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RUSU ARMIJA
Normandijoj išmušė 124 nacių tankus; 

amerikiečiai artinasi prie St. Lo

APŽIŪRI P GROBI

VYRIAUSIAS AEF ŠTA-i 
BAS, liepos 12.—Labai smar 
klos amerikiečių atakos ant 
vakarinio Normandijos fron 
to galo šiandien privertė 
vokiečius pasitraukti žemu
tiniu Cherbaurgo pusiausa- 
liu, po to7 kaip aršios kon
tratakos visa linija kainavo 
naciams 124 tankus.

Sumažėjęs priešo artileri
jos šaudymas į pietus nuo 
La Haye du Puits nurodė, 
kad vokiečiai traukiasi prieš 
amerikiečių ataką, kuri da- 
sivarė iki trijų mylių nuo 
Leasay miesto, pakrantėje.

Aršiose grumtynėse ap
link Caen, Gen. Montgome- 
ry ofensyvra padarė mažai 
progreso, ir vietom turėjo 
net pasitraukti. Feldmaršalo 
Rommel kontratakos vyko 
visur, išskiriant į pietus nuo

Antrą dieną iš eilės puolė Miunčeną
LONDONAS, liepos 12.— 

Netoli 2,000 Amerikos lėk
tuvų šiandien ir vėl atakavo 
Miunčeno miestą, pietinėj 
Vokietijoj. Su virš 1,200 to 
skaičiaus buvo bomberiai, 
o kiti buvo naikintuvai.

Miunčenas yra geležinke
lių centras per kurį nacių 
militarinis trafikas vyksta 
Italijon ir Prancūzijon.

Atakavo japonus 4,000 mylių frontu
U.S. LAIVYNO ŠTABAS, 

Pearl Harbor, liepos 12. — 
Vėliausi raportai praneša 
apie Amerikos lėktuvų ata
kas ant japonų pozicijų nuo 
Kurile salų, šiaurėje, iki 
Cernm, olandų Indijos salo
se pietuose, maždaug 4,000 
mylių ilgio frontu.

Amerikos karo laivai sek
madieny antrą dieną iš eilės 
bombardavo Guam salą. 
(Japonų radio sakė, kad 
tarp liepos 1 ir 10 " 770 prie
šo lėktuvų’’ atiakavo Guam, 
ir pripažino, kad padaryta 
"šiek tiek nuostolių.’* Japo
nai sakėsi numušę 94 lėktu
vus, bet Amerikos praneši
mas to nepatvirtino).

Saipan saloje, marinai ir 
kariai baigia išmušti posku- laivus ant kranto prie Ce- 
tiniuosius japonų opozicijos ram
lizdus. \ _______________

Japonų lėktuvai priešino- . ■
si vien tik virš Yap, vaka- Japonų jėgoms Indijoj 

darosi vis prasčiau
KANDY, Ceylon, liepos

12.—Po dviejų dienų grum
tynių sąjungininkai pavarė 
stiprią japonų pajėgą Chepu 
apylinkėje, į pietvakarius 
nuo užimto Ukhrul. Indijoje 
likusių japonų jėgų padėtis 
darosi vis prastesnė.

KALENDORIUS 
Liepos 13 d.: Šv. Anakle- 

tas,< senovės: Austina.
Liepos 14 d.: Šv. Bona

ventūra; senovės: Vidutis 
ir Sūnmylė.

ORAS 
Giedra ir šilta.

La Haye du Puits, bet did
žiausioji įvyko pri© Colom- 
belles, palei Orne upę, Caen 
rajone.

Sekančios didelės grum
tynės vyksta aplink St. Lo, 
kur amerikiečiai pasistūmė
jo iki dviejų mylių nuo tos 
nacių tvirtovės. Amerikiečių 
žygis sudarė pavojų nacių 
linijai nuo St. Lo iki jūros.

Į pietus nuo St. Lo, Ame
rikos Thunderbolt lėktuvai 
sugavo nacių Panzer dalinį 
ant kelio ir sunaikino ar su
žalojo 31 šarvuočių. Britų 
lėktuvai rakietomis sunaiki
no 16 šarvuočių prie Hottot 
ir Vimont.

Britai pasistūmėjo pirmyn 
mūšiuose aplink Hottot, į 
pietus nuo Tilly-sur-Seulles, 
ir vokiečiai smarkiai reaga
vo.

Tuo pat metu vidutiniejl 
Amerikos bomberiai ataka
vo tris priešo gazolino kro
vinius užpakaly nacių linijų 
Normandijoje.

Kitas Amerikos lėktuvų 
dalinys, iš apie 250 bombe- 
rių, pakilo iš Italijos bazių 
ir atakavo keturias nacių, 
geležinkelių linijas pietinėj 
Prancūzijoj.

rinėse Caroiline salose, kur 
Liberator bomberiai iš piet
vakarių Pacifike numušė 
penkis iš 20. Kitos atakos 
padarytos ant Truk, Woleai 
ir Palau.

Kurile salyne, laivyno 
žvalgybiniai lėktuvai užtiko 
tik mažą priešlėktuvinių 
patrankų ugnį, kuomet ata
kavo Paramushiro ir Shu- 
mushu.

Šiaurinėse Mari anas salo
se lėktuvai atakavo Pagan 
salą.

Pietvakariniam Pacifike, 
Gen. MacArthur komandos 
lėktuvai smarkiai sužalojo 
priešo 10,000 tonų tankerį 
prie Halmahera, ir užvarė 
du mažesnius prekybinius
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Bėgdami iš La Haye rajono, Prancūzijoj, vokiečiai, paliko didelį kiekį įvairios karo 
medžiagos, šioj nuotraukoj amerikiečiai apžiūri nacių tanką. (Acme-Draugas teleph.)

Kariuomenė išlaisvino 
Kolombijos prezidentą

BOGOTA, Colombia, lie
pos 12.—Prezidentui ištiki- 
moj| kariuomenė išlaisvino 
Colombia Prezidentą Alfon
so Lopez iš sukilusių kari
ninkų nelaisvės Pašto mies
te, pietinėj Colombijoj. Pre
zidentas paskelbė, kad jis ir 
vėl perėmė Prezidento pa
reigas. Jo vietą laikinai bu
vo užėmęs vice prezidentas.

Japonai iškėlė 30,000 
vaikučiu iš sostinės

NEW YORKAS, liepos 12. 
—Tokyo radio sakė maž
daug 30,000 mokyklos vai
kučių buvo evakuota iš To
kyo, pagal valdžios planą 
iškelti vaikučius iš visų di
džiųjų miestų, kad apsaugo
ti juos nuo Amerikos lėktu
vų atakų.

Japonai nori gauti 
naciu submarinu

LONDONAS, liepos 12.— 
Daily Sketch rašė, kad Ja
ponija bandė gauti subma- 
rinų iš nacių dėl Pacifiko 
fronto. Japonų misija Ber
lyne bando išgauti tam tik
rą dalį vokiečių gaminamų 
submarinu.

KARO BIULETENIAI
—Rusai pradėjo dar ldtą 

ofensyvą ir pralaužė spragą 
nacių linijose 21 mylią į ry
tas nuo Latvijos.

— Amerikiečiai pasivarė 
iki lVz mylios nuo St. Lo, ir 
11-4 mylios nuo Lessay.

—Japonai pradėjo naują 
ofensyvą, kurios tikslas yra 
užįmti Hengyang. Jie varto
ja lėktuvus, artileriją, ir nuo 
dingas dftįae.

—Amerikos laivai ir lėk
tuvai pirmadieny vėl ataka
vo Guam ir Rota salas.

II
KARAM

ANKARA, liępos 12.—Čia 
vyksta pasikalbėjimai tarpe 
Anglijos, Toriajes 4r Rusi
jos atstovų, -kurių pasėkoje 
Turkija gali stoti karau 
pirm vasaros pabaigos. Pa
sikalbėjimai pradėti nuo tos 
vietos, kur Cairo konferen
cijos pasitarimai buvo pali
kę Turkijos reikalą neišaiš
kintą.

Didžiausia kliūtis yra pik 
tumai, kurie kilo po to, kaip 
sąjungininkai sakė Turkija 
nesilaikiusi savo pažado, ir 
turkų pareiškimo, kad sąjun 
gininkai nepristatė Turkijai 
karo reikmenų, kaip buvo 
žadėję.

Vokiečiai nukirto 
amerikiečiams galvas
TEMPLE, Teras, liepos 

12.—Pvt. Kenneth P. Knight, 
grįžęs sužeistas pėstininkų 
žvalgybinis, sakė Prancūzi
jos invazijos pradžioje, na
ciai nukirto sugautų ameri
kiečių parašutistų galvas ir 
už kulnų pakabino lavonus 
medžiuose. Knight sakė jis 
taipgi matęs parašutistą, 
kuria buvęs nacių papjautas.

Naciai netenka vieno 
generolo kasdiena

LONDONAS, liepos 12 — 
Sąjungininkų komunika t a i 
ir vokiečių raportai nurodo, 
kad Hitlerio armijos neteko 
33 generolų—arba maždaug 
po vieną į dieną nuo invazi
jos pradžios—vakariniam ir 
rytiniam frontuose.

Rusai tris jų užmušė ir 19 
suėmė, o sąjungininkai Pran 
cūzijoje septynis užmušė ir 
tris suėmė. Nacių Gen. Ed- 
uard Dietl žuvo lėktuvo ne
laimėje.

Ultimatumas Rusijai 
dėl aukso klausimo

BRETTON WOODS, N.H., 
liepos 12.—Amerikos dele
gacija jungtinių tautų finan 
sinei konferencijai įteikė 
Rusijos atstovams ultimatu 
mą, kuriuo reikalaujama ga
lutino atsakymo dėl svar
baus paskirstymo pinigų sta 
bilizavimo fondo klausimo. 
Rusai nurodę, kad jie laukia 
atsakymo iš Maskvos.

Rusija nori daugiau negu 
$1,000,000,000 kvotą ir rei
kalauja kredito už karo iš
aižytas apylinkes. Tas kre
ditas būtų pristatymas ma
žiau aukso negu kitos tau
tos.

Robotinės bombos 
tyliai nusileidžia

LONDONAS, liepos 12.— 
Keliolika robotinių bombų 
krito pietinėj Anglijoj ir 
Londono apylinkėj šiandien. 
Pranešta, kad kitos jų ty
liai nusileidžia žemyn. Ste
bėtojai sakė viena jų, kuri 
išgriovė namą, nusileidusi 
palengva ir tyliai, "beveik 
kaip plunksna.”

Nukritęs lėktuvas 
užmušė 16 asmenų

SOUTH PORTLAND, 
Maine, liepos 12.—Lengvam 
armijos lėktuvui iš Barks- 
dale Field, La., nukritus ant 
"trailer” kempės vakar, dėl 
kilusio gaisro 16 asmenų 
žuvo ir 17 sužeista.

NAUJAS NACIŲ STABAS
ZURIČAS, Šveicarija, lie

pos 12.—Čia girdimi rapor
tai sako vokiečiai įsteigė 
naują generalinį štabą Ba
varijoje, kas nurodo, kad jie 
mano greitu laiku visai pa
sitraukti iš Italijos.

I SUVALKIJA
Naciai sako kaujasi prie Alytaus; 

rusai tik 51 mylią nuo Rytprūsijos
LONDONAS, liępos 12 — 

Naciui Transocean agentūra 
pranešė, kad rusų kariuome 
nė įsilaužė į pietinę Lietu
vą, ir kad dideli mūšiai vyk
sta į rytus nuo Alytaus, prie 
Nemuno upės, 33 mylias į 
pietus nuo Kauno.

MASKVA, liepos 12. — 
Gen. černiakovskio kavale
rija ir tankai pasivarė pir
myn 20 mylių ir įsilaužė į 
Suvalkų trikampį į šiaurę 
nuo Gardino.

(Berlyno pranešimai kal
bėjo apie pasitraukimus vi
sam centriniam fronte. Vii 
niuje apsuptam nacių garni 
zonui reikmenis pristato lėt 
tuvai. Vokiečiai sako rusa' 
pasivarė iki Alytaus ir ran
dasi 51 mylią nuo Rytprūsi
jos, 33 mylias į pietus nuc 
Kauno, ir 27 mylias nuc 
sfcraVeginio Rytprūsijos-Ri- 
gos geležinkelio, kuriuo pri
statoma reikmenys nacių 
kariuomenei Pabalčio vals
tybėse).

Bendruose pasivarymuose 
tarpe Latvijos ir Pripet pel
kių, rusai vakar užėmė su- 
virš 400 apgyventų vietų,

U. S. kariai veržiasi arčiau Livorno
ROMA, liepos 12.—Ame

rikos kariai vakarinėj Itali
joj pasivarė iki aštuonių 
mylių nuo didžiojo Livorno 
uosto. Penktos armijos šar- 

i vuočių daliniai okupavo 
Castiglioncello miestą, pa
krantėje, ir palengva atstu
mia nacius atgal į Livorno 
pusę.

Lajatico apylinkėje, kur

SAKO FDR PRASYS
NOMINUOTI WALLACE
WASHINGTON, liepos 12. 

—Plačiai pasklido gandas, 
kad Prez. Rooseveltas grei
tu laiku išleis pareiškimą, 
kuriuo jis prašys demokra
tų nacionalinės konvencijos 
pernominuoti Vice Preziden 
tą Wallace. Prezidento pata 
rėjas ir didesnė dalis parti
jos vadų yra priešingi W<al- 
liace nominacijai.

Šoviniu fabriko 
sprogime trys žuvo

JOLIET, UI., liepos 12. — 
Armijos oficialai pradėjo 
tirti priežastį vakar įvyku
sio sprogimo Elwood šovi
nių fabrike. į pietus nuo Jo- 
liet. Du vyrai buvo užmušei 
ant vietos, o trys buvo sun
kiai sužeisti. Vienas pasta
rųjų mirė šiandien.

Voi. xxvih

užmušė bent 4,000 niacių ka
rių, ir kelis šimtus suėmė 
belaisvėm

Rusų kariuomenė dabar 
randasi 45 mylias nuo Kau
no, 56 mylias nuo Gardino; 
51 nuo Bialistoko; nepilnai 
18 mylių nuo Daugavpilio.

Giedrus ir šiltas oras da
vė rusų lėktuvams progos 
atakuoti pasitraukia n č i u s 
vokiečių dalinius. Iš fronto 
grįžęs obzervatorius sakė 
rusų lėktuvai visiškai suai
žo vokiečių susisiekimo lini
jas.

Rusų kariuomenės dali
niai, kurie varosi į Kauną 
int geležinkelio į vakarus 
auo Vilniaus, užėmė dau
giau negu 100 apgyventų 
zietų.

Į pietus nuo Lydos, rusai 
:ersikėlė per Nemuną 19 
nylių pločio frontu, ir vary- 
damiesi į Gardiną užėmė 
Bielicą.

Gen. Bagramiano pirmoji 
armija artinasi prie Daugav 
pilio iš rytų, pietryčių ir 
pietvakarių pusių.

Pietuose, prie Pripet pel
kių, naciai tebelaiko Pinską, 
bet jis jau nebeteko strate
ginės vertės.

tebevyksta aršūs mūšiai, są
jungininkai pavarė vokiečius 
iš kelių pozicijų kalnuose į 
rytus ir vakarus nuo Laja
tico.

Kiti penktos armijos dali
niai rado didelę priešo opo
ziciją į šiaurę nuo Casale, 
kur a'takos glaudžia nacius 
į Pastina pusę.

PRADĖS CIVILINE 
GAMYBA RUGP. 15

WASHINGTON, liepos 12. 
—Karo produkcijos tarybos 
pirmininkas Doniald M. Nel- 
son, atsižvelgdamas į armi
jos ir laivyno priešinimąsi 
civilinių dalykų gamybos 
pradžiai, sutiko atidėti svar 
blausią jo programos dalį 
iki rugpiūčio 15 d.

Programas dabar toks: 
liepos 15—nuimamas drau
dimas nuo alumino vartoji
mo nekariniems dalykams. 
Liepos 22—Leidimas daryti 
pokarinių produktų eksperi- 
mentalinius modelius. Liepos 
29—Leidimas pramonei už
sisakyti mašineriją ir reik
menis pokarinei gamybai. 
Rugpiūčio 15—Leidimas per 
vietines WPB agentūras ga
minti civiliams reikalingus 
dalykus ten, kur nekliudys 
karo reikmenų gamybai.
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NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETUVIAI U. §. KARO TARNYBOJE

** Viešėjo Garyje, 
lankėsi Chicagoj

ALBERTAS DEGUTIS
Pradžios mokyklą baigė 

Šv. Jurgio parap. Albertas 
netikėtą laimikį) buvo suti
kęs. Baigus Šv. Jurgio par. 
mokyklą, vienas ūkininkas 
kuris vedė ir dirbtuvę De
troite, buvo paėmęs Alber
tą ant ūkio. Savininkas grei
tai jį pamylėjo ir prašė tė
vų, kad persirašytų tam tur
tingam ūkininkui, kaipo sū
nus, kuriam būtų užrašyta 
dalis turto. Bet Albertas ne
sutiko, nes tėvus labai my
lėjo ir nenorėjo svetimo tur
to. Liuosnoriu įstojo įf U. S. 
Navy ir yra pilnai pasiten
kinęs tarnyba.

CAPT. EDVARDAS 
DEGUTIS

Gimė 1911 m. Pradžios 
mokyklą baigė 6v. Jurgio 
parapijos. Baigęs high 
school, vakarais mokinosi 
mašinerijos. Tarnavo Michi- 
gano valstijoj State troope- 
riu. Įstojęs į kariuomenę stu 
dipavo valdžios mokykloje. 
Vedęs, augina šeimą.

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

Barbora Aukškalnienė, se
na Detroito gyventoja, ilga
metė Šv. Jurgio parapijos 
farapijonė, labai malonias 
atostogas praleido pas savo 
giminę Jo?kimą Aukškalnį, 
dienraščio “Draugo” agen
tą Garyje, Ind. Savo viešnią 
J. Aukškalnis buvo a vežęs 
ir į Chicago ir aprodė žy
mesnes lietuvių įstaigas. Su
stojus “Drauge” viešnia at
naujino “Draugo” ir “Lai
vo” prenumeratas.

B. Aukškalnienė prieš sep
tynis; metus neteko savo my
limo vyro Kasparo. Paliko 
su keturiais vaikais, kuriuos 
auklėjo ir davė galimybės 
jiems eiti aukštesnius moks
lus. Jos viena dukterų Ona 
yra kariuomenėj — marinų 
Wave — seržanto laipsny. 
Pažymėtina, kad kariuome
nėj būdama Onutė įdomau
jasi lietuvių gyvenimu, a- 
pie kurį sužino iš gaunamo 
kasdien “Draugo”. Kiti trys 
vaikui dar namie ir lanko 
mokyklas.

B. Aukškalnienė yfa veik
li Šv. Jurgio parapijoj drau
gijų narė ir narė naujai j- 
steig.o Kareivių Motinų klu
bo.

PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
Norlh Side

Liepos 9 d. tapo pakrikš
tytas Stephen Šokui, Leono
ros Kaškoriūtės ir Stephen 
Sokol sūnelis. Krikšto tėvais 
buvo Rudolf ir Jane Sokol. 
Keliolika metų atgal nelie
tuviškos pavardės lietuvių 
bažnyčioje buvo retenybė. 
Šiandieną grynai lietuviškos 
poroe jau darosi retenybė. 
Iš tautų babelio išsirituliuo- 
ja galinga demokratiška a-

ir motina, buvo išvažiavę į 
Scottville, Ilk, atlankyti sa
vo du sūnus karius. Abu ran
dasi toj pačioj stovykloj. Vy
resnysis Antanas yra radio 
instruktorium, o jaunesny
sis Vladas prie jojo moki
nasi.

kalbėtojai nepasirodė, sunku 
buvo sumedžioti pavaduoto
ją. Diena pasitaikė graži, šil
ta, išdžiūvo visi šaltinėliai.

Pittsburgho vyskupijoj į- 
vyko mažos permainos lie

tuvių kunigų tarpe: kun. B. 
Radis, Šv. Kazimiero para
pijos asistentjas iškeltas į 
airių parapiją Beaver, Pa., 
o naujai įšventintas kun. J. 
Girdis paskirtas vikaru šv. 

(Nukelta į 3 pusi.)

BUD RIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
WHFC, 1450 K., KetvegO 
vakare — 7 i00 P. M.

T.-S. ANTANAS DEGUTIS

Gimė geg. 10 d. 1920 m. 
Pradžios mokyklą baigė šv. 
Jurgio parap. Baigęs High 
Schcol, vakarais mokinosi a- 
maito (mašinisto). Į U. S. 
kariuomenę įstojo liepos 2 
d., 1942. Vedęs, šiuo tarpu 
randasi Londone.

Tėvai Juozapas ir Ona. Mo 
tina mirė palikdama mažu
tėlius, bet, ant laimės, Juo
zapas sutiko našlę Konstan
ciją, kuri mažutėlius išau
gino kaip tikra motina.

Atvykę iš Hazleton, Pa., 
apsigyvena 1980 Trowbridge. 
Jų viena dukrelė — sesuo 
M. Lioną — Šv. Pranciškaus 
vienuolyne*

Juozapas ir Konstancija

f
PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių

už pigesni nuošimtį — be komisino 
PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas
J

Šiomis dienomis Tėvai 
Pranciškonai jau kraustosi 
iš Pittsburgho. Visą savo 
turtą sukraunu į “freitkarį” 
ir lik sveikas dūmų mieste,

merikiečių tauta, kuriai yra (Pirmieji Lietuvos Pranciško- 
iemta visą pasaulį užkrėsti,^ žingsniai Pittaburghe bu- 
demokratizmo dvasia. Tai ’ vo labai pasekmingi, kaip 
demokratizmo dvasiai turės amerikonai, galima
nusilenkti bolševizmas ir pa- lengvai “didelę galvą” gau-
sikeisti. Duok Dieve, 
taip greitai įvyktų.

kad

Klebonas sugrįžęs iš re
kolekcijų visus atrado svei
kus, tik Viktoras Kunca pa
prašė tuojau jį atlankyti, nes 
liga prasidėjus metai z tam

Liepos Ketvirtoji tapo at
žymėta gražiomis iškilmėmis 
Apvaizdos kalnelyje. Cla 
melstasi už mūsų karius, pa- 

atgal neketina jojo apleisti. įšventinta ‘ambulance plane’
Spėkos kasdieną eina men- j pasakyta daug visokių kal- 
kyn. Iš veiklaus vyro liko tik gaila> kad kvieetieji

ti. Reikia tikėtis, kad giliu- 
kis visuomet lydės mūsų tė
vus iš Kretingos.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

tik šešėlis.

Jaunesnysis Julius Šim
kus, vos sulaukęs aštuonio
liktus metus liepos 11 d. iš
eina kariuomenėn. Buvo *už- 
bėgęs pas kleboną atsisvei
kinti. Te Dievas jį sergsti.

yra pavyzdįngi katalikai. Pri 
klauso prie visų Šv. Jurgio 
parap. draugysčių. Yra nuo- Ksess 
širdūs gerų darbų rėmėjai.
Taip pat ilgamečiai “Drau
go” skaitytojai. Jų ketvir
tas sūnus Jonas vedęs, au
gina Šeimą ir dar abejoja, 
ar neprireiks stoti į U. S. 
tarnybą.

Abu Marcinkevičiai^ tėvas

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

Palengvina akiu įtempimą, kuris 
«stt priežastimi gilvos skaudijimo, 
svaigimo, akių aptemime, nervuo- 
taaeo, skaudamą akių karštį, atHaF 
sa trumparegyste ir totoąprstą. 
Prirengia teisingai akinius. Vimm- 
ae atsitikimuose egzaminavimas 4a- 
lenam m elektra parodančia aaa- 

klaidas. Speciali atyda at-
į mokyklos vaikus.

VALANDOS: nuo lt“ ryto fld S v. 
Seiedomis nuo pietų, o Ne

sutarti

DARGUTM'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - HSO kilos.
SEKMADIENIAIS - UOO 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 ild 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Ave„ Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

. flj.l,..,.. i 11.11 1.4. ... II .H—ZZS? 3a

EXTRAI EXTRA1
* *

IJetuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER
—rlnlnkns

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytu 
vartus ir

MONARCH LIQU0R 
3529 So. Halsted St.

Pbone TARDS <0(4

<712 South Ashland Ar.
Hmm TABM H»

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregčjimo — (color 
blindness), kreipkitčs prie manąs.
Apsiimu išgydyti.

J}

DABAR

b A . ‘

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflilea 
Namų Materljolą Ui Dar Žemomis Kainomis I 

Atvykite I miksų jardą Ir apžIArlklte ata
ką Ir ankštą rfllį LENTŲ—BdLLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ — 
dftl garsių, porčtų, riškų, skiepų kr lietą. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY UTMINAS,

General

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALBSMANAI 

8039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL po pietų

SS
Sr

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefoną. — PORTSMOUTU 8022
w. viro. lump — Sijoti...........eg gg
STOKER COAL, Aukštos rfliles, $7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...........
PETROLEUM COKE (Coarae). gĮAj(Q 
PETROLEUM COKE (PBo Rm)

n oi k stiijio
194- tV. i! 3”"' Sueet

Az,™"1-

I OU UST POSSIKI F l’RICK-

1’linSE I. tFAYEITE -*1.3

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. KASS
vigwjGLRY —1 ĮVATCHMAkER 

— MŪŠIO 
4216 ARCHER AVENUE

LAFAYETTE 8617

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora ak y > iam gyveni
mui. Saugokite jus lelidaml lSeg- 
zaminuotl ]u niodernUklausla 
metodą, kurią regSJImo mokais* 
galt suteikti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių Įtempimų.

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

OPTOMET RISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Triefunaat CANAL 0*23, Chicago 

OFISO VALANDOS i 
Kasdien 9:30 a. m. iki S:30 p. m. 

Trečiad. ir šefttad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER

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.

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofise h* Akinių Dirbtuvl 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 Ud 4; nuo 6 iki 8 
/ Sekmadienyje pagal sutartį,

’Ml.. .

4®-'

TeL YARds 5921
KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.; nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Res. 6958 So. Tafanan Ava 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

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 Marųuette Boad

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rcz. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė 

J VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p
6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

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

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

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Res. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, lauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 8. Halsted St., Chicago
JPlrmadieniels, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais i
Valandos; 3—8 pojįat. v

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 8o. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: Y A Kris 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 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFavette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 Iki 9:30 vak. 
Šeitad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran
giau.'



Ketvirtadienis, liep. 13, 1944 .
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DIENRAŠTIS DRAUČAS, CHltAGO, IEE1NOIB ?T

CLASSIFIED AND "HELP WANTED"
HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

197 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph M88-94M

HELP WANTED — MOTERYS

ir ★ įArAr ★ ★★ ★ +

* For Sale!
* For Rent 1
* For Help I
* For Service I
* For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatesf 

Dthuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CAEE AN AD-TAKER 
CEASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAH-DRAUGAS
THE LEADING LTTHUANIAN 

ADVERTTSING MEDIUM
* * ** * * *

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON

Shipping Skyriaus 
Pagelbininkų
Nereikia Prityrimo 

70c i VALANDĄ
Pusė daugiau už viršlaiki 

virš 40 valandų.

JAMES WHITE PAPER CO. 
219 W. Monroe St.

HELP WANTED — MOTERYD

MOTERŲ 
Bile Amžiaus

Pakuoti Karinį Maistą

GERIAUSIAS MOKESTIS 
SMAGIOS APLINKYBES 

LENGVAS DARBAS

WILLIAMS, WEST 
& WITT’S PRODUCTS 

COMPANY 
125 W. Ohio St.

Pittsburgho Žinios
(Atkelta iš 2 pusi.)

Kazimiero parapijoj South 
Side. Southsaidiečiai labai 
gailisi kun. Radžio, ir ap
gailestauja, kad lietuviams 
kunigams priseina darbuotis 
svetimtaučių parapijose, o 
svetimtaučiai net klebonau
ja lietuvių parapijose.

Bridgeville

HELP WA>TED — VYRAI

GERI DARBAI —GERA ALGA

VYRAMS
Sveikiems iki 65 metų

ŠLAVĖJŲ
DŽANITORIŲ

RANKOM KROVĖJŲ

60 vai. į savaitę—bet bus 70 vai. 
alga—10% už naktimis—Geros 
darbo sąlvgos—Visi darbai viduje 
—Moderniška dirbtuvė.

FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.
5219 S. WESTERN BLVD.

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. AtalSanklte 
Apply Employment Office 

EDGEVATER BEACJI HOTEL 
6367 Kherldan Road

VYRAI IR MOTERYS

Operatoriai
Prityrę prie jėginių siuvimo 

mašinų.

IRGI INSPEKTORIAI 
IR ASSEMBLORIAI

Geros Algos 
Daug Viršlaiko 

Karo Darbas
S. KARPEN & BROS. 

636 W. Cermak Rd.

VIRĖJA
Popiečio ir vakaro darbui karo 

dirbtuvėje, po adresu

1916 S. 52nd AVENUE 
CICERO

•
Gera Alga — Vėliausi Įrankiai 

Kurie kreipsis turi mokėti 
skaityti ir rašyti angliškai

Kreipkitės:

5660 W. TAYLOR-CHICAGO

HOTPOINT

Ketvirtą dieną liepos di
delis būrys bridgeviliškių 
dalyvavo Šv. Pranciškaus 
Seserų piknike ir Ambulance 
Plane pašventinimo iškilmė
se vienuolyno sode. Oras pa
sitaikė labai gražus. Vieni 
kepinosi saulėje, kiti, susė
dę po medžiais, šnekučiavo
si, užkandžiavo ir baikas 
krėtė. Visi grįžo į namus 
atsikvėpę tyru oru ir pasi
džiaugę gražiais gamtos re
giniais.

S. KARPEN & BROS.
636 W. CERMAK RD.

Reikalauja
VYRŲ IR VAIKŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ
Welderiams—mašin fotams 
U pholsteriams—dailinto jams 
Rankom siuvėjam ir inspektoriam 
Jėgos masinu operatoriams 
Medžio balgėjams—trynėjams— 
dažytojams—asembleriams ir 
paprastiems darbininkams—ir 
kitokiems darbams su ar be 
patyrimo. ,

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

Patyrusių. Gera mokestis. 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

LANGSON MFG. CO.
429 W. Superior Street

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ

IR

ORDERIŲ PAKUOTOJŲ
Patyrusių ir nepatyrusių

GRINNELL CO.
4425 S. WESTERN 
Matykite Mr. Abnet

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare ild 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaoklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Ar Jūs Būsite Viena?
TŲ REIKALINGŲ 25-ių 

Sudaryti HŲRLEY Rateli 
Ratelis, kuris gelbsti laimėti labai

SVARBŲ ŽAIDIMĄ 
KARO ŽAIDIMAS

Lengvas Darbas 
Prieš Lavinimas 
Mokestis Lavinant

INSPEKTORIAI 
ASEMBLERIAI 
MAŠINŲ OPERATORIAI

Matykit Mr. Danlcek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTISAI SEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK «L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

VYRAI IR MOTERYS

OPERATORIŲ 
SINGLE NEEDLE 

Prie Skalbimo Dresių.
Dieną ar naktį šiftams. Section 
darbai. Aukšta piece work rata. 
Naktimis; 5 iki 10 vak. Dienomis
8 iki 4:30 pp.

MODEL GARMENT CO.
231 So. Oreen 4-tame aukšte

FOUNTAIN MERGINŲ
Nuolatiniem ir vasaros pakeitimo 
darbam moderniškoje dirbtuvėje. 

Gera Alga 
5y2 dienų savaitė

“L” IKI DURŲ
Telefonuokite: Mr. Simona 

YARds 0240—ext. 343.
Po darbo valandų — Šou. 1318

MANICURIST
—for—

BARBER SHOP 
$25 a Week Guaranteed 

104 E. CERMAK RD.
Victory 9053

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių. 887.60 J InSnegĮ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6867 Sherldan Road

MOTERŲ
—dėl—

ŠLAVIMO*
Daliniam Laikui 

NEREIKIA PRITYRIMO ‘
Krelpkltfa:

PERSONNEL OFISAN

Sears, Roebuck & Co.
62nd and So. Western Avė.

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO , 

Patyrnuhj — arba mes Išmoklnalm jus.

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, Dl.

Imkite Douglas Park “L” Iki Durų

High School
, Merginų

16 metų Ir vyresnių
Būkite patriotiškos

Pakuokite Maistą
Kareiviams) užjūryje 

Lengvas darbais—geras mokestis 
smagi darbavietė.

WILLIAMS, WEST 
& WITT’S PRODUCTS 

COMPANY
125 W. Ohio St.

Pas mus daug žmonių se
nosios kartos sirguliuoja ir 
nebegali ateiti į bažnyčią 
net sekmadieniais. Metų naš 
ta pakerta žmogaus kojas 
ir pastoja kelią laisvam ju
dėjimui. Praeis dar keli me
tai, ir nebematysime raukš
lėto veido ir žilo plauko Lie
tuvos vaiko savo apylinkėje.

Padėkos žodis
Šv. Pranciškaus Seserys 

šiuo reiškia nuoširdžią pa
dėką visiems gerb. klebo
nams, kurie parodė savo nuo 
širdumą pakviesdami savo 
parapijiečius dalyvauti “Lie 
tuvių Dienoj”, ir už jų pa
čių atsilankymą ir gausią 
paramą.

Nuoširdžiai ačiū rėmė
jams, kurie rūpestingai teikė 
savo pagalbą ir darbą pri- 
ruošime iškilmių.

Padėkos žodį tariame Mr. 
Davis iš Treasury Depart
ment; Frances Tarnapowicz 
ir Pivariūnienei už visus ap
garsinimus, kurie padėjo su
traukti skaitlingą minią, ir 
už jų uolų prirengimą įspū
dingos programos ligoninės 
lėktuvo dedikacijos proga. 
Lėktuvas huvo auka Pittš- 
burgho ir apylinkės lietuvių.

Ta pačia proga norime pa
dėkoti visraomenei, kuri ne
paprastai skaitlingai atsilan 
kė ir gausiai mus parėmė.

Negalime pamiršti padė
kos gerajam Dievui už neti
kėtai gražų orą, tokio ma
lonaus nebeturėjimo jąu per 
daug metų.

Dar kartą tariame ačiū 
visiems. Lai gerasis Dievas 
šimteriopai atlygina visiems 
už gerus darbus, už gausų 
atsilankymą, stropų pasidar
bavimą ir, nuoširdžią para
mą. K. J, S.

MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL.
Liepos 2 d. laikytam Fe

deracijos susirinkime nutar
ta rengti dar vieną rudeni
nį pikniką Swit parke. Taip
gi nutarta parapijos salę už
daryti dviems mėnesiams. 
Klebonas ir komitetas turi 
irgi gauti atostogų.

Liepos 2 d. LRKSA 137 
kuopos piknikas, Birutės par 
ke labai gerai pavyko. Ko
misijos narė Adelė Misiūnai
tė pranešė, kad liko $139.36. 
Iš tų, $69.68 paaukota para
pijai, o kitus kuopa išdalins 
nariams tarnaujantiems kiar 
riuomenėj, būtent dr. B. Bo- 
lotoff, Edward Rimkus, Bru
no Misiūnas ir Albert Bal- 
čitis.

Mūs kuopa labai gražiai 
darbuojas. Neužmiršta nei 
mirusių narių ir tarnaujan
čių kariuomenėj.

Liepos 9 d. skaitytas laiš
kas labdarių kas link bai
gimo įrengti namo. Kuopa 
laišką priėmė ir žada kokį 
pikniką surengti.

Antanas Kairys žada tapti 
amžinu labdarių nariu. Man 
rodos, atsiras ir daugiau, ku
rie prisidės prie to ‘ kilnaus 
darbo.

PATARNAVIMAI*

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorios, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
TeL YARDS 18«6.

PARDAVIMUI

PRIE MJCHTOAN CITY MAŽA UKf
bu modemiškai {rengtu 6 kambarių 
namu,, aunparlor, vana, basenaentaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinga mokyklos, 
4 tylokai nuo South Sbore geležin
kelio stoties. 1H mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puofinlų rezortų.
J. P. VARKALA sav.. Chlcagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Vlrginia 2114

Vokiečiai kaujasi 
pietinėj Suomijoj

LONDONAS, liepos 12.— 
Berlyno radio pranešė, kad 
vokiečiai kariai jau kaujasi 
virš Viipuri, pietinėj Suo
mijoj. Per du metus suvirs 
septynios vokiečių divizijos 
gynė šiaurinį Suomijos fron 
tą.

Melskitės, kad Lietuva vėl 
atgautų nepriklausomybę.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.

PARDAVIMUI NAMAS
Brlghton Parke — pardavimui 2-fla- 
tų, po 4 ir 4 kamb., namas; karftto 
vandenio Šildomas, 2 kambariai bels- 
mante Ir 1 kamb. vlSkuoaė, uždą 
ryti porCial. Arba . mainysiu ant 
mažesnio namo su kiek nors že
mes. Savininkas randasi vietoj:—

250# West 45th Street, Chlcago

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklau
soma valstybė.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

DffiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

......
PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

——---------------4. Į I .rln. ■^'■5

gančiai švogerkai. Grembai 
turi savo reikalų: leidžia sū
nų į kunigus Augustijonų 
seminarijoj ir yra daug pa
sidarbavę Rockforde katali
kiškose draugijose, parapi
joj ir spaudos reikaluose.

Marijona Aštikutė labai 
pavyzdinga mergaitė, užrašė 
“Draugą” savo mylimam tė
veliui ir mamytei. Saka, se
niai norėjus užrašyti, bet 
nežinojus per ką. Ji pati 
irgi mėgsta paskaityti dnr. 
“Draugą”;

Bronius Garšva, žymus 
biznierių?, bučernės ir gro- 
sernės savininkas, prie lie
tuviškos bažnyčios, atnauji
no “Draugą”. Jis jį mėgsta.

Serga Antanas Valis, LRK 
SA 137 kp. narys. Žada pa
siduoti ligoninėn.

Juozas Balčitis buvo Chi- 
cago ligoninėj. Jau grįžta 
namo ir eina geryn.

Velinam visiems ligo
niams pasveikti. Koresp.

Atostogas pas kun. K. Juo 
zaitį leidžia jo tėvas K. Juo
zaitis ir sesuo Zofija Prū- 
saitienė su sūnum ir dukte
rimi. Visi dalyvavo Susivie- 
nymo piknike ir gėrėjos 
Rockfordo miesto gražumu; 
džiaugės, kad jaunimas gra
žiai lietuviškai kalba ir dai-»
nas dainuoja bei lietuviškus 
šokius šoka.

Teko girdėti, kad Rock
fordo Plikė žada duoti Barz
daskučiui atsakymą. Saką 
kad jis labai sapnuoja. Da
bar grinorių nebėra, o jis 
ieško, nori jietas bosauti.

Viktoras ir Elena Grem- 
brai, 1702 South Main Str., 
užprenumeravo ‘ ‘Draugą’ ’ 
visam metui savo švogerkai 
gyvenančiai New Philadel- 
phia, Pa. Grembai labai gra
žią auką suteikė savo ser-

a

"Sudeginti" para
pijos morgičiai

Cleveland, O. — Šv. Jur
gio parapijos naudai liepos 
2 d. festivalas gerai pavy
ko. Parapijos erdvi svetai
nė publikos buvo pilna ir 
visi gražiai linksminosi. Vie
ni kortavo, kiti užkandžia
vo, o jaunieji šoko prie A. 
Buknio orkestro.

11 vtal. vakare buvo trau
kimas įvairių dovanų. Po 
tam parapijos “mortgage”1 
deginimas. Klebonas kun. V. 
Vilkutaitis įteikė ‘ ‘mort
gage” lapus Jonui Sajevi- 
čiui, kuris su savo šeima 
paaukavo skolos atmokėji- 
mui $500. J. S. Sajevičiai 
yra biznieriai ir geri para
pijiečiai.

Pora metų atgal teko gar
bė irgi sudegint Nesiliau
jančios Pagalbos Panelės 
Švč. “mortgedžius”.

Tėmytoja

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ateikite šiandie!

Stadio Oooeta

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
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THE UTHUAN1AN DAILY FRIEND 
2334 South Oakley Avė. Chioago, Illluois

Publiahed Daily, except Sundays, 
t by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c percopy.

Advertiaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
z Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

J ' _—.
' . Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams *.......................................z........................................ $7.00
Pusei metų ..........................................._.............. . 4jOO
Trims mėnesiams ......................   2.00
Dviem mėnesiams . ............................................................ 1.50
Vienam mėnesiui ........................................................................ 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metams ...................   $6.00
Pusei metų ........................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ................................................................ 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ............................................ •................. .75

• Užsieniuose:
Metams ................................................................................... $8.00
Pusei metų .................... ............................. ..................... 4.50
Trims mėnesiams ..............................................................*. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu?

Skelbimų k&inos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
p;i3ilaiko 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 lalkraštin nededamos.

Į
į

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

F. D. Rooseveltas kandidatuoja
Užvakar spaudos atstovams Vašingtone Prezidentas 

Rooseveltas pranešė, kad, jei demokratų nacionalinė 
k mvencija, kuri įvyksta busimąją savaitę Chicagoj, jį 
nominuos, jis apsiima būti kandidatu ir, jei bus išrink
tas, ir vėl tarnaus savo kraštui ir žmonėms.

Šis pranešimas nebuvo naujanybė, nes jau nuo se
niau buvo jaučiama, kad Prezidentas Rooseveltas kan
didatuos ketvirtam terminui. Jo ilgas tylėjinias apie 
savo kandidatūrą buvo ženklu, kad jis apsiims būti 
d:mckratų kandidatu dar vienam terminui.

Patsai Prezidentas pasakė, kad jis jau norėtų pasi- 
trr nokti iš viešojo gyvenimo. Bet dabar eina karas ir 
jio, kaipo geras karys, negali trauktis iš karo lauko. 
Anot jo paties pareiškimo, nors jis yra vyriausias A- 
mcrikos ginkluotų jėgų vadas, tačiau yra jėga, kurios 
ir jis turi klausyti. Toji jėga — tai Amerikos žmonės, 
jų gerovė. /

Be to, p. Roose veltą kandidatuoti verčia ir jo par
tija, jo bendradarbiai ir draugai.

šiuo metu politinė padėtis krašte yra tokia, kad tik 
p. Rooseveltas tegalės išvesti demokratų partiją į lai
mėjimą, būsimuose prezidentiniuose rinkimuose. Mat, 
re publikonų partija per paskutiniuosius kelerius me
tui žymiai sustiprėjo. Ji turi 26 gubernatorius,, kurių 
įtaka jų valdomose valstybėse, aišku, yra nemaža. Su 
tua rinkimų metu teks rimtai skaitytis. Respublikonų 
kandidatai į prezidentus ir vice prezidentus yra jauni, 
gabūs, iškalbūs vyrai. Tad, ir į tai demokratų lyderiai 
turi kreipti rimto dėmesio.

Prezidentas Rooseveltas, turėdamas didelio patyri
mo, įvedęs krašte nemažai socialinių pagerinimų, pa
ke ęs darbo žmonių būvį, sėkmingai vadovaująs gink
lui oms karo jėgoms, sparčiai žygiuojančioms į perga
lės laimėjimą, galės atlaikyti opozicinės partijos užsi- 
,m:jimą šį kartą laimėti prezidentūrą. Kitas kandida
tas vargu ąr galėtų atlaikyti.

Tad, dabar jau aišku, kad respublikonų pasirinktam 
kandidatui Thomas Dewey būsimuose rinkimuose teks 
susiremti su Prezidentu F. D. Rooseveltu. Tai pasako, 
kad rinkimų kampanija bus ir gyva ir įdomi.

Besirengiant prie svarbaus darbe
Ilational War Fund rinkliava šiemet bus spalių mė

nesį. Kiek fondo centras, tiek skyriai jau pradėjo reng
tis prie šios svarbios rinkliavos.

£is fondas skirsto surinktas aukas į daug dalių — 
" U. S. O., vietos suvargusiems šelpti ir įvairių tautų 

■ sudarytiems šalpos fondams.

Pastebime, kad Chicagoj ypač rūpestingai rengia
masi prie to darbo, į kurį ir lietuviai yrą įtraukiami. 
Ir, nėra abejonės, lietuviai visais galimumais dėsis ir 
darbuosis, kad rinkliava pavyktų. Dirbs ir aukos ir 
kituose miestuose gyveną lietuviai. Svarbu, kad mss, 
lietuviai, darbuotumėmės organizuotai ir vieningai. Tuo 
Jjūdu daugiau galėsime nuveikti labai kilniam tikslui.

Be laisvos Lietuvos nebus teisingos taikos
DAUG IŠTREMTA, DAUG ŽUVO

Lietuviai kovoja ir miršta už aavo teises ir laisvę. 
Dviejų okupacijų rezultate Lietuva jau yna netekusi 
apie 10 nuoš. savo gyventojų. Vienų metų bolševikiška 
okupacija yra ištraukus iš Lietuvos apie 50,000 gyven
tojų, o trijų metų naciškoji okupacija yra pašalinus iš 
Lietuvos apie 200,000 gyventojų. Kiek iš jų yra miru
sių ir kiek tebėra gyvų niekas tuo tarpu pasakyti ne
gali. Čia galima konstatuoti tik tai, kad sukilimas prieš 
rusus atėmė apie 4,000 gyvybių, o sukilimas prieš vo
kiečius galėjo atimti nemiažesnį skaičių. Iš viso ko aiš
ku, kad lietuviai už savo teises ir laisvę moka nė kiek 
nepigiau, o gal ir brangiau už kitas tautas.

Lietuviai iš okupantų ir priešų malonių nelaukite. Jie 
kovoja ir kovos su jais iki galo. Jų visos viltys yra 
dedamos į save ir į tuos, kurie pripažįsta teisę ir lais
vę ne tik sau, het ir kitiems, kurie smurtą bei klastą 
kovoja ir deda pastangas karą bei agresiją eukrimi- 
nalinti, ir pokarinį pasaulį sutvarkyti teisės ir suvere
ninės lygybės principu, kaip jis yra suformuluotas At
lantic Charteryje ir kitose atitinkamose deklaracijose. 
PRITARIA IR KOVOJA

Toms deklaracijoms ir tiems aktams, kurie yra pa
grįsti tautų ir valstybių laisvės pagrindu, lietuviai pil
nai pritaria ir kovoja už tai, kad visos tautos galėtų 
saugiai gyventi savose sienose ir kad visiems žmonėms 
būti piatikrinta laisvė nuo baimės ir vargo.

Prezidento Roosevelto paskelbtos “Keturios Laisvės” 
ir jo pareiškimas, kad

“the right of every nation, large or small, mušt be 
respected and guarded as jealously as are the rights 
of every individual within our own Republic, and 
that the doetrine that the strong shtall dominate the 
weak is tse doetrine of our enemy, and we reject it. ”, 

yra ir Lietuvos žmonių laisvės programas ir nusistaty
mas. Už tas idėjas ir už tuos principus lietuvių tauta 
kovoja ir visuomet kovos. Lietuviai nepripažįsta svę- 
timųjų dominaeijos dabar, nepripažins jos ir ateity. 
Lietuvis yra nusistatęs geriau savam krašte laisvu mir
ti, negu svetimųjų priespaudoje vergu gyvčhti. Jam 
jokia svetima vergija ar dominacija nepriimtina: Lie
tuva turi būt lietuvio, o ne vokiečio, rusoi ar kokio nors 
kito pavergėjo. Lietuvis kovojo prieš rusą okupantą, 
dabar kovoja prieš vokietį ir kovos bet prieš ką įeitą,
kuris tik norės Lietuvą pasigrobti ir lietuvių tautą pa-«
vergti.
LIETUVOS ŽMONIŲ VIENINGAS DARBAS IR 
NUSISTATYMAS

Lietuviai gal niekuomet nėra buvę taip stipriai nusi
statę ir susijungę ,už Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
bę, kaip dabar. Visos politinės partijos ir visos piatri- 
jotinės grupės yra susijungusios į vieną, (plieninę lais
vės kovotojų armiją, vadovaujamą Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto. To komiteto yra paskelbti trys 
labai svarbūs dokumentai:

e
1) Deklaracija tautai, pareiškiant, kad tautos egzis

tencijos ir visokeriopos gerovės būtinoji sąlyga yra tau
tos laisvė ir valstybės nepriklausomybė; kad suvereni
nė Lietuvos valstybė dėl okupacijos nėra išnykusi, te
bėra kaip buvus, tik jos kai kurie organai yra laikinai 
sutrukdyti, bet jie, kaip. praeity buvo, taip ir ateity 
bus atstatyti; kad Lietuvos demokratinė santvarka bus 
suderinta su plačiųjų tautos sluoksnių interesais ir ben
dromis pokario sąlygomis; kad demokratinei santvar
kai atkurti ir kraštui nuo priešų apginti yra įkinky
tos vįsos jėgos visose srityse.

2) Atsišaukimas į pasaulį, kuriuo nusakoma Lietu
vos istorija, suvereninės valstybės teisės, jos santykiai 
su kitomis valstybėmis, kaimyninių valstybių papildy
tos neteisybės, tautos žaizdos, nuostoliai, nusistatymas 
ir pasiryžimas kovoti iki visiškos pergalės ir grąžini
mo Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės, kuri jai tei
sėtai priklauso.

3) žodis į Amerikos lietuvius, nupiešiant rusų ir vo
kiečių okupacijas, konstatuojant faktą, kad vokiečiai 
karą jau yra pralaimėję ir todėl iš Lietuvos jįe turės 
nešdintis, bet jų vieton skverbsis rusas okupantas, ku
ris yra taip pat nepageidaujamas kaip ir vokietis, kad 
lietuviai yra pasiruošę jį sutikti ir koyoti, kaip kovoja 
vokietį, nežiūrint to, kaip sunki ir brangi ta kova būtų.

Iš to, kas VLIK pareiškimuose pasakyta, ir kas Lie
tuvoje padaryta bei daroma, aiškiai matosi, kad lietu
vių tauta yra pasiruošus žūtbūtinei kovai, politinei re
formai ir dideliam darbui; darbui apgriautą kraštą 
atstatyti, sudarkytą ūkį sutvarkyti, išblaškytus gyvuo
sius tautiečius surinkti, jiems ir visiems kitiems žmo
niškas gyvenimo sąlygas sudaryti — valstybę ir tautą 
ant savų — nepriklausomų kojų pastatyti. Padaryti 
iš Lietuvos mažąją Ameriką, su amerikoniška demo
kratine santvarka ir su amerikoniškomis teisėmis bei 
laisvėmis, taip kad kiekvienas pilietis būtų ne mecha
niškas robotas, bet sąmoningas — laisvas žmogus.

Dr, E. I>.

Nauji žemaičių 
kankiniai

(Tęsinys)
44. Mikas Longinas — ū- 

kininkas nuo Kretingos. 
Smulkesnių žinių apie jį ne
turime.

45. Liudas Malakauskas 
— gimęs 1920 m. Kontau- 
čiuose. Tarnavo puskarinin
kiu auto rinktinėje ir tik 
po bolševikų atėjimo gavo 
tąrnybą Telšių apskr. val
dyboje. Dirbo patri jotinį 
darbą. Suimtas 1940 m. lap
kričio 11 d. 2 vai. nąktį. Per 
kratą nieko nerasta.

46. Petras Maskolenka — 
kilęs iš Pąrvainių kąimo, 
Luokės valsč. Turėjo smul
kių prekių parduotuvę. Ne
dalyvavo jokiame visuome
nės veikime, jokioj organi- 
zącijoj nedirbęs. Nuimtas 
1941 m. birž. 8 d. Kaunata- 
ve.

47. Jonas Milius — bąt- 
siuvis, paskutiniu laiku gy
venęs Alsėdžiuose. Gimęs 
1903 m. balandžio 22 d. Plun
gėje. Šaulių sąjungos nąrys, 
veiklus lietuvis, įvairiomis 
progomis iškeldavo slapta 
lietuvišką trispalvę. Suimtas 
1941 m. vasario 16 d., kal
tinamas — lietuviškos vė
liavos iškėlimų. Jo lavonas 
buvo atpažintas. Ant kūno 
rapta daug dėmių. Galvos ir 
kiaušo kaulai sumušti, de-

dos kairėj pusėj uz ausies 
apiė vieną colį, skruostai su
mušti, rankos surištos už
pakaly, oda nubrūžinta.

48. Antanas Montvydas — 
matininkas nuo Kretingos. 
Daugiau apie jį žinių netu
rime.

49. Vlada* Motuzas. — 
Gaudikaičių valst. ūkio (prie 
Telšių) darbininkas, šaulių 
sąjungos narys, susipratęs 
patrijotas. Per kratą jokios 
įtartinos medžiagos nerasta. 
Suimtas 1940 m. spalių 31 
d. Jo lavoną atpažino žmo
na. Ant nugaros ir aut de
šiniojo šono sumušimo žy
mės. Ant kairės blauzdos irw s -
Uitų kūno dalių sumušimo 
žymės su kraujo išsiliejimu. 
Per apatinę lūpą ir dantis 
medvilninės drobės raiščiu 
smakras prilaužtas prie kak 
lo. Kairė akis iššokusi iš 
vietos. Dešinėj pusėj viršu
galvio žaizda apie 6 colių. 
Kaukolėje smegenų nebėra. 
Liko žmona su trimis val
kais.

50. Motiejus Norvaiša — 
siuvėjas, kilęs nuo Pleinių 
km., Tverti valsč. Jokiame 
visuomeniniame darbe neda
lyvavęs. Suimtas 1941 m. va
sario 27 d. tarnaitės įskųs
tas. Krgtoę mętu jokios įta
riamos medžiagos nerasta.

51. pūdas Pakalniškis — 
gimęs j.910 m- m^žernių 
ūkininkų šeimoje, Plungės 
valsč. Apie 10 m. dirbo Klai
pėdoje. Šaulių sąjungos na
rys. Pątrijętinio nusistaty
mo, okupacijos metu plati
no patrijotinius atsišauki
mus. Suirųtas 1041 m. naktį 
iš vasario 22 į 23 d. Liko 
Žmona ir dukrelė.

(Bus daugiau)

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

^BONOS

(Tęsinys)
* * *

Po pusvalandžio Danie
lius valgė pas kunigą Dar- 
mont paprastus pusryčius, 
kuriuos šis jam davė.

—Nesiskubink... ir kada 
tu valgai, galim truputį pa
sikalbėti. Šitai, tu esi gana 
neaiškioj padėty. Jeigu tave 
sučiups, be abejo, pateksi į 
kalėjimą. Tavo pasielgimas 
tave kaltina, ir tu negalėsi 
kovoti prieš tuos, kurie no
ri tave apkaltinti. Ar esi 
pagalvojęs, ką turėsi dary
ti, kad nusikratytum polici
jos ieškojimų?

—Policijoms, tur būt, yra 
pranešta. Jos, tur būti, yra 
gavusios mano fotografiją 
iš mano šoferio liudijimo, 
kurį atėmė. Man negalima 
bus rasti darbo. Ąš galvo
jau, su trupučiu pinigų, gal 
būt, galėsiu pereiti sieną.

—Veltui bandytum, toli 
nenueisi.

—Tikrai. Pagaliau vienas 
iš mano kalinių kalėjime, 
gana gero būdo, atėjo ma
nęs aplankyti. Jis įstojo į 
svetimšalių legijoną... Aš, 
gal būt, galėsiu padaryti, 
kaip jis?

Kunigas susigalvojo:
—Taip, tai—nebloga iš

eitis ; vienintelė, manau, ku
rią galima bandyti vykdyt. 
Ten, mažiausia, tavęs ne
klaus, kas tu toks... Kokį 
vardą pasirenki?

—Nežinau... tai nesvarbu! 
...arba greičiausiai... vadin- 
siuos Enguerr.andu. Šis var
das man- primins, kodėl aš 
ten esu.

—Tegu, bet nedėk tiek 
daug pagiežos į savo inten
ciją. Aš tau pasakiau, kad 
privalai visus tave liečian
čius rūpesčius pavesti vie
nam Dievui; tu nežinai, ar 
iš šitos tragiškos padėties 
neiškils kas gero. Pažadėk!

—Tai sunku!... Tegu, pa
žadu.

—Gerai, eikime prie kito 
klausimo. O tavo sužadėti
nė?

—Aš nenoriu, kad ji ten 
liktų.

—Tikriausiai, po kelių 
dienų, kada tu būsi iškelia
vęs, aš bandysiu pasikalbėti 
su Engiuerrandu;—pasikal
bėjimas opus, žinau. Jis tik
riausiai bus nepatenkintas, 
kad aš radau išeitį tam, kurį 
jis laiko vagimi. Pamatysi
me! Svarbiausia, — steng
siuos, kad jis leistų man pa
sirūpinti tavo sužadėtine. 
Aš esu atkaklus, ir man pa
siseks... Aš ją patalpinsiu 
pas pranciškones, kurios 
turi čia arti ligoninę.

—Ji buvo pradėjusi moky 
tis plaugytt ligonius pas Ne- 
verso Seseris.
• —Tad puiku! Ar ji yra 
gabi ?

—O, taip, ji lengvąi su
pranta; vakarais dar Tracy 
aš ją mokiau. Ji galėtų iš
laikyti savo egzaminus.

—Tu man darai įspūdį 
jaunuolio, kuris ieško išsi
lavinimo.

—Taip, kunige. Aš daiug 
išmokau pats savaime. Ką- 
lėjime vienas penkeriems 
metams nuteistas profeso
rius daug man padėjo. Jis 
tvirtino, kad mano išsiląvi- 
nimo laipsnis atitinkąs gim
nazijos atestatą.

—Tu turi valią, mano vy
ruk, tai labai gerai... Paga
liau, darau išvadą: aš pada
rysiu, ką galėdamas, per
kelti tavo sesutei, aš noriu 
pasakyti—tavo sužadėtinei, 
į naują aplinkumą. Ar tu 
tiki, kad aš galėsiu prie 
progos susitarti su ponia 
Enguerrand?

—Ji yra labai gera Tere
sei ir, atrodo, ją labai myli.

—Gerai, tai šis tas! O 
tave ar ji mylėjo?

Danielius sumišo ir paga
liau tarė:

—Šita moteris rodė man 
daug palankumo, ji rūpinosi 
manimi ir visuomet mane 
gynė, net kai aš buvau ap
kaltintas vogęs?””’’*'*-

—Labai gerai, labai gerai. 
Tad tu, tur būt, ją myli?

—Ne! ’
—Kąjp ne 1 Nesuprantu!
—Negaliu, klebone. Aš 

visuomet bandžiau nugalėti 
šitą nepasitenkinimą, kurį 
turėjau jai, bet veltui. Ji 
atvykdavo kiekvienais me
tais į Tracy, ir nuo pirmos 
dienos, kada aš ją pama
čiau, turėjau norą saugotis 
jos. r ... .

—Ar ji atvykdavo į Tra
cy, kada tu buvai vaikas?

—Kada aš pamačiau ją 
pirmą kartą, turėjau devy
nerius ar dešimt metų. Ir 
paskui ji visuomet ieškojo 
manęs sutikti, sakydama 
man, kad ji labai domintis 
jaunais berniukais, kaip aš. 
Aš taip pat žinau, kad ji 
reikalavo,—tai parašė man 
mano gerasis klebonas į 
kalėjimą,—kad jos vyras 
mane paimtų pas save, kai 
aš išeisiu iš kalėjimo. Ji 
ateidavo taip pat manęs ap
lankyti.

—Keista!
—Ką jūs sakote, klebone? 

(Daugiau bus)

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMBNT. Tegul būti
na alyva i DEVINES OINT- 
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausjno vaikščiojimu. Parduo
damos SU pinigų grąžinimo g,i 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

wiebol.dts-goldblatt

DEVINf OtNTMENT
Nesutepantis — Nenudažantla
H00 N. Clark SC, City 

SUPERIOR 1462.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
West Pullmano 
naujienos

Mūsų parapijos vikaras 
kun. Juozas Makaras turėjo 
savaitę atostogų ir buvo iš
vykęs į Michigan valstybę. 
Dabar Vėl grįžo prie savo 
pareigų ir labai puikiai sau
lės apdegęs.

pasidarbavimu Onos Šlužie- 
nės, atnešta devynios šv. Mi
šių aukos minėtai novenai.

Rap.

ŠŠ. Petro ir Povilo para
pija šiuo laiku puikiai fi
nansiniai stovi ir viskas yra 
geroje tvarkoje. Klebonas 
kun. M. Šviarlis pranešė pa
rapijos komitetui, kad pa
rapijos ižde yra pinigų $4,- 
600.00. -

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 16 d., 1 vai. popiet, pa
prastoj vietoj įvyks svarhus 
draugijos Lietuvos Ūkinin
ko mėnesinis susirinkimas. 
Prašoma narių susirinkti, 
nes bus daug įdomių prane
šimų. Kaip žinoma, draugi
jos metinis išvažiavimas į- 
vyks liepos 30 d., Spaičio 
darže, Willeiw Springs, III.

Niūriai pasilikę su mokes
čiais malonėkite užsimokė
ti. Ieva Lukošiūtę fin. rašt.

DIDELI PASIRYŽIMAI

Praeitą sekmadienį per 8 
vai. Mišias šv. Šv. Vardo 
dr-ja ėjo bendrai ir skait
lingai prie šv. Komunijos. 
Po visam parapijos salėje 
turėjo pusryčius ir susirin
kimą. Reikia piižymėti, jog 
dvasios vadas kun. J. Ma
karas daug pasišvenčia ir 
dirba, kad Šv. Vardo dr-ja 
gerai gyvuotų. Jo pasidar
bavimu praeitam susirinki
me įsirašė trys nauji nariai: 
Frank Venckus, Robertas 
Jovaišas ir Povilas Šlajus.

Vasariniam parapijos pik
nikui, kuris bus liepos 30 d., 
Vytauto parke, virtuvėje — 
restorane šeimininkėms vėl 
vadovauti apsiėmė žymi mū
sų kolonijoje veikėja Bar
bora Sucilienė. Pavasari
niam piknike B. Sucilienė su 
savo pagelbininkėmis virtu
vėje padarė parapijai gryno 
pelno $256.00. Tai bent re
kordas.

Kviečiame į ARD 
pikniko

Šį sąkmadienį, liepos 16 
d., Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų centras rengia pirmą 
šių metų pikniką, Ryan 
Woods, prie 87 ir Western 
Avė. Vietos numeriai 23, 24 
ir 25.

Darbščios rėmėjos daly
vaus su skaniai prirengtais 
valgiais ir šaltais gėrimė
liais. Kiekvieno rėmėjų sky
riaus komisija rūpinasi, kad 
lik visko prirengus užtek
tinai, kad būtų galima atsi- 
lankusius svetelius gražiai 
priimti.

Taigi jūs, brangūs svete
liai, nepatingėkite atvažiuo
ti, o atvažiavę, žinau, kad 
nesigailėsite. Įžanga dykai.

E. A.

Dr. Margaret Chung, kinietė gydytoja San Fnancisco, 
Calif., ir “motina” daugiau kai 659 “įsūnytų” karo la
kūnų Pacifike, rodo brigados gen. R. E. Randall’iui at
vaizdą komendanto lakūnų vieneto, pasivadinusio “Fight- 
ing Rippers”, kurie yra pasiryžę iki Kalėdų numušti 200 
japonų karo: lėktuvų. Iki šiol jau yra numušę 187. (Acme- 
Draugas telephoto)

1 Liepos 17 d. mūsų bažny
čioje prasidės novena prie 
šv. Onos. Mūsų parapijoje 
yra daug moterų ir, mergi
nų, kurios nešioja šv. Onos 
vardą. Kaip pranešta para
pijos laikraštėlyje “Ž.Ž.Ž.”,

Iš šv. Vardo dr-jos 
veikimo

Marųuette Park. — Gimi
mo Šv. Panelės parapijoje 
Šv. Vardo dr-ja ėjo bendrai, 
ir labai skaitlingai, prie šv. 
Komunijos liepos 9 d.

Po šv. Mišių buvo bendri 
pusryčiai, kuriuos klebonas 
kun. J. Paškauskas užfundi-

jo. Dr-ja dėkojo kleb. kun. 
J. Paškauskui už jo gerą šir
dį ir duosnumą. Jo prašy
mas Šv. Vardo vyrų dirbti 
parap. karnivale priimtas.

Karnivialas prasidės rugp. 
4 d.

Dr-jos susirinkimų nebus 
per liepos ir rugpiūčio mė
nesius. Tik svarbesnės ap 
žvalgos trumpai.
» Narys Jonas Gailis ir Wal 
ter Raginis išvažiuoja Dė
dės Šamo .tarnybon. Nariai 
palinkėjo “good luck”.

Buvęs pirm. Rokas Yer- 
kes pntra savaitė sunkiai 
serga. Randasi Alexian Bro
thers Hospital, kamb. No. 
458.

Good luck, Ray, greit pa- 
sveik!

Rokas yra nuolatinis dnr. 
“Draugo” skaitytojas ir ka
talikiškų įstaigų rėmėjas.

Koresip. J. Skelly

Ralph L. Williams, 26 me
tų, pabėgęs iš Indiana vals
tijos kalėjimo, Michigan Ci
ty, buvo sulaikytas policijos 
praeitą trečiadienį

Susirgimai
Dr. Edvvard A. Piszczek, 

kauntės sveikatos direkto
rius, pranešė praeitą antra
dienį, kad šiais metais kaun
tės apylinkėje, už Chicagos, 
įvyko septyni susirgimai 
vaikų paralyžiumi.

K| gali padaryti 
1,280 doleriu

Oxfordo universiteto pro
fesorius dr. H. W. Florey, 
1936 metais paprašė Rocke- 
fellerio Fondo paskirti jam 
$1,280 tyrinėjimui medici
nos mokslo srityje. Jis nu
rodė, kad už tuos pinigus 
jam reikia įsigyti tam tik
rų instrumentų laboratori
jai. d M

Pinigus * profesorius gavo 1 
ir pradėjo savo moksliškus 
tyrinėjimus. Tų tyrinėjimų 
išdavoje šiandien mes turi
me stebuklingiausią ir isto
rijoje geriausią vaistą peni
ciliną.

Nors pencilinas buvo at
rastas Anglijoje jau 1929 
metais, tačiau jis nebuvo iš
bandytas kaip vaistas.

Tai vienas iš geirausių 
Rockefellerio Fondo invest- 
mentų.

PIRKITE KARO BONUS

,7

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKEMUL 

Geriausio Materlolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam 
klientams pilną

Didysis Ofisas Ir DirbtuvB:

VENETIAN 
MONUMENT CO.Štai vfenas iš mūsų gražių 

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

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELBY 0108

$10 KLINIŠKAS
IŠTYRINĖJIMAS

PILNAS UŽ $3
FIZIŠKAM IR FLUOBOSCOPIO

X—RAY—
KRAUJO IR URINALO įo 
T11U A ĖJI MAS—Viskas ui y) O
Paprastai apkainavlmas tokio lgtlring- 
Jlmo yia llu, ir mes gvarantuojame 
jums patenkinimą arba jūs mums nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KBONI9KOS LIGOS 
PASEKMINGAI GYDOMOS 

VARIUOSE GTSGO8. kojų ronos, Ir 
panagiai kojų tgtlnlmal. Rheumutlsma. 
SKU.VtO SKAUSMAI, nevtrtklulmaa, 
degančio. pilvines taizdos ar užkl.tg- 
Jimas.
KRAUJO LIOOS, silpno, nuvargusio, 
anenna Ir krau/o užnuodljlmus i* prle- 
iastles kroniikų ligų. Auggto kraūjo 
spaudimai*.
ODOS LIGOS, niežėjimas, degančios 
ezzema, psoriasls ar spuogų. 
URINALIN1AI SKAUSMAI. prostatl-
• Laiko nepronulinins ____

2IW SOUTH STATE STRBHT 
Kampas Albuos Segtam Aukite
VALI • ryto iki S rak. Sekmad. 1«-1. 
tls, skaudžios ir nesmagumo KJtONIS- 
KOR LIGOS. Ar atsikelti reikta nak
timis!
• NUOIATINHS PASEKMES
• Tuojau palengvinimas2 lemu kaina. lengvemle Sąlygomis

MBS KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAGO MEDICAL 1NST1TUTH

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ!

PiUKiidolilte I’mKg Dabartinėma Žemuma 
Nuošimčio Ratams.

KEIST IJ TO SAVINOS 
IEL.: CALUMET 4118

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mOstj ištaigoje. Jflmj lndflliai 
rūpotlngal globojami h- Ilgi *5,000.00 ap- 
(lraiisti per Peilernl Ha v Ings and lxxn ta
nu rami- Corporation. Jflsų pinigai bos greitai 
lAmokaml Joms ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINĖ I.NTAIGA.

_ — <7 Matai Sėkmingo Patarnavimo! —

AND L 0 A N 
Jos. M. Mozeris, ttee’y.

ASSOCIAT1ON 
•338 80. HAUTED 81.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIO MA- 
THR1OLAS NATUMALES ESM 
SPALVOS DANTŲ FLEITOMS.

Velvatonej£”
$12.50

IBI $39.50 UŽ KIEKVIENA
Neatsiduoda. Be ekenle. Natūrali spal- 
voe. Neb lanka. Vlrnj galy žlnemoe dantų 
pleltoa. Permatomas oryatal olear plaltaa

Plunksnos linkint, sanitaras, Paten
kinimas garantuotas. Materialas lakai pa- 

| gamtini. Vienos dienos taisymų

Darome p laitas (spaustas ir 
gautas tik Ii laiminom deotUtg

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

1TS4 g. Ashland tad FĮ, Mon. tm
Atdara nna • lU S. MtaS. aas I IU t 
_______KALBAME LIETU VKKAI

IMI W. 9«th St. tad n. Isw. 9S08 
ao N. Dearbora Rm. SOS, Sta >«4S 

▼Idurmlsstlo vai. t—t. Antradieni ir
katristoSlsai Mt I lU I. >

Palaiminti santaiką da
rantieji, nes jie Dievo sūnu
mis vadinsis. (Mat. V, 9).

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE!

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika“
kainuoja. . $1.001

(Pridėkite 10c persiuntimui)
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika“ yra skiriama vien tik 
Ajnerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletu metų 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapolis Coilege, ku- 
randasi Thompson, Conn.

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radlo Prot WGES’rogramai 
(1390 k.) 

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

aTa

ROZALIJA WAICIULIENE
(PO TĖVAIS TAMULIUNAITĖ)

Gyveno adresu 2358 South Oakley Avenue.

Mirė Liepos 11d., 1944m., 9:30 vai. ryte, sulaukus 
74 Kietų amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramy
galos parap., Jutainių kaimo. Amerikoj išgyveno 40 m.

Paliko dideliame nuliūdime: giminaičius — Tumų ir 
Jasiunių šeimynas; ir daug kitų giminių ir draugų.

Velionė priklausė prie Altoriaus Puošimo dr-jos, 
Maldos Apaštalystės dr-jos ir taipgi buvo Šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyno, Tėvų Marijonų Vienuolyno ir Lab
darių Sąjungos amžina narė.

Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place. Laidotuvės įvyks Penktadienį, Liepos 14d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų 
par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamalos už velio
nės sielą. Po pamaldų nulydėsim į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Tumai, Jaąiunai ir kitos Giminės.

Laid. Direktoriai: Lachawicz įr Sūnai, CANal 2515.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 KOOSEVELT STREET

NULIŪDIMO , VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

.O

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dienų ir Kakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Pilone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED SI. 710 W. ISth STREET
_______________ Telephone TARPS 1419 ___________

L J. ZOLP
1646 WEST 46th 8T. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—M

LACHAWICZ IR SUNA1
2814 WEST 28rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVA

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 127Q

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAH MM



6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
s: Už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
GRĮŽO IS UŽJŪRIO

SGT. JOHN TAMULONIS

Sgt. John Tamulonis gimė 
Cicero, lapkričio 19, 1912. 
Baigė Harrison Technical 
High School. Buvo pašauk
tas į kariuomenę gegužės 
19, 1942, ir baigė airplane

mechanic mokyklą. Buvo iš
siųstas į užjūrį, kur 10 mė
nesių ištarnavo.

Grįžo vėl į Jungt. Valsty
bes, kur tęs toliau mokslą.

Buvo gavęs 3 savaičių 
atostogas, kurias praleido 
su savo tėveliais, Alex ir 
Anna, ir sesere Pearl, ir eu 
Keistučio choro nariais.

Jonas Tamulonis yra 
veiklus Keistučio choro ir 
klubo narys ir mėgsta lietu
višką veikimą.

Parvykęs atostogoms da
lyvavo Keistučio choro vei
kime.

Jis gyveno su tėvais po 
antrašu 2932 W. 38 St.

Iš karo lauko

Kunigas išgelbėjo sužeistąjį
Vienam amerikiečių ba- 

talijonui Italijoje buvo įsa
kyta užimti vieną kalną. 
Puolant šį kalną, vienas iš 
kareivių buvo sunkiai su
žeistas. Du sanitarai bandė 
jį paimti, bet negalėjo, nes 
juos apšaudė nacių kulko
svaidžiai. Sužeistasis šaukės 
pagalbos, bet ir antrą kartą 
sanitarų bandymas nepasi
sekė. Tada atsistojo kapelio
nas kunigas Albertas Hoff- 
man ir drąsiai žengdamas 
per kulkų lietų, sužeistąjį 
atgabeno į saugią vietą.

Kun. A. Hoffman, 34 me
tų amžiaus, priklauso prie 
Dubuąue arkivyskupijos. 
Šiuo metu jis gydosi Ame
rikoje. Mina Italijoje nu
traukė jo kairę koją.

Dingę kareiviai 
kovos laukuose

DEŠIMTS BROLIŲ KAREIVIŲ
Mažo miestelio, Lily,

Pa., gyventojai — de
šimts brolių McCabe pa
šaukti į karą. Visi ka
talikai. Motina-našlė vi
soj Altoona diecezijoj 
yra pripažinta ir vadi- 

I narna Karo Motina. įg-

Žodis iš namiį
„Kai iš namų parašoma 

kareiviams laiškai ir tuose 
laiškuose primenama apie 
religinę praktiką, tai karei
viai uoliai eina prie šventų 
sakramentų.

Kai rašote laiškus ka
riams, priminkite ir apie jų 
religinį gyvenimą.

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį paskelbė 950 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie dingę karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 43 vyrai 
yra iš Chicagos ir jos apy
linkės.

Dingusiųjų kovos Jaukuo
se kareivių skaičiuje yra 
2nd Lt. Anthony Lazdas, jo 
tėvas A. Ladas gyvena 6423 
So. May, ir 2nd Lt. Anton 
P. Nikas, jo motina Mrs. 
Helen Nikas gyvena 610 
Surf. ;

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos. [V

MA SS AGI

Mineralinės, sulferinės vanioa duoda didžiausią kraujo cirku
liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45lh St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ- PRANEŠIMŲ -MUZIKOS -DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocyclea

KAS RYTA:-Nw> 8:45 iki 9:15, *£££
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ" ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Nepaprastas įvykis

Išgyveno 18 metų su Įstrigusia 
kulka smegenyse

KULKA ĮSTRIGO Į SMEGENIS VAIKYSTES DIENOSE, 
KAI KITI VAIKAI RADO REVOLVERĮ IR JAU
NESNYSIS PASPAUDE GAIDUKĄ.

Ketvirtadienis, liep. 13, 1944

Bobert

/ mus
* 13■R,wi
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Grizo i viešbuti, kai 

ten vyko holdapas
Misa Constance Toulis, 22 

metų, Latin Quarter taver- 
no, 23 W. Randolph, sekre
torė, neteko praeitą trečia
dienį brangakmenių už $900, 
kai ji nuėjo į Park Dear- 
bom viešbutį, 1260 N. Dear- 
born, kur ji gyveno. Ji grįžo 
į viešbutį tuo laiku, kai vieš
butyje vyko holdapas.

Banditas buvo sulaikęs 
Walter Stein, naktinį kler
ką, ir rengės pabėgti su $75 
grobiu. Bet tuo laitu į vieš
butį įėjo Miss Toulis. Ban
ditas grąsindamas su revol
veriu atėmė iš jos brangak-

c
menius ir pabėgo.

Karo bonai
Chicago ir Cook kauntėje 

penktos karo paskolos bonų 
pardavimas praeitą antra
dienį pakilo iki $998,522,000, 
kvota buvo nustatyta $894,- 
014,000. Apie tai pranešė 
praeitą antradienį iždo de
partamentas. Bet individua
liai pardavimas karo bonų 
dar nepasiekė savo kvotos.

Atšaukė leidimą
Mayor Kelly praeitą ant

radienį ■ atšaukė leidimą 
Lipp’s Lower Level taver- 
nui, basemente, 56 W. Ma- 
dison str., kai St. Comdr. 
Carl Stockholm, iš navy pa
krantės sargybos, nusiskun
dė, kad ten lankės nepaly- 
dimos moterys, kurios turė
jo veneriškas ligas ir užkrė
tė keletą sailorų.

. Nubaudė motiną
Mrs. Pearl La Flair, 19 

metų, 1619 Prairie avė., pra
eitą pirmadienį buvo nuteis
ta 45 dienoms į pataisos na
mus, kai ji prisipažino teis
me, kad paliko 5 mėnesių 
dukrą. Mrs. Viola Adams, 
21 metų, 1706 So. Michigan 
avė., padavėja, pareiškė teis
me, kad Mrs. La Flair atne
šė kūdikį pas ją birželio 28 
dieną. Po dviejų dienų buvo 
pranešta policijai, kai moti
na negrįžo. Kūdikis yra šv. 
Vincento našlaityne.

Pažvelgus į 
gyvenimą

Per klaidą
HAVERBILE, Mass. —

Kai temperatūra buvo aukš
čiau 90 laipsnių, du vyrai 
iškrovė 20 tonų anglių ne į 
tą basementą. Paskui pa
aiškėjo, kad angliai turėjo 
būti kitur nuvežti. Vyrai 
vėl sukrovė anglis ir nuga
beno į paskirtą vietą.

Apleidę sostinę
LONDON. — Dar 41,000 

motinų ir vaikų apleido 
Londoną liepos 11 dieną dėl 
robotų veikimo. Laike šešių 
dienų 96 asmenų išvyko iš 
britų sostinės.

Už $5,000,000
New Yorko' arkivyskupi

jos 354 katalikiškųjų pra
džios mokyklų ir aukštes
niųjų mokyklų mokiniai nu
pirko daugiau kaip už $5,- 
600,000 vertės karo bonų ir 
štampų. Apie tai pranešė 
New York karo finansų ko
mitetas, iš U. S. ižcĮo depar
tamento. *

Rado
LOS ANGELES. — Lie- 

os 11 dieną kelyje, pietuose 
uo Los Angeles, buvo ras- 
a nužudyta jauna moteris, 

įjos galva buvo sudaužyta.

Gražus pavyzdys
JACKSONVILLE, N. Car. 

— Keturiasdešimt penkios 
laivyno nursės (gailestingos 
sesutės) ir WAVES iš Had- 
not Point laivyno ligoninės, 
priėmė šventą komuniją ir 
dalyvavo pusryčiuose, kurie 
įvyko Lodge ŪSO klube, ku
rį tvarko moterų skyrius, iš 
National Catholic Commun- 
ity Service.

1 Kontraktorius 
Namų Taisytojas

GEO. B0RCHERTA5
Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namui Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

Joe Celikovich 18 metų 
išgyveno su kulka savo sme
genyse.

Liepos 12 dieną jis gulė
jo ligoninėje. Minimas vy
ras dabar turi 29 metus am
žiaus.

Celikovich buvo auka taip 
vadinamo “neužtaisyto” re
volverio. Jis žaidė užpakaly
je savo namų su 15 metų 
amžiaus draugu, kai du jau
nuoliai rado seną, surūdiju
sį revolverį. Kitas jaunesny
sis manė, kad ginklas nepa- 
voj ingas (nežalingas), todėl 
jis atstatė tiesiai į Joe Ce
likovich galvą ir paspaudė 
gaiduką.

Kulka perėjo per Joe’s 
kaktą ir įstrigo į jo smege
nis, kur kulka pasiliko nuo 
ano laiko iki dabar, nežiū
rint dviejų operacijų.

Kai šūvis įvyko ir kulka 
pateko į smegenis, Joe Ce
likovich 23 dienas išbuvo be 
sąmonės. Gydytojai nesiti
kėjo, kad jis gyvens. Bet 
Joe išgyveno su kulka sme
genyse 18 metų. Dabar jis 
pajuto didelį skaudėjimą. Jo 
kairė pusė paralyžiuota, bet 
gali vaikščioti.

Tėvai nori, kad būtų pa
daryta jam nauja operacija.

Dr. Dolezal pasakė liepos 
12 dieną, kad Joe Celikovich 
gali ilgai gyventi su įstrigu
sia kulka smegenyse, bet jis 
gali staiga mirti rytoj.

15 sužeista traukuliu 
susidūrime

William Neuson, 49 metų, 
4837 Wright terrace, Skokie, 
motormanas, buvo sunkiai 
sužeistas ir 14 kitų lengviau 
sužeista praeito antradienio 
ryte, kai susidūrė du į pie
tus einantieji Jackson Park 
eleveitoriai greitieji trauki
niai. Nelaimė įvyko prie 
58-tos gatvės ir Calumet 
avė. stoties.

{vairios Įdomios

ŽINIOS• • • •

NAUJAS KOMENDANTAS

Rūpinasi kareiviais
WASHINGTON, D. C. —
ŪSO klubai, kuriuos tvar

ko Catholic Community 
Service, daug apaštalauja 
tarp vyrų ir moterų, kurie 
yra kariškoje tarnyboje.

Kunigas Collins pareiškė, 
kad 25,000,000 dalykų (ar- 
ticles) buvo suteikta kariš
kiems asmenims, kurie yra 
šiame krašte ir užjūryje, 
per ŪSO klubus. Kariš
kiems asmenims buvo su
teikta 2,500,000 šv. rožančių, 
taip pat medalikėlių, mišolų, 
maldų knygų ir religinės 
literatūros.

Majoras generolas Joseiph 
Lawton Colins.R veteranas 
kovotojų Pacifiko salose, pa 
skirtas komendantu Ameri
kos armijos Septintojo Kor
puso Prancūzijoj. Karei
viams jis yra žinomas, kai
po “Lightening Joe.” Yra 
katalikas ir kilęs iš New Or
leaną, La. (NCWC-Draugas)

Žuvę kovoje
LONDON. — Pranešama, 

kad 31 lenkų kapelionas žu
vo kovoje, pagal KAP, len
kų katalikų spaudos agentū
ros pranešimo.. Sąrašas ro
do, kad du kapelionai žuvo 
kovoje prie Cassino, du 
Anglijoje, 20 Sovietų Rusi
joje, vienas Tobruk kovoje, 
du Katyn’e ir keturi Sibire.

KataKkiškiįjįį mokyklų 
vaikai daugiausia 
surinko popierio

šešios Chicagos katalikų 
parapijinės pradžios mokyk
los laimėjo trečiame kontes- 
te seno popierio rinkime 
prizą. Šešių savaičių kon- 
teste katalikų parapijnių 
mokyklų vaikai surinko 
2,150,000 svarų seno popie
rio. Jie surinko daugiau se
no popierio, negu kitos Chi
cagos mokyklų grupės. Apie 
tai pranešė John R. Robin- 
son, vajaus vedėjas.

Tapo užmuštas
Henry P. Backus, 86 me

tų, 66 W. Oak str., buvo už
muštas gatvėkario praeitą 
antradienį, kai jis ėjo sker
sai Clark gatve. Ligoninėje 
buvo pranešta, kad jis mirė.

10546 S. Artesian, CED. 1739

Eksplozija fabrike
Du vyrai buvo užmušti ir 

trys sužeisti praeitą antra
dienį, kai įvyko Elwood fab
rike eksplozija, pietuose nuo 
Joliet. •'

Joe Blatz, bučeris, 702 
W. 47th str., buvo nubaus
tas praeitą antradienį $25 
ui davimą mažesnio svorio, 
parduodant kumpį (ham).

X Skautui tuntas (Boy 
Scout Troop) suorganizuo
tas Šv. Kryžiaus parapijoj, 
Town of Lake. Charles Yu- 
cius paskirtas skautmaste- 
riu. Pirmąją iškylą (outing) 
skautai turėjo labdarių ūky
je. Visi buvo patenkinti.

X ARD piknikas ateinan
tį sekmadienį Ryan Woods, 
prie 87 ir Western Avė., bus 
tikrai didelis. Tai galima 
spręsti iš to, kad piknikui 
rezervuota net trys aikštės.

X Walterį ir Sofiją Se- 
rauskas, 4557 S. Hermitage 
Avė., liepos 9 d. aplankė gar 
nys ir paliko dukrelę. Se- 
rauskienė yra sesuo kun. V. 
Mik olai čio.

X Vaistininkas V. Pet
rauskas su žmona išvyko sa
vaitei atostogų. Ta proga 
aplankys žmonos motiną gy
venančią Springfield, III. 
Studentavimo metu V. Pet
rauskas yra daug veikęs 
mūs organizacijose ir visuo
menėj.

X Leo Stančukas, cicerie- 
tis ekspresininkas, kurs ma
loniai patarnauja draugi
joms, džiaugiasi gavęs žinių 
nuo savo sūnaus, kuris šiuo 
metu randasi Anglijoj ir dar 
nedalyvavo invazijos opera
cijose.

X “Draugo” pikniko at
garsiai dar tebeskamba ir 
jie labai gražūs. Visi sako, 
kad “Draugo” piknikai ne 
tik pasižymi sutraukimu 
daug publikos, bet ir origi
nalumu. Dabar jau pradeda
ma kalbėti apie Labor Day 
‘ ‘Draugo’ ’ pikniką, kuris 
taip pat pasižymės įvairu
mu ir kuriame “Rūkingus”
ištiks didelė laimė.- *

X Povilas Baltinis, tar
naująs kariuomenėj, šiomis 
dienomis iš Houze, Texas, 
stovyklos parvyko į Chica
go savaitei poilsio. Prieš įr 
stodamas į kariuomenę lan
kė Chicago universitetą ir 
buvo aktyvus studentų drau 
gijose. Į Ameriką jis atvy
ko prieš karą, kaipo Lietu- 
vos atstovas į Pax Romana 
kongresą. Kilęs karas užda
rė kelią grįžti namo.

X A. ir J. Liudvinavičial 
iš Linden, N. J., lydimi či- 
kagiečių Onos Butkienės ir 
sūnaus Jono lankėsi “Drau
go“ redakcijoj ir apžiūrėjo 
visą spaustuvę ir užsipre
numeravo metui “Draugą”. 
Ta pačia proga viešėjo pas 
“Moterų Dirvos” redaktorę 
S. Sakalienę. A. Liudvinai- 
tienė yra žymi Lindeno są- 
jungiečių veikėja.

X Darius-Girėno posto 
paradu ir muzikale-vokale 
programa ateinantį sekma
dienį bus paminėta Dariaus 
ir Girėno metinės žuvimo 
sukaktuvės. Paradas prasi
dės 2 vai. popiet nuo 69 ir 
Westem Avė. Programa bus 
prie paminklo. Čia bus pra
nešta ir vėlinusios žinios iŠ 
Lietuvos, sugrįžus Sov. Ru
sijos armijai į Lietuvą.




