasirinksi ten 
įstodamas.

—Stoju į legioną, nes tu 
mam jį primėtei. Būk tikras, 
kad mano didžiausiasis rū
pestis bus ginti vienintelį 
turtą, kurį turiu: savo gy
vybę.

—Sudie, aš neturiu dau
giau sūnaus!

—Ir aš nei tėvo, nei mo
tinos!

Ponia Enguerrand sušuko 
ir nualpo.

Maksas nusisuko. Paskui 
Lorotui tarė:

—Ne už valandos, bet už 
pusvalandžio aš būsiu pa
baigęs ruoštis.

----- ooo-----
IX SKYRIUS 

AFRIKOS ŽEMĖ
Kunigas Darmont Liudvi

kui Enguerrandui, 1 svetim
šalių pulkas, 8 kuopa

Sidi-Bel-Abbes
Mona Brangusis vaikuti,
Aš suklydau ir tave pava

dinau Danieliumi Donadieu. 
Aš pamiršau, kad Apvaizda, 
tave siųsdama į naują kraš
tą, davė tau naują vardą.

Pirmiausia apie Teresę: 
ji laikosi gepai. Mes kalba
mės dažnai apie jos didįjį 
Danielių. Manoma j.ai pada
ryti slaugytojos egzaminus 
už mėnesio; ir yrą galima, 
kad tuojau po to ji paduos 
savo prašymą į Kazablanką

skirstomas: Britų imperijai 
— 58 nuoš., Rusijai — 32 
nuoš., Graikijai, šiaurės ir 
Vakarų Afrikai ir Prancū
zų Tiutinio Išlaisvinimo Ko
mitetui bendrai — 10 nuoš.

ar Fezą. Ji, tur būt, savo 
paskutiniame laiške tau pa
sakė, kokį džiaugsmą ji tu
rėjo, sužinodama tavo pa
kėlimą į kapralus. Jos su
žadėtinis taip greit kapra
las ! Koks pasididžiavimas! 
Aš tau nieko-nesakysiu apie 
kitus ją liečiančius dalykus.

Mano laiško tikslas yra 
išspręsti vieną sunkų ir 
liūdną klausimą. Mano varg 
šas vaike, nelaimė užgriuvo 
šituos Touro gatvės namus, 
iš kurių tu taip tragiškai 
išėjai. Paskutiniu laiku vie
na vargšė moteris buvo pas 
mane atėjusi prašyti pagal
bos, suprask, moralinės pa
galbos. Tai huvo ponia En
guerrand. Jos sūnus Mak
sas, slysdamas vis labiau ir 
labiau į blogų, sunkiai nusi
kalto—kitaip sakant, apsi
vogė—ir yra ieškomas teis
mo.

Ponios Enguerrand apsi
lankymo tikslas buvo rūpės 
tis viską atitaisyti. Prisipa
žindamas šitas nelaiminga
sis iš tikrųjų atidengė atvi
rai savo veidą’tėvaihs. kad 
vagystė, kuria tu buvai ap- 
kaltintasg buvo jo padaryta 
iš neapykantos tau. Enguer 
randas tvirtina, laiške, kurį 
man atnešė jo žmona, kad 
reikia imtis visų priemonių 
atitaisyti begaliniam netei
singumui, kuris yra padary
tas tau. Ji nenustodama mal 
davo mane pasakyti, kur tu 
dabar esi, nes Enguerran- 
das pasiryžo tave aplankyti.

Aš atsakiau, kad tu galu
tinai užtrynei praeitį ir kad 
aš negaliu vėl kliudyti tavo 
sprendimo; aš atsiminiau, 
mano mielas vaikuti, apie 
šitą neprotingą neapykantą, 
kurią tu jautei poniai En
guerrand, ir, man rodės, bū
sią daug geriau, jei tau ne
teks su ja susitikti, nebent 
kitaip Dievas lemtų. Bet 
šitame jų sąžinės susikrim
time aš maniau turįs jiems 
pasakyti, kad jie nusiramin
tų, kad Apvaizda sumanė 
paskirti tave geresniems 
dalykams ir kad jinai tave 
palaimins ateinančiuose me
tuose ; be to, kad aš tau pra
nešiu apie tą jų apsilanky

47’mą.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE Z

Didelė garbė
parapijai

Oficialiai pranešta, kad 
Chicago arkivyskupijos ka
talikų mokyklų demonstra
cija įvyks šv. Sabinos šven
tėj, rugpiūčio 29 d,, De Paul 
universitete. Programoj da
lyvaus rinktinės katalikų 
mokyklų grupės.

Gimimo Panelės Švenčiau
sios parapijos, Marąuette 
Park, vaikų darželis pakvies 
tas atstovauti visus Kata
likų Vaikų Darželius arki- 
diecezijoj. ši nepaprasta gar 
bė yfa tikras įvertinimas 
mūsų seselių Kaeimieriečių 
darbuotės lietuvių mokyklo
se.

Ktigpiūčio 7 d. sesuo M. 
Frabcetiė, vaikų darželio ve
dėja, pradėjo Lavinti vaiku-

Olis j teisėjus pikniko 
tikietų išdalinimas

« — fe
rėmėjams

Pikniko, kuris rengiamas 
Olis į teisėjus komiteto Ir 
rėmėjų, rūgs. 10 d., Harms 
Park, 4201 N. Western Av., 
tikietų pardavinėjimas eina 
labai gerai.

Antrame pikniko komite
to susirinkime atsilankiu
sieji paėmė virš tris tūks
tančius tikietų. Iki šiam lai
kui išdalinta penki tūkstan
čiai. Dabar spausdinama dar 
penki tūkstančiai. Pa v., dr. 
Biežis išpardavė šimtą ti
kietų, pardavinėja antrą 
šimt<. Jaunos Lietuvos ko- 
mitetas jau išpardavė apie 
tris šimtus tikietų. Ir tai 
tik pradžia^ Iš to galima su
prasti, kad Olio kandidatū-čius programai. Talentingas . ... .

Robertas Valentinas moki- ; reme^ turės vieną d.-
, v. džiausiu piknikų Chicagoi irnaši pasakėlė apie gražiau- ® J
,• V, v x X- visai naujoj lietuviams vie- sią pasaulio lėlę. Vos šešių , . . 4 /toj, kttr iki šiam laikui lie

tuviai neturėjo pikniko.
Tikietų platintojai yra pa 

sidalinę į kolonijas: Brigh- 
ton Park platina: A. J.

metų sulaukusi Arlene Skocz 
rimtai pasakoja P. Š. Mari
jos gyvenimą. Devyniolika 
vaikučių laisvai atsakinėja 
į klausimus apie Marijos gy
venimą, kurių A. Skocz klau
simėja. Vaikučių progratnos j Chas. Brazaitis, Petras Mi-
dalis baigsis giesme dediku-o 
ta P. Š. Marijai, Jos gimi
mo proga. Programa gtažiai 
apibudiha lietuvių parapijos

LANKYKITE PARKUS Širdies ataka
Darbininkas Fayerstein, 

44 metų, mirė nuo širdies 
! atakos savo name, 1508 So. 
Central Park avė.

Chicago turi daug gražių parkų, šiuo metu, kai vasa
ros didesnė pusė praėjo, kai laukinės gėlės pražydo, žolė 
ir medžiai netenka patraukimo, parkuose pats gražuma?, 
nes juose žydi daugybė įvairių gėlių. Lincoln park, Hum- 
boldt park, Garfield park, Douglas park, Washingto’i 
park, Jackson park (Wooded Island) ir kituose galima 
rasti ne tik poilsio, bet ir pasigrožėjimo.
ciona-vimo Įstaigos įvedė 
naują programą pagerinti 
bendrą automobilių naudoji
mą.

Nuo tos datos racionavi- 
mo įstaigos atsisakys išduo
ti papildomus gazolino kie
kius tiems automobilių sa
vininkams, kurie nebus su
darę pilno automobilio klu
bo. Vietoje to, tos įstaigos taikos derybose su Rusija.
išduos gazolino automobilis- ---------------------
t ui, nesudariusiam pilno au-\ žmogus _ ne gimdoma3_

Suomiai Veda Taikos 
Derybas su Rusais

NEW YORKAS, rugp. 20.
— Britų radio pranešimas 
perdavė Stokholmo rapor
tą, kuris sakė Suomijos Pre
zidentas Mannerheim šiuo 
laiku dalyvauja baigiamose

Thittle Antanas Rudokas tom'obilio naud°jim<> klubo, tik auklėjamas, įurae, Antanas Rudokas, tiktai trisdešimčiai dienų.

kalajūnas, J. Simanavičius, 
John Jakubauskas, Frank 
Pumputis, Peter Sachauskas, 
Sofia Radavičienė, Elizabeth

globėjos Gimimo P. š. Ma-j Strazdas, John Chase, B. 
rijos istoriją. ' Pietkievich ir biznieriai St.

Balzekas ir August Saldu-
Jaii antrą kartą mūsų pa

rapijos mokyklos darželio 
vaikučiai dalyvauja progra
moj De Paul uhi versi tete. 
Gruodžio mėnesį, 1943 m.,

kas.
Marąuette Park; dr. Na

res, dr. Biežis, adv. Al. Pe- 
tebs, Zigmas Mickevičius,

t .. Paul Ramoška, Chas. Mar-
vaikučiai pasižymėjo yiktor D k
ralumn ir gabumais, todėl Prank s.JtkuR Jofcn G 
Ir šį kartą mokyklai tenka
garbė.

Jo Ekscelencija arkivys
kupas Samuel A. StritCh ir 
virš tūkstantis vienuolių bus 
žiūronai šios demonstracijos.

Nepaprastas mažyčių ir 
seselės mokytojos pasišven
timas vasaros metu susi
lauks gražių sėkmių.

Jonas A. Stoškus

Iš Sodiečiu
gyvenimo

Brighton Park. — Nieką 
dos pas mūsų sodalietes ne
rasi poilsio — vis bruzdame, 
darbuojamės, linksminamės. 
Mūsų parapijos aodalėms jė 
gų netrūksta. O mūs uolu
sis dvasios vadas, kun. Jo
nas Stankevičius tai nuos
tabus idėjų rezervas.

Kas met rengiame išva
žiavimą — pikniką. Toks iš
važiavimas įvyko rugpiūčio 
13 d. Marąuette Park Dunes į 
Indiana. Piknikui pavykus 
mergaitės džiaugsmo pilnos 
žadėjo ateityje dirbti su di
desne energija.

Prieš keturis mėnesius so- 
dalės pradėjo leisti dviejų 
puslapių laikraštėlį, kuris 
dabar padidintas iki trijtj; 
puslapių ir pavadintas “The 
Balute”. Laikraštėlis slunčia- 
mas ir visiems jaunuoliams 
Dėdės šamo kariuomenėje. 
Redaktorės Ir padėjėjos lė
tai energingos. SMirartda vi* 
mokiausių naujienų ir įvai
rių dalykėlių, kad laikraštė
lis būtų įdomus pasiskaityti.

Elytė

Flc. J. Dowiatt, Julius Witt, 
Pete Gestauskas, Edith Ku
lis, M. Pratapienė, Julia 
Wayne ir “Margutis”.

West Side: William Duo- 
ba, ir kiti.

Bridgeport: A. Kaulakis, 
Frank Semeta.

Englewood: Mr. Massey.
Town of Lake: adv. Jos. 

Grish ir Antanas Chesna.
North Side: Vincentas Rė 

kus, Walter Strioga, Louis 
Striupas ir Bruno Rogers.

18-toj kolonijoj: William 
Zieck.

Stokite ir jūs visi į talką, 
kad išrinkus dar vieną lie
tuvį teisėją Cbicago j.

J. Jakubauskas

PAGERINS BENDRĄ
AUTOMOBILIŲ
NAUDOJIMĄ

Kainų Reguliavimo Įstai
gos administratorius Ches- 
ter Bottdes pranešė, kad nuo 
rugpiūčio 1 dienos vietinės 
Kainų Reguliavimo ir Ra- 

*■ ...... - -

ONA GUŽAUSKlfcNf:
(po tėvais Gražiįvskaitė ir po 

pirmu vyru Mikaiticnč)
Gyveno 315 West 53rd St. 

Tel. Boul. 4357.

Mirė rugp. 18 d., 1944„ 2 vai. 
PP-, sulaukus pusės amž.

Gimė- Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Šilalės par., Ge- 
deliškės kaimo.

Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą. Joną, 3 dukteris: Alek
sandrą Burbatt ir žentą Sa
liamoną, Marijoną Zatud ii 
žentą Pranciškų, Barborą 
Schultz ir žentą August; 
podukrą Jievą Matukonienę ir 
žentą- Juozapą, posūnj Adomą 
Gužauuką ir marčią Violet, se
serį Mortą Gražinskaitę, 13 
anūkų ir Lietuvoje paliko bro
lį Juozapą ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų:

Kūnas pašarvotas . koplyčioje 
5488 S. palsted St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Rugp,, 23 d. iš koplyčios <9:00 
vai. ryto bus atlydėta J Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų buo nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gamines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėoe.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
žentai, Potlukrė, Posūnis, Se
suo, Marti, Anūkai ir Krolis.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chavvicz ir Sūnai, Tel. CANal 
2515.

-

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED

«

FARGUTl-f
VTRNTNTIftT.TS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo .7 Ud 8 ▼. v.

MARGUČIO ofiso adresas: x
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja, 

i PflONE 9000 1117 ROOSEVELT 8TBEET

Iš automobilių savininkų 
bus laukiama, kad per tą 
30 dienų peri j odą jie pasi
rūpintų pripildyti trūksta
mais keliauninkais bendro 
automobilio naudojimo klu
bus — pareiškė Bowles. Dis
tancijos reguliavimo taisyk
lės reikalauja “iš namų i 
darbą” automobilistus vežti 
tris keleivius priedu prie 
vairuotojo, jei jie nori gauti 
papildomą kiekį gazolino.

A. t
DOMINIKAS VAITKUS

Gyveno 6059 S. Kilder Avė.
Mirė rugp. 19 d., 1944 m., 

3:4 5 popiet, sulaukęo pusės 
amžiaus.

Gim& Lietuvoje, Šiaulių ap
skrityje, Vaiguvos parapijoj, 
Pavaiguvos kaimo.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

du sūnus — Dominiką, mar
čią Sally ir Edwordą, marčią 
Mildred; tris dukteria: Helen 
Skriskus, žentą Juozapą. Emi
liją Šias, žentą Walter ir Do- 
rothy Gobeille ir 6 anukus jų 
visn> brolį Joną Vaitkų, jo 
žmoną Kazimierą, Jų sūnų An
taną, kuris tarnauja U-. S. 
Army, dukterį Stellą; Lietuvo
je oeserį Stanislavą Džienošie- 
nę ir jos šeimą ir kiti giminės.

Velionis priklausė prie šv. 
Antano Draugijos ir Palaimin
tos Lietuvos dr-joo.

Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kaus koplyčioje, 6812 S. Wes- 
tern Avd. Marųuette Park.

LaidotuvSs įvjks trečiadie
nį, rugp. 23 d., iš Petkau?}
koplyčios 8:30 vai. ryte kū
nas bus išlydėtas į Gimimo 
Švenč. Panelės parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio utelą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domlniko Vait
kaus giminčs, draugai ir pa
žįstami ritate prašomi atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti 
latdotuvėse suteikiant paskuti
nį patarnavimą.
Nuliūdę: sūnai, Marčios, Dūk- 
terys, žentai, Anūkai, Brrtlls, 
Sesuo ir kiti Giminės.

Laldotuvčms patarnauja dir. 
Antanas B. Petkus, Tel. GRO- 
vehill 0142—0142.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti...........j g gQ
STOKEK COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................25
PETROLEUM COKE (Course)..JJJĮ250 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $1Q*95

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

X
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materioio ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų grafių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

Rį

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

KLAUSYKITE-
VMJAUSIŲ MNTŲ - PRANEŠIMŲ -MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiar&uft 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ* SEIMĄ Ir Jų Kaimynas 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

4605-07 S. Herrailage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(18M k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijom.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. M1UUIGAN AVK.

Phones: CANAL 2515 
GOMMODOBE 5786 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10321 SO. M1CH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 9801

ANTANAS M. PHILLIPS “
3307 L1TUANICA AVĖ.__________ Phone YARDS 4908

J. UULEVICIUS .
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ._______ Phone LAF. 8571

, P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ Tdephone YARD8 1418_______________

L I. ZOLP
1648 WEST 48th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
UU LmiAfUCA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VAKDS U3S—.n

r*
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Komunistų šmeižtai

Be melų ir šmeižtų nė eilutės
TAI KOMUNISTŲ PENKTAKOJŲ PROFESIJA. ‘ ŠUNS 

BALSAS J DANGŲ NEINA”, O j PEKLĄ GALI 
BALADOTIS.

ARKIVYSKUPAS PATARNAUJA KAREIVIAMS

Kaikurie iš mūsų skaity
tojų mums užmetinėja, kodėl 
mes neatsakinėjam j komu
nistų melus ir šmeižtus, ku
riais pripildyti jų laikraš
čiai.

Jau vien iš to pasakymo, 
kad “pripildyti jų laikraš
čiai melais ir šmeižtais” yra 
aišku, kad padoriam laik
raščiui su melagiais ir šmei
žikais ką nors bendro turėti 
nėra prasmės — tuščias rei
kalas, anot lietuviško prie
žodžio: “su plikiu neišsipeši, 
su dumiu neišsikalbėsi”. 
Kuomet žmonės nesiskaito 
nei su faktais, nei su logika, 
su jais kalbėtis ar argumen
tuoti yra bergždžia — savęs 
pasižeminimas. Todėl mes į 
jų pliauškalus nekreipiame 
dėmesio, laikydamiesi prie
žodžio, kad “šuns balsas į 
dangų neina”, o į peklą gali 
baladotis.
ŠTAI KOMUNISTŲ MELAS

Pailiustravimui mūsų nu
sistatymo, čia paduosime 
vieną Vilnies (rugpiūčio 14 
d.) “šedevrą”, melą, kuris 
kalba apie Lietuvos konsu
lą, lietuvių sroves ir apie vi
są kitą, kas tik raudonam 
kvislingui į galvą ateina, bū
tent:

“Smetonos lietuviškas 
konsulas Chicagoj meškiš
kai pasitarnavo — pridarė 
daug žalos lietuviams Ame
rikoj.

“Tas atsiprašant atstovas 
tarnavo nacinei propaagn- 
dai, kaip tarnavo tautinin
kai, socialistai ir klerikalai, 
kiek liečia jų viršūnes.

“Imkime, kad ir tuos var
dus, kuriuos čia atsiuntė na
ciai iš Lietuvos. O kaip jie 
atėjo. Kaip girdėti šiame rei
kale taipgi buvo pridėti pirš
tai Smetonos įgaliotinių.

“Kaip tie vardai ateidavo 
į jo raštinę? Tas ponas pa
sitikdavęs lietuvį ir paklaus
davo ar turi kiek giminių 
Lietuvoje. Paprašydavo pa
duoti jų vardus ir pavardes. 
Sakydavo, matai, gal tavo 
giminę išvežė į Rusiją. Jis 
galėjo sulaikyti lietuvių nuo 
pirkimo karo bonų, kuomet 
jis sakydavo, kad Rusijos 
valdžia atsisako skaitytis 
su U. S. Raudonojo Kry
žiaus tarptautiniais reika
lais; Jis sakydavo, kad Ru
sija neįsileidžia Amerikos 
Raud, Kryžių lietuvių šelpi
mui. Lietuvis žmogelis dar 
labiau supykdavo ant Rusi
jos ir Amerikos valdžių, ma- 

* nydamas, kad Amerika ka
riauja už laisvę, bet negali 
priversti Rusiją skaitytis su 
tarptautiniais įstatymais.”

Štai jum piragas. Patik
rinkite dėl savo įdomumo

bet kurį užmetimą ir teigi
mą, ir rasite, kad kiekvie
nam sakiny yra melas ir 
šmeižtas. Tai kaipgi su to
kiais nepraustaburniais ir 
barškalais gali kalbėti ar 
argumentuoti, kuomet jie 
viską remia melu, šmeižtu 
ir raudona, begėdiška, kom- 
nacine propaganda.
DAR VIENAS PAVYZDYS

Štai tam pavyzdis: Kviz- 
lingo (K) straipsnelyje sa
koma, kad konsulas sakyda
vęs žmonėms, jog “Rusija 
neįsileidžia Amer. Raudono
jo Kryžiaus ‘ lietuvių šelpi
mui”. Ar konsulas tą kam 
sakė, ar nesakė — žinių ne
turiu, bet smalsumo paska
tintas paskambinau Ameri
kos Raudonąjam Kryžiui 
(616 S. Michigan avė., Har- 
rison 59t0) ir pasiteiravau 
apie tai ar Amer. Raud Kry
žius šelpia lietuvius Rusijo
je ir ar galima per juos su
šelpti. Gavau štai kokį at
sakymą: “Amerikos Raudo
nasis Kryžius nešelpia lietu
vių Sovietų Sąjungoje ir ne
turi jokių galimybių juos su
šelpti ir su jais susisiekti.” 
Iš šito citavimo ir iš viso 
mano pasikalbėjimo paaiš
kėjo, kad, ištikrųjų, rusai 
neįsileidžia nei Amerikos 
Raud. Kryžiaus, nei Tarp
tautinio Raudonojo Kry
žiaus. Kas norite, galite ir 1 
patys šiuo reikalu pasitei- i 
rauti. Mes apie šį reikalą 
parašėm atskirame straips
nyje.

• Areštavo
Chicagoje areštuota Mrs. 

Betty Jane Dybicz, 19 metų 
amžiaus, kad kankino šešių 
savaičių savo kūdikį ir su
žeidė.

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

J. E. Francis J. Spellman, New York diecezijos arki
vyskupas, vizito pas šv. Tėvą proga, vienoj Romos baž
nyčių dalina per šv. Mišias Komuniją Amerikos karei
viams. (NCWC-Draugas)

Skaudi padėtis

Ką rodo tikrieji faktai?
RUSŲ SOVIETŲ SĄJUNGOS VALDŽIA NEĮSILEIDŽIA 

NEI AMERIKOS, NEI TARPTAUTINIO RAUDO
NOJO KRYŽIAUS.

Maskolbernių Vilnis iškė
lė klausimą apie Amerikos 
Raudonąjį Kryžių ir jo šel
pimą lietuvių Sovietų Są
jungoje. Tas klausimas mus 
labai suįdomino. Mes pasi
teiravome vietiniam A. R. 
K. ofise ir suižnojom, kad 
Amerikos Raudonasis Kry
žius nori lietuvius sušelpti, 
bet negali, nes Sovietų Są
jungos vyriausybė neįsilei
džia nei Amerikos, nei Tarp- 

' tautinio Raudonojo Kry
žiaus; ne tik, kad pagalbos 
jis negali suteikti nelaimin
giesiems, bet ir žinių apie 
juos negali gauti.
KOKIA PADĖTIS?

Įdomi ir paradoksiška pa
dėtis: A. R. K. gali suteikti 
žmonėms pagalbą priešų 
okupuotose šalyse, bet nega-

lyse. Fain dalykai, ar ne?
Raudonieji bundistai rėks 

ir koliosis, kad mes rašome 
ne taip, kaip jie ir jų bosai 
nori, bet faktų neužginčys 
ir visai jų neginčys; su fak
tais jie niekuomet nesiskai
to.

KAIP TAI IŠAIŠKINTI?

Čia tenka priminti ir kitą 
labai nemalonų faktą, kuris 
kalba pats už save, būtent: 
Lietuvai esant nacių oku
puotai, Amerikos Raudona
sis Kryžius pasiuntė lietu
viams keliolikos tūkstančių 
dolerių vertės medikamentų 
(vaistų), o dabar, okupa
vus rusams, jeigu sąlygos 
nepasikeis, nebegalės siųsti. 
Kaip-gi tą išaiškinti?

Mes suprantame, kad ši
tie faktai yra skaudūs ru-

, ,, sams ir jų bernams, bet jie
1. suteikti pagalbos savo iyra faktai jr nieko nepada.
alianto ir jo okupuotose ša-

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

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

rysi. Juos gali pašalinti tik 
rusai. Jų buvime ne mes esa
me kalti, bet jie. Jeigu jie 
jiems yra skaudūs, tai tegul 
išpiauna, kaip sugedusį ton- 
selį, tada kvapas bus geres
nis, ir už tai jų niekas ne
kritikuos.

SPECIALCMIS KAINOMIS

NATHAN
KANTER

‘TJetuviAkaa
Žydukas”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Mirė Smith, policijos 
kapitonas

William J. Smith, 53 me
tų, Bumside policijos sto
ties kapitonas, mirė praeitą 
penktadienį Little Company 
of Mary ligoninėje. Jis gy
veno 9225 Bishop str. Jis 
policijoje ištarnavo 24 me
tus, jis buvo laimėjęs 35 pa
sižymėjimus < (citations) ir 
10 extra kompensacijų.

$500.00’ U. S. WAR
H

Iš Japonijos katalikų gyvenimo

Bombarduotas Nagasaki, kur buvo 
kartų katalikai nukryžiuoti

JAPONIJOS MIESTAS NAGASAKI TURI NEPAPRAS
TĄ KATALIKŲ KANČIŲ ISTORIJĄ. PO 200 METŲ 
RADO 50,000 KATALIKŲ, NORS JIE PER 200 ME
TŲ NEMATE KUNIGO.

Prieš kiek laiko Amerikos 
B-29 Super fortresses (di
dieji lėktuvai) sudavė smū
gį prie Nagasaki. Tenka pa
stebėti, kad Nagasaki yra 
žinomas kaipo katalikų 
miestas Japonijoje. Kai mi- 
sijonoriai sugrįžo į Japoniją 
1865 metais, po uždraudimo 
įžengti į kraštą praslinkus 
daugiau kaip dviem šimtam 
metų, buvo rasta krašte ir 
netoli Nagasaki 50,000 as
menų, kurie išlaikė katalikų 
tikėjimą, nežiūrint fakto, 
jog jie nebuvo matę kunigo 
per du šimtus metų ir buvo 
nuolat persekiojami ir davė 
tūkstančius kankinių krikš
čionių. Nagasaki turi 1,136,- 
000 gyventojų; katalikų 
vyskupija turi apie 65,000 
asmenų.

KAS ATNEŠE KATALIKŲ 
TIKĖJIMĄ JAPONIJON?

Į Japoniją tikėjimą atne
šė Šv. Pranciškus Ksaveras 
1549 metais, ir 1582 metais 
ten buvo 200,000 katalikų 
ir 250 bažnyčių. 1597 me
tais Japonijoje buvo 300,000 
katalikų. Ambasadoriai iš 
Japonijos matė Popiežiaus 
Sixtus V karūnavimą Romo
je. Bet kai ispanų jūrų kapi
tonas kvailai išsireiškė, kad 
krikščionybė Japonijoje yra 
įžanga į krašto apgalėjimą, 
prasidėjo smarkus persekio
jimas krašte, ir vasario 5 d., 
1577 m., Nagasaki buvo 26 
katalikai nukryžiuoti. Rug
sėjo 2 d., 1622 metų 52 as
menys buvo nukankinti Na
gasaki, dvidešimt septy
niems iš jų buvo nukirstos 
galvos ir likusieji sudeginti. 
1637 metais 37,000 katalikų 
Arimą provincijoje sukilo ir 
buvo užmušti iki paskutinio.

1640 metais keturi portu
galų ambasadoriai, kurie nu
vyko iš Macao į Nagasaki, 
buvo nužudyti, kai jie atsi
sakė atsižadėti tikėjimo.

Trylika, jų pasekėjų buvo 
; grąžinta atgal į Azijos kolo
niją Macao, su įspėjimu, kad 
krikščionis neturi teisės 
įžengti į Japoniją, ir jei 
įžengtų, tai sulauks mirtį. 
Penki jėzuitai, kurie įžengė 
į kraštą 1642 metais, sulau
kė mirtį, baisiai kankinant. 
Kitais metais dar penkis iš
tiko toks pat likimas, ir 
1647 metais kai kurie domi
nikonai buvo panašiai nu
kankinti.

APKRIKŠTIJO DU 
SARGYBINIUS

Kunigas Sidotti, Italijos 
misijonorius, 1708 metais 
įžengė į kraštą ir buvo areš
tuotas, pakrikštijo du savo 
sargybinius ir mirė po pen
kių metų nelaisvėje. Kiek
vienam japonui buvo sako
ma, kad sumindžiotų kryžių.

Nagasaki šiandien turi 
daugiausiai katalikais ap
gyvendintą vyskupiją Japo
nijoje.

Chicaęielis lietuvis 
nacią nelaisvėje

Karo departamentas rug
piūčio 18 dieną paskelbė 888 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių karievių pavardes, kurie 
yra patekę priešo nelaisvėn, 
851 yra laikomas Vokietijo
je ir 37 Rumunijoje. Sąraše 
pažymėta, kad 69 vyrai yra 
patekę priešo nelaisvėn iš 
Illinois valstijos.

Nelaisvių skaičiuje yra 
pažymėtas staff sgt. Stanley 
W. Zemgulis, jo motina Mrs. 
Veronica Zemgulis gyvena 
šiuo adresu: 4034 So. Rock- 
well str., Chicago, III. Jis 
yra vokiečių nelaisvėje.

Mrs. Clarissa Hodder, 1521
Fairview avė., Park Ridge, 
pranešė policijai, kad ji pa
metė laikrodį už $150 vertės, 
netoli Monroe ir Canal str.

S228

STASYS LITWINAS SAKO:
H TJ H "D Tai Geriausias Laikas Pirkti

— visokios rcšies namams 

REIKMENIS.” -------------- GERAS PASIRINKIMAS:

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

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3089 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 5:30 vai. pp.
Skelbkitėg “Drauge”.

/mus
X Jonas Jasinskas, buvęs 

Lietuvos atašė prie konsu
lato Chicagoj, dabar gyve
nąs Risley, N. J., “Draugo” 
ofisų remontui padengti at
siuntė $25.00. Administraci
ja nuoširdžiai dėkoja už 
stambią auką.

X Kun. A. Sandys, MIC., 
gavo žinią, kad jo brolis pa- 
rašutistas kariuomenėj iš 
Prancūzijos grįžo į Angliją 
ir dabar silsisi. Jis dalyva
vo invazijoj ir keliais kitais 
atvejais parašutu buvo nu
sileidęs į tam tikras pozici
jas. Jo draugas, iš Mt. Car
inei, Pa., rašo, žuvęs.

X Marijona Paukštienė, 
Moterų Sąjungos direktorė 
Illinois valstybėje, savo na
muose buvo suruošus išleis
tuves tos sąjungos pirm. E. 
Paurazienei iš Detroit, Mich. 
Puotoj dalyvavo kai kurios 
centro valdybos narės ir 
šiaip viešnių.

X Amerikos Lietuvių Ta
rybos Chicago skyriaus nau
jos valdybos įvesdinimui 
(instaliacijai) ruošiama ban- 
kietas rugsėjo 24 d., Ever- 
green Golfo klube, prie 91 
ir Western gatvių. Įžanga 
asmeniui $2.50.

X Zigmantai, gyv. Brigh- 
ton Parke, džiaugiasi susi
laukę anūko. Naujo piliečio 
tėvas Petras Zigmontas ne
paprasta proga tikisi gauti 
“furlough” ir parvykti na
mo, kad sykiu pasidžiaugus. 
Jis randasi stovykloj Cali- 
fornia vai.

X Uršulė Kedzevičienė, M. 
Sąjungos 67 kp., vice pirm. 
ir motina dr. J. W. Kadze- 
wick, kurs tarnauja kariuo
menėj, su dukterimis Helen 
ir Mrs. Marie Bayerle bei 
pastarosios vaikučiais, grį
žo iš atostogų Sand Daines 
saulės rudai nubučiuoti. 
Bayerle yra savininkai bu- 
černės Marąuette Park.

X Pranė Brazauskienė, 
3914 West 65 St., yra tur 
būt, vienatinė Chicago lie
tuvių tarpe jurginų mėgėja. 
Jos, lyg profesionalės dar
žininkės, darže yra arti du 
šimtai įvairių rūšių ir spal
vų jurginų. Vieni žydi, kiti 
žiedus krauna.

X S. Jurgaitė, žinoma 
Town of Lake veikėja. Ir 
DKK narė, atostogauja ir 
dažnai pasikaitina saulėje 
Sand Dunes. Ji vienatinė y- 
ra mergaitė “welder” leng
vų dalykų Studebakerio dirb 
tuvėj. Be to, ji laiko savo
tišką rekordą: per 17 mėne
sių dirbdama po šešias die
nas į savaitę ir po devynias 
valandas, nebuvo susižeidus 
ir neapleido nei vienos dar
bo dienos.

BONAIS - LINKSMAME
DRAUGO” LABOR DAY PIKNIKE, RUGS.SEPT, 4d„ 1944m.




