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Naciai tebelaiko viršų Reidi
Rusai tik 50 mylių nuo Varšuvos; 

naciai paleido Jaroslavą, SiecHicę
NEW YORKAS, liepos 24. 

—Britų radio pranešimas 
sakė rusų daliniai įsiveržė į 
Brest-Litovsko priemiesčius.

LONDONAS, liepos 24.— 
Savo dienos įsakyme Mar
šalas Stalinas pranešė, kad 
rusų kariuomenė užėmė Lub 
liną.

LONDONAS, liepos 24.— 
Vokiečių radio pripažino, 
kad rusai dasivarė iki 50 
mylių nuo Varšuvos, kad 
naciai kariai apleido Siedli- 
ce ir Jaroslavą, ir kad dide

Britai užėmė stoti Troarn mieste
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, liepos 24.—Britai ka
riai užėmė vakarinę dalį 
Troarn miesto, septynias 
mylias į rytus nuo Caen, ir 
buvo atstumti, bet tebelai
ko miesto geležinkelio stotį.

Išvarę nacius iš. Emievil- 
le, šešias mylias į pietus ir 
rytus nuo Gaen, britai pės
tininkai laiko mažą, bet 
svarbią spragą nacių linijoje 
prieš Vimont ir Argences. 
Šioje apylinkėje randasi 
svarbieji keliai ir geležinke
liai, kurie eina į Paryžių ir 
Prancūzijos centrą.

Kiniečiai atakuoja japonus Siansiange
< CHUNGKING, liepos 24. 
—Kiniečiai kariai puola ja
ponų Siangsiang tvirtovę, 
šiaurinėj Hunan provinci
joj, ir atmušė kitas japonų 
jėgas, kurios vėl pralaužė 
kiniečių linijas Hengyange.

Komunikatas sakė kovos 
tebevyksta Hengyange, kur 
kiniečiai bando pralaužti 
priešo apsupimo ratą piet
vakariuose.

Japonams iš Kwantung 
provincijos bandant susi-

Partizanai sunaikino 
svarbu geležinkelį

LONDONAS, liepos 24 — 
Jugoslavai partizanai sunai
kino svarbiausią dalį gele
žinkelio, kuris jungia strate 
teginį Skoplje miestą, pieti
nėj Serbijoj, su Niš, 100 
mylių į šiaurę Moravijoje.

KALENDORIUS
Liepos 25 d.: 8v. Jokūbas 

apaštalas; senovės; Mangir 
das ir Aušra.

Liepas 26 d.: Sv. Ona, Sv. 
P. Marijos motina; senovės: 
Gluosnis ir Meilė.

ORAS
Giedra ir šilta.

lės kautynės vyksta Lvovo 
ir Liublino miestuose.

Maskvos pranešimas sa
kė vokiečių armija desorga- 
nizuotai traukiasi atgal per 
centrinę Lenkiją.

Kitur ant 950 mylių fron
to, naciai neminėjo didesnių 
pasitraukimų ir net teigė, 
kad vokiečių kariuomenė 
sėkmingai kontratakuoja ru 
sus tarpe Brest-Litovsko ir 
Kauno, Lietuvoje, nors mū
šiuose jie prarado dar du 
generolus. Anot nacių, Lt. 
Gen. Scheller ir Maj. Gen. 
von Treschov žuvo kovose.

Vakariniam fronto gale, 
vokiečiai kontratakavo ir 
atsiėmė iš amerikiečių Se- 
ves miestelį. Amerikos jė
gos, tačiau, neišsiskLaidė.

Dideli vokiečių artilerijos 
ir mcrtarų haražai vis dar 
daužo St. Lo miestą, tuo 
neutralizuodami jo užėmimo 
vertę.

Kiti sąjungininkų daliniai 
atmušė aštrias nacių kon
tratakas keliose vietose Nor 
mandijos fronte.

Pranešta, kad Amerikos 
pirmoji ir britų antroji ar- 

1 mijos Normandijoje suėmė 
I 60,958 belaisvių.

jungti su savo jėgomis Hu
nan provincijoje, šiaurėje, 
kiniečiai sumušė juos grum
tynėse prie Tsingyun.

Amerikos lėktuvai bomba 
vo japonų laikomą Chang- 
sha, Hunan provincijos sos
tinę, ir sukėlė gaisrus, ku
rie matėsi už 60 mylių. Jie 
taipgi atakavo priešo laivus 
Siang upėje, kur nuskandino 
225 reikmenų laivelius ir 
vieną 80 pėdų ilgio kareivių 
transportą.

Hull sako Argentina 
rodo simpatiją ašei

WASHINGTON, liepos 24. 
—Valstybės sekretorius Huli 
spaudos konferencijai pa
reiškė, kad Argentinos vy
riausybė remia ašies vals
tybes. Jis sakė daug infor
macijų surinkta per įvairias 
Amerikų vyriausybes, . kad 
išaiškinti tarp-Amerikų nu
sistatymą dėl Argentinos.

Hull pabrėžė tai, kad jis 
kalbąs apie Argentinos vy
riausybę, ir neriša ją su Ar
gentinos žmonėmis.

PERSKAITĘS “DRAUGI” 
DUOK JĮ KITIEMS

DER FIURERIS’ VIRTO KAIRIARANKIU

Adolfas Hitleris, tuoj po pasikėsinimo ant jo gyvybės, sveikinasi su Benito Musso- 
lini neišvardintoj suėjimo vietoj, kuri Tokyjo radio sakė buvo šiaurinė Italijoje. Her- 
mann Goering ir Joachim von Ribbentrop stovi dešinėje. Pastebėsite tai, kad Hitleris 
vartoja kariąją ranką. (Per radio iš Stokholmo; Acme-Draugas Telephoto.)

NACIAI SUNAIKINO 
PRANCŪZU KAIMĄ

BERNAS, liepos 24. — 
Atkeršydami už prancūzų 
patrijotų ataką, vokiečių 
šarvuočiai skubiai nuvažia
vo į St. Gingolph kaimą, 
prie Šveicarijos sienos, ir 
liepsnosvaidžiais sude gino 
visą kaimą.

Raportai iš Prancūzijos 
sakė prancūzai patriotai 
atakavo tą kaimą, išmušė 
ten esantį nacių garnizoną, 
ir pasitraukė.

Apie 350 kaimo gyvento
jų bėgo per sieną į Šveica
riją. Keli civiliai buvo nu
šauti ir keli buvo suareš
tuoti.

Sako Mussolini Italijoj
LONDONAS, liepos 24.— 

DNB raportas iš Berlyno 
sakė Benito Mussolini grį
žęs Italijon, iš kur pasiun
tęs Hitleriui telegramą, ku
ria patvirtino savo pasitikė
jimą dėl pergalės prieš “su 
bolševikais susidėjusias val
stybes. ’ ’

Maskva sudarė 'komitetą' Lenkijai
LONDONAS, liepos 24.— 

Maskvos radio pranešimas 
sakė ten sudarytas lenkų 
‘‘nacionalis išlaisvinimo ko
mitetas,” kuris rūpinsis ci
viline administracija rusų) 
kariuomenės oku puotose’ 
Lenkijos dalyse. I

Tarp kitko, sakyta, kadi 
tas komitetas nepripažįstąs 
Lenkijos vyriausybės Lon
done ir laikąs save vienin
teliu teisėtu Lenkijos val
džios aparatu.

Lenkų vyriausybės Londo 
ne narys sakė tas “išlaisvi
nimo” komitetas yra grupė 
“kairiojo sparno radikalų 
intelektualų,” ir sakė jis 
neturės Lenkijos žmonių pa

Sako naciai sušaudė 
3 Amerikos lakūnus

BERNAS, liepos 24. — 
Pranešimas iš Vokietijos 
pasienio Constance miesto 
sakė trys Amerikos lakūnai, 
bandydami parašutais nusi
leisti įvairiose miesto daly
se, buvo policijos ir karių 
sušaudyti.

Popiežius kalbėjo su
Spellman apie taiką

VATIKANAS, liepos 24. 
—Šv. Tėvas vakar tarėsi su 
Arkivyskupu Francis J. 
Spellman apie planą greitam 
Europos karo baigimui.

Du Vatikano sekretoriato 
padėjėjai neva klausę Vo
kietijos atstovą apie tai, ko
kia valdžia užimtų Hitlerio 
vietą, ir ar ji ieškotų tai
kos.

Sakoma Popiežius jaučiąs, 
kad Vokietijoje susidariusi 
krizė gali sudaryti galimy
bes taikai, ir tokią progą 
negalima praleisti.

ramos. Anot to valdininko, 
jie savo tarpe ‘‘neturi nė 
vieno lenkų liaudies atsto
vo.”

Maskva sakė komitetui 
vadovaus Edvardas Osuska- 
Morawski, kuris taipgi bus 
užsienių reikalų vedėjas. 
Tarpe komiteto vice pirmi
ninkų yra ir lenkė komunis
tė Wanda Wasilewska, kuri 
yra pirmininkė ‘‘Lenkų Pat
rijotų Sąjungos“ Maskvoje, 
kuri senai smerkia teisėtą 
lenkų vyriausybę.

Anot Maskva, naujoji len
kų taryba perimsianti "pat
rijotų sąjungą, ir organiza
cijų, kultūros ir labdaros 
veiklą lenkų kolonijose So
vietų Rusijoje.”

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ 
DALĮ PISA MIESTO

ROMA, liepos 24.—Sąjun
gininkų štabas sakė aliantų 
kariai dabar randasi tik 12 
mylių nuo Florencijos. Penk 
tos armijos kariai užėmė 
pietinę dialį istoriško Pisa 
miesto.

Britų aštuntos armijos 
kariai smarkiai varosi pir
myn, ir bežygiuodami užė
mė Terranova.

Sąjungininkų lė k t u v ai, 
atakavę aliejaus varyklą 
Albanijoje ir taikinius Ju
goslavijoje, nakties metu 
puolė taikinius Bucharešte.

POPIEŽIUS PASMERKĖ 
ITALIJOS KOMUNISTUS

ROMA, liepos 24.—Popie
žius Pijus Xn sekmadieny 
pakartojo katalikų bažny
čios pasmerkimą Italijos 
katalikų komunistų parti
jos. Popiežiaus kalba buvo 
sakyta Šv. Petro šalpos or
ganizacijos nariams duotai 
audiencijai, ir sekė šešta
dienio straipsnį Osservato- 
re Romano tuo pat reikalu.

Jo Šventenybė sakė “Tu
rime skustis, kad kai kurie 
mūsų sūnų, nors tebesiva- 
dina katalikais, seka teori
jas, kurios jau buvo forma
liai pasmerktos, ir matomai 
užmiršo svarbesniuosius ir 
šventuosius bažnyčios mo
kymus.”

KARO BIULETENIAI
—Amerikiečiai Guam sa

loje izoliavo visus japonus 
karius Orote pusta u saly.

—Maskva mano, kad na
ciai ruošiasi įsikasti ir gin
tis prie Vistula upės.

—Raportai iš Šveicarijos 
sako geš’apo pradėk) sušau 
dyti Hitleriui priešingus ka
rininkus apie mėnesį atgal.

Gestapo truperiai valdo kraštą; 
sušaudo šimtus nacių karininkų

LONDONAS, liepos 24.—Berlyno radio sakė du vokie
čiai generolai, vienas jų aviacijos generalinio štabo virši
ninkas, mirė nuo sužeidimo kuomet bomba sprogo Hitle
rio štabe praeitą ketvirtadienį. Tie generolai buvo Puik. 
Gen. Guenther Korten, aviacijos viršininkas, ir Maj. Gen. 
Heinz Brandt, Hitlerio generalinio štabo narys.

Anot raportų, pulkai gestapininkų vykdo ‘‘.apvalymą“ 
numalšinti tai, ką Ministrų Pirmininkas Churchill pava
dino revoliucija Vokietijoje.

Maskvos radio, perduodamas raportą iš Šveicarijos, sa
kė tūkstantis aukštų karininkų, kurie buvo laikomi kon
centracijos stovykloje pietinėj Bavarijoj, buvo geštapi- 
ninkų sušaudyti.

I
Šveicarų Journal de Ge- 

neve, pranešime iš Vokieti
jos, sakė “buvo masiniai žu
dymai visokių rangų kari
ninkų.”

Vokietijos pasienyje suži
nota, kad Hitlerio vykdomas 
apvalymas • beveik visai ne
palietė tikrųjų Hitlerio prie
šų vadų ir organizatorių, 
nors naciai laimėjo pirmuo
sius mūšius su vidujine opo 
zicija.

Slaptų šaltinių raportas 
sakė opozicija susiorganiza
vusi prieš pusę metų ir na
rių tarpe esą ne vien mili- 
taristai, bet ir Vokietijos 
katalikų ir evangelikų at
stovai.
Pasikęsinimias ant Hitlerio 
gyvybės buvęs ne tam, kad 
nuversti nacius, nes žinoma, 
kad to neužtektų, bet tam,

Amerikiečiai išlipo Tinian saloje; 
varomasi pirmyn ant Guam salos

U.S. LAIVYNO ŠTABAS, 
Pearl Harbor, liepos 24. — 
Dienos senumo invazija Ti- 
riian saloje sekasi. Ameri
kiečiai greit varosi pirmyn 
iš tvirtai pakrantėse įsteig
tų pozicijų. Tinian sala ran
dasi tris mylias į pietus nuo 
nesenai užimtos Saipan sa
los.

Adm. Chester W. Nimitz 
komunikatas sakė sekma
dienio ryte pradėti išlipdini- 
mai yra. tęsiami prieš leng
vą opoziciją. Išlipančius ka
rius saugojo laivyno lėktu
vai, karo laivai, ir artileri-

Puolė Prancūziją, Italiją ir Balkanus
LONDONAS, liepos 24.— ; 

Didelis britų, lėktuvų dali
nys anksti ryte numetė 2,- 
800 tonų bombų ant didžio-1 
sies Kiel laivų bazės. Kiti 
britų lėktuvai atakavo robo- 
tinių bombų platformas šia u 
rinėj Prancūzijoj ir aerodro 
mus pietinėj Prancūzijoj.

Apie 500 Amerikos bom- 
berių atakavo nacių aero
dromus Prancūzijoje, prie 
Valence, La Tresorerie ir

kad parodyti, jog galima 
veikti prieš Hitlerį, nežiū
rint šturmtruperių ir geš- 
tapininkų.

Vokiečių radio ragino na
minį frontą ‘‘mobilizuotis 
iki paskutiniųjų jėgų,,” ir 
sakė ‘‘niekas neturi teisės 
gyventi, nė kvėpuoti, kuris 
neneša ar negamina gin
klų.”

Slapto radio pranešimas 
sakė kautynės Berlyno gat
vėse tęsėsi visą naktį, Ir 
sukilimas dar neprihaigtas.

Ministrų Pirmininkas Chur 
chill, grįžęs iš trijų dienų 
vizito į Normandijos fron
tą, sakė yra “rimtų silpny
bės ženklų” Vokietijoje. Jis 
pranašavo, kad karas galįs 
užsibaigti anksčiau negu 
buvo tikėtasi.

Guam saloje amerikiečiai 
izoliuoja svarbiuosius taiki
nius. Per tris dienas ameri
kiečių nuostoliai Guam sa
loje huvo 1,958 kariai. Tam
priau apsupdami Port Apra, 
amerikiečiai izoliavo salos 
gerinusį aerodromą ir uos
tą.

Tinian invazija įvykdyta 
keturias dienas po išlipdini- 
mų Guam saloje. Didesnė 
dalis japonų pozicijų Tinian 
pakrantėse buvo lėktuvų ata 
kų ir artilerijos ugnies neu
tralizuota.

Les Chanoines, tankų fabri
kus prie Turino, ir balberin- 
gų fabriką prie Orbassano, 
pastarieji šiaurinėj Italijoj.

Britų Mosųuito bomberiai 
vakar naktį ir vėl atakavo 
Berlyną su 4,000 svarų bom
bomis.

Kiti taikiniai buvo Genoa 
uostas, 85 mylias nuo Pisa, 
ir keturios nacių kareivinės 
Jugoslavijoje.
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Ekspliozijos atgarsiai z

Kaip Port Chicago, California, 
išnešta j padanges

DU PILNI AMUNICIJOS LAIV AI SUSPROGO. — 
miestai be stogų ir langų. — port chicago 
SULYGINTA SU ŽEME.

(Mūsų specialaus korespondento)
Buto rami pirmadienio 

naktis, liepos 17 d., 1944. 
Oras šiurpas ir vėjuotas. Su 
draugu po dešimtos valan
dos grįžome į stovyklą iš 
Pittsburgho miestelio. Ėjo
me gatve. Staiga nušvito va
karų padangė. Kaip žaibai 
ar rakietos sumirgėjo, tam
sūs dūmai apgaubė šviesas. 
Pranyko šviesos ir kai nu
ėjome pusę bloko toliau, pa
sigirdo bildesys ir žemės dre 
bėjimas. Barakų langai iš
byrėjo. Pasipylė kareiviai iš 
kino teatrų, Service club ir 
barakų. Visi tik klausinėjo: 
Kur kas sprogo? Kaip toli? 
Kiek žuvo?

Kareiviai užsidėjo metali
nius helmetus — dėl atsar
gumo! Daugelyje vietų elek
tros laidai nuo virpėjimo su
sijungė ir davė dideles ki
birkštis, kai kuriose vietose 
kilo ugnis, bet visiems esant 
trenksmo išbudintiems, tuo] 
buvo užgesinta.

Už kelių minučių per San 
Francisco radio pranešė, kau 
Port Chicago, Calif. suspro
go Navai Amunition Dump. 
Kelių šimtų tonų amunici
jos sprogimas visą Port Chi
cago miestelį sulygino 8-10 
mylių atstume, kaip Marti- 
nez, Pittsburgh ir kitų na
mai nušoko nuo pamatų, 
langai išbyrėjo, susprogo na 
mų sienos.

Balsas buvo teks stiprus, 
kad daugeliui, ypač kurie 
gulėjo lovose, atėmė žadą 
kelioms minutėms, o širdis 
ilgoką laiką dar drebėjo.

Port Chicago, Calif. gy
veno pustntro tūkstančio ci
vilių ir du tūkstančiai jūri
ninkų, dauguma jų juodžiai.

Sailors dirbo prie pakro
vimo amunicijos. Greičiau
siai dėl jų neatsargumo^ įvy
ko ši nelaimė.

{JGN13 APLINKUI SAVŲJŲ KRAUJAS VIDUM
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CHANE COAL COMPANY
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STOKEB COAL, Aukštos
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PETROLEUM COKE (Courae)
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KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ZENIŲ-PRANEŠIMŲ-MUHKOS-DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS ""”'5=^, B Radio Stoties

■ -r-nl   'iii "n1’ ■« . t*1
Žemėlapis Vokietijos, (prie kurios iš visų pusių artėja karo audra ir kurioj dabar 

Hitleris pradėjo lieti pačių vokiečių kraują. (Acme-Draugas te Ie photo)
■x...

W. C. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUftKfNINKŲ ĖROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKtTNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Supuolėme prie radijų. 
Tuoj kariuomenės trumpų 
bangų radio tinklas pradėjo 
savo darbą, atitinkamu 
“code” šaukė kitas stcti3, 
šaukėsi pagalbos, nurodė po
licijos automobiliams, ko
kiais keliais sulaikyti auto
mobilių judėjimą, kad iš
vengtų daugiau nelaimių 
nuo liuosų elektros laidų. Iš 
kitų stočių reikalavo kuo 
skubiausiai ir kuo daugiau
siai atsiųsti dlk’afų, slau
gių, ambulansų, elektros me
chanikų, inžinierių, policinin 
fru-

Kiek gyvybių kainavo šis 
vieno asmens neatsargumas?

Dar tikrai nesužinota, bet 
apskaičiuojama, kad yra žu

sis ką tik buvo pravažiavęs. 
Turbūt Dievo Apvaizda mus 
saugojo. Trenksmas būtų mū 
sų kaulus gerai sukratęs. 
Dirbtuvėse ir namuose įvy
ko nemažai nelaimių, sužei
dimų ir pritrenkimų. Pirmą- 
jai pagalbai suteikti suva
žiavo apie tūkstantis dak
tarų, keli šimtai slaugių ir 
ambulansų.

Du karo laivai, kurie tuo
vusių apie 6ų() ir sužeistų laiku buvo baigiami prikrau 
apie pora tūkstančių. Sunai- ^i, tapo išnešti į padanges

Didžiausia Lietuvių 
Jevelry Krautuvė

Pardūodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Delman- 
tttftis žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
oi PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

kinta amunicijos ir sugriau
ta namų kelių milijonų ver
tės. Iš gražaus Port Chica
go miestelio liko tik griu
vėsiai, atrodo kaip 
town’ ’.

Su draugu tą vakarą ža
dėjome vykti prie pat Poft 
Chicago viename ‘‘defense 
p i ant” pradėti dirbti vaka
rais nua 6 vai. iki II vai, 
(daug kas iš mūsų persona
lo naktimis uždarbiauja) bet 
kažkas mus sulaikė ir apsi
stojome Pittsburghe, kur 
būtų reikėję laukti pora va
landų autobuso, nes pirma-

su juose dirbančiais sailors. 
Bekrintą metalinės laivų ir 
ginklų dalys daug asmenų 
sužeidė. Sprogimas buvo gir- 

ghost dimas virš 50 mailių atstu
mo, kaip Oaklande, San Fra- 
neiseo ir net Sacramento 
miestuose. Žmonės manė 
kad įvyko žemės drebėjimas. 
Tačiau per keliolika minu
čių iš radio pranešimų su
žinojo apie sprogimą. Lieps-, 
nos, pakilusios apie dvi my
lias į padanges, buvo mato- 
mos kelias dešimtis mylių. 

Šiandien, sprogimo vietoj

įrengė “remote control ra
dio” ir siunčia radio ban
gomis apklausinėjimus su
žeistųjų ir tą įvykį pergyve
nusių. Sako, kad apylinkėje 
visi žmonės nuo drebėjime 
buvo parblokšti ant žemės 
ir ilgą laiką bijoję atsikelti,J 
nes laukė kito drebėjimo. A- 
bu laivai susprogo pusės mi
nutės laikotarpyje. Į apylin
kės miestelius Martines, Va- 
Įėjo, Pittsburgh ligonines 
dar tebeplaukia sužeistieji. 
Tad tikro skaičiuas dar ne 
žinoma.

ši skaudi nelaimė palietė 
tūkstančius šeimų. Red 
Cross jiems teikia visokerio
pą paramą. Antanas

. i- —-•» : į »• <• -I. ■ l.-.i —
=3=

Turime dideli

-■■■■■-■a.

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

ta

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237
-------------------*r—

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUBGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedaliomis pagal sutarti
Officė Tel. YAltds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL YAlftds 2240

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryte fld 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutarti.r.... ..i1 j ■ __ —■ ■ • • •

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Betidenetjoe Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniaia pagal sutartį

Tel YARds 5921
KENvreod 5107.

DR. A. J. BtRTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6958 So. Tafanaa Ava. 
Ros. TflL GBOveMH 0617 
OffieaM.

TO. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS R CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 Iki 4 ir nuo. 7 iki 9 vakare 
Trečiai Ir NedSftoteia susitarus 
2428 W«Bt Mftfųtfefte Road

■ ■ u ■ ..... ...... i la.i i ,■■■ 7 i ■■ .

kūną Muzikaližkų Instrumen
tų, Muzikaližkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— ŠIU8IC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

HIEBOLDTS-GOLDBLATT

DĖVIMI OIMTMĖMI
Nesutepantis — Neniiclažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

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

LEO NORKUS, Jt
DISTRIBUTOR 

OĖ

Ambrosia & Nectar
B E EB S

Urmo (whole«ale) kainomis pristoto į alines ir kitas 
įstaigas. Višnmmet krtrpkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

&

%
REIKALE PASINAUDOKlT

BLDRIKO RADIO VALANDOS:
wcFiv «
▼•kare —
WHTFO, 14S0 K.. Ketvėco 
vakare — 7:00 P. M.

m.

f
PASKOLOS

daromos
ant Pirmų Morgičių

hš plgėtmj Mošhnt) — be komMIne 
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. o! Chicago
2202 W. CERMAK RD......................... Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

---- 1---- tkx—a-----1-----------»a-j------ -J— ---- g------L

Yra Geriauafu Laiku Pirkti Pirmu RfiMee 
mnnf Bratenjom ui Dwr mmu» KinomBi 

AtvynM | oram jbpci^ n*
■I k- autą rasi lEnTų—MHXWMtoK 
— STOGŲ m NAMŲ MATlKMJOtĄ -J- 
dėl garais, porėlą, vilką. vklepų k «•«*■ 
PASITABKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

DABAR

M ittoh.

TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY UTWIMAS,

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANaI 

8089 SO. HALSTED ST. Tel VTCTORV 12tl 
VALANDOS Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 VsL po platų

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyriua mus pačius.

PEfcKlTE KARO BONUS!

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

3k viena pora ak ų Ūsam fryvenl- 
tfl. Satutoklft* Jatr WtMim IWg. 
zamlnuotl Ja. inotorntftktausta 

metodą, kurią regBJImo tnėValaa
gali SuTeTKTT.

Stl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, knrfe prtMtlI- 

na vteą aftlif (tAuptaną.

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

-i j n-a - ___ u •-•..ja 4OFTOIHeTROTAI 
So. AihMM Avenue

Kampu įl-toe
TufcIoMU: OANAIi 0599, Ohlcago 

<Wf9O VAtASboS: 
Kaadlen 0:20 a. m..Iki 8;80 p. m.

Trečlaa. Ir fleštad. 8:20 a. m.

4

DR. G. SERNER į
Lnrfuvm Tilt ov rtMAt

26 metų patyrimas
'Ye}.:^Yaflft MS9

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akli

N AtMų DtfirtuvO 
9464 IO. HAL8IEO OT. 

Kampos 34th Street » x 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 4 Iki 8 

Bčkmadlenyje pagal šutartl.

TeL CANal 0122

DR. BIEŽLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v. 
Sttmad., Trečiad. ir šeštadienio | 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Plaee
Tet REPublic 7868 --

T«a. CANal 0287
Res. Tėl.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZAtAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. ArteSian Ava ’ 
VALANDOS: ll y. ryto iki 3p.p 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

dd. v. a. simkus
GYDYTOJAS » CHIRURGAS 
-i- m AKINIUS PRITAIKO

1 1U West Sfith Street 
▼ak: 11-If; 24; tf 6:86-8:30 I 

Plrmadienlala—2-4 Ir 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12., ..... ......... . .. , _

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo rauko
te*.

LIETUVIAI DAKTARAI
■alų

TeL HEMBoek 8700
Rez. tėl. PROspect 6080 
M neatsttiepis, šauk SEEley 0434

DR, PETEB j, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6155 8o. Kedzie A ven ne 

VALANDOS:
ano 2—< Ir nuo 7—0 kasdien,
išskiriant trečiad. ir sekmad.■ ....

u<.ii illiail ’

Ofloe Ter. .... VtRgfala 1886

Dlt Al. RAČKUS
GYDYTOJAS HT CHIRURGAS

4264 Archer Aveuoe
LIGONIUS PRIIMA:

Kašdien nuo 2:00 iki 8:00 VaL 
TreČMd. Ir Sekm. fflt susitariu!.

DD. K ATKOČIŪNAS
Dantistas

1446 8. 49tk Cotfft, Ųhttro 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

h* Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M. 

SM7 S. Hslated St, CMcaro
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais i
Valandos:

DR. CHARLES SE6AL
gydytojas ir chirurgas 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troš lubos)

Ofiso Telefonai: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Šaukite—
Bes. Tel.: MIDway 2880

OFtsG VALAttDCte:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki s 
yal. popiet ir nuo 7 fki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.|

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofise Tel. LAVaffMte 3216 
Rez. TeL '. REPuMle 0654

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868
. VALANDOS:

Pirm., Antr., Ketvtr. 6 iki 9 vak. u 
’ Penkted. 8:36 Iki 9:36 vak. "
Žeitad. 6 vai. tiri 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yr» brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti Bet Žmogus prikanda 
tikėjimą dU to, kad jo tetefaa-

Remkitd k platinkite dienraštį "Draugą".!
.sst.it.

L



Antradienis, liepos 25, 1944

CLASSIFIED AND "HELP

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP VYANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

197 No. Dedrborn Street 
Tel. RANdoluh 9488-B48S

HELP WANTED — VYRAI

PAIEŠKO VIRŠININKES 
perimti vedimą visai mažos dirb
tuves. Gera alga. Nuolatinis dar
bas.

Kreipkitės:

TUTIE SPORTWEAR CO. 
229 S. MARKET ST.

1 O-tas AUKŠTAS

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

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

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Užsakymų Pildytojų
Su ar be patyrimo

GRINNELL CO.
4425 S. Western Avė.

Matykite Mr. Abnet

MERGAITĖS 
MOTERYS
MAITINKIT MOŠŲ 

KOVOJANČIUS VYRUS 
Reik Jūsų pagelbos pakuoti 
maistą ir racijomis kovoj an- 

čiomą jėgoms.
Švarus, lengvas darbas. 
Pusė daugiau algos už

viršlaikį.
Dienos ir vakarų darbas. 

“L” IR GATVftKARIŲ 
TRANSPORTACIJA

Chas A. Brewer & Sons
6320 HARVARD AVĖ.

DDENRASTO DRAUGAS, CTTTCAGO, TTTTNOT5

ATSIIMA SAVO SALĄ

Ši nuotrauka Guam salos padaryta iš lėktuvo kelioms valandoms prieš amerikiečių 
invaziją. Sala priklausė Amerikos Jungt. Valstybėms. Kilus karui su Japonija, japo
nai ją okupavo. Dabar okupantams ten darėsi karšta. (Acme-Draugas telephoto)

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iž Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For RentI
★ For Help I
★ For Service!
★ For Resultsi 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dthuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG TJTHTTANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

<****¥**¥

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nno 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ' ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsigaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASIUNGTON ST. 

CHICAGO

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

KRISLAS AKYJE
Kumštis arba rąstas la

bai retai kada patenka į aki, 
bet visokie krislai tai jau 
dažniau. Krislas į akįi gali 
įkristi ne tiktai einant gat- 

jve kai vėjas pūstelėja, bet 
ir dirbtuvėje bedirbant, ir 
ant smėlyno kranto bedyki- 
nėjant, ir vandenyje benar- 
dant kai maudaisi.

Krislai gali būti minkšti, 
ar kieti, švelnūs, ar aštrūs. 
Aršiausia yra jei į akį pa

rtenka šiurkšti-aštri cindros

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tek YARDS 1866.

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

HURLEY DURYS
ATDAROS JUMS

TAIP, ATDAROS JUMS DIRBTI 
SU MUMIS

PAGELBSTANT GRAŽINTI 
SŪNUS

NAMO TUOJAIJ--IR SAUGIAI

★ ★
ASSEMBLERS 

CANTEEN DARBININKŲ 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ

★ ★
Matykit Mr. Danlcek 

Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. I8TI8AI 8E8TAD.
8 RYTO IKI 4:80 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

“■ ■ —
HELP VVANTED -- MOTERYS

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

Skrybėlėms ir kepurėms 
Su ar be patyrimo 

Gera alga kol išsimokina 
Lengvai su virš $35 j savaitę 

uždirbama.
Rame biznyje su virš 50 m. 

Nuolatinis viso laiko darbas 
Dabar ir po karo. 
Kreipkitės tuojau:

SOBOROFF SONS CO.
1500 N. Ogden Avė.

(arti North Avė. ir Larabee) 
4-tas aukštas — Mohawk 1750

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA IK F
su modemiškai Jrengtu 6 kambarių 
namu,, sunparior, vana, basėmentas 
ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinės mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. mylių nuo Micih-
gan ežero ir puošnių resortų.
J. P. VARKALA sav., Cliieagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Vlrglnla 9114

PARDAVIMUI NAMAS 
Brigbton Parke — pardavimui 2-fla- 
tų, po 4 Ir 4 kamb., namas; karšto 
vandenio šildomas. 2 kambariai beis- 
mante ir 1 kamb vlškuose, užda
ryti porėial. Arba mainysiu ant 
mažesnio namo su kiek nors že
mės. 8avinlnkas randasi vietoj:—

2500 We»t 45th Street, Chicago

Rašo D R. RAČKUS 
<204 Archer Avenne, Chicago

OC=k)C=>(>C=X)CZ>OC^O<=«0
dulkelė, ar sumalto stiklo 
krisliukas (Chicagos gatvė
se pilna stiklinių trupinių), 
ar plieno pašaižėlė atšoku
si nuo tekylo.

šiurkštus-aštrus krislas 
įsibedžia į akį taip, kad a- 
šaros nepajėgia jo išplauti 
lauk. Netrink akies, nes kris 
las gali įsmigti į akį giliau, 
tuomet net ir daktarui bus 
sunkiau tą krislą išimti. A- 
kis tai ne pirštas, — akis 
yra ir jautresnė, ir bran
gesnė už pirštą.

Paprastą krislą iš akies 
galima pašalinti paprasto
mis priemonėmis. Jei po a- 
patiniu akies voku randasi 
krislas, tai lengvai duodasi 
išimamas jei brūkštelsi su 
švarios nosinėlės kampučiu. 
Jei krislas atsiduria po vir
šutiniu akies voku, tai yra 
truputi sunkiau. Tuomet te
gul ipacijentas žiūri žemyn, 
o gelbėtojas tegul su šva
riais pirštais nutveria už 
blakstienų, o su kairės ran
kos pagalba tegul uždeda 
ant voko paišelį ar ką taip 
panašaus, ir lai užverčia vir
šun akies voką. Tuomet pa

stebėjus krislelį galima pa
šalinti arba su švaria ske
petaite, arba su vatos pluoš
teliu. Pasarga: Niekados ne
vartok kieto įrankio imant 
lauk krislą, nes gali suga
dinti akį.

Jei namuose randasi rici
nos (Castor Oil), tai galima 
į akį įvarvint vieną lašą ir 
užsimerkus palaukti minutė- 
lę-kitą. Ricina pašalina iš 
akies kartais net šiurkščius 
krislus.

Nepaprastais krislais vadi
name stiklo dalelytę, kurią, 
labai sunku yra užmatyti, ir 
plieno pašaižėlę, kuri giliau 
į akį įstringa. Tokius kris
lus paprastas žmogus ver
čiau tenebando patsai išim
ti. Tokiame atsitikime ge
riau yra kreiptis pas dakta 
rą.
Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas P. K. — Pas 
tamstą atsiradusieji raudo
ni niežtanti cinkučiai apie 
juosmenį ir ant kojų, nereiš
kia kokią piktą ligą kaip 
kad tamsta būkštauji savo 
laiške. Nebijok. Yra tik pa
prasta “chigger” bluselių į- 
siskverbimo odon pasekmė. 
Nuo “chiggerių” apsisaugo
ti ir jau įsiskverbusias su
naikinti yra geriausia ištri
nant su “sulphur ointment”

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DEENR. “DRAUGU”

HELP VVANTED — VYRAI

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusiu, |87.50 J mėnes} 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDOEVATER BEACH HOTEL 
6857 Sherldan Road

PARRTDITODA pora namų ir farma•.
su geromis įplaukomis. Saukite tele
fonu : Ealrfai 3550.

Platink “Draugą”.

HELP VVANTF.D — VYRAI

PARSIDUODA — 200 akrų ūkia, ge
ri budlnkai. Žema kaina, randant 
arti Lvndon stoties ir Mauaton, Wls. 
AtaiSaukit i — OTTO K R A ŪSE In- 
vestment Office, Boa 07, Reedsburg, 
Wla.

Reikia visai sumušti 
vokiečius: Eden

LONDONAS, liepos 24.— 
Anglijos užsienių reikalų 
sekretorius Eden sakė šių 
dienų įvykiai Vokietijoje 
padrąsins mūsų sąjunginin
kus okupuotuose kraštuose. 
Anot Edeno, Hitleris yra 
tiktai simbolis vokiečių jė
gos politikos, šį kartą turi
me būti tikri, kad ją sumu
šime taip, kad nebegalės ra
gų. parodyti.

103 mėly amžiaus
ST. LOUIS, Mo. — Mrs. 

Caterina Repetto, gimusi 
Italijoje, kuri atvyko į St. 
Louis prieš 82 metus, liepos 
23 dieną šventė 103-čią 
gimtadienį. Vadinasi, gali
ma gyventi ir šimtą tris me
tus.

MOLDERIU IR GRINDERIU
Nedegantiems metalams. Geriausios darbo aplinkybės. Gera 
alga. Dn poilsio laikotarpiai kasdien. Yra viršmokesėio pla
nas ir aodranda nelaimėms ar ligoms ar ligoninei. Jums bus 
geriau dirbti mflsu eilėse. Galima pasirinkti dienos ar nakties 
valandas. Kreipkitės: f »

OSCAR W. HEDSTROM CORP. 
4836 W. Division Si.

PRAŠYKITE JOE HALL.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

Tėvynės meilę negana 
reikšti vien jausmais. Rei
kia ir darbų, pasišventimo, 
net gyvybę padėti.

Popierio vajus
Chicagoje rugpiučio 12 

diena skiriama seno popie
riaus vajaus diena. Numaty
ta tą dieną surinkti 10,000,- 
00 svarų popierio.

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynas Ir draugus, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Drangą”.

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

Kalboje tauta pasako, kas 
ji esanti ir ko verta. Kalbo
je yra išdėta visa tautos pri
gimtis, istorija, būdo ypa
tybės, siela, dvasia. (Jab
lonskis)

Aplanko
Baseball lošimus kasmet 

aplanko apie septyni milijo
nai amerikiečių.

Pirkite karo bonus.

(Tęsinys)

—Mano nelaimingas vai
ke, jis negalėtų pasiekti sie
nos. Klausykite manęs. Jis 
turės išvykti į pulką spalių 
mėn. Jis atsisakys savo var
do, kad įstotų į svetimšalių 
legijoną; niekas neateis ten 
jo ieškoti.

Teresė svyravo:
—Danieliau!
—Būkite drąsi! Ar nori

te, kad jūsų Danielius vėl 
eitų į kalėjimą?

—O ne, ne! Aš mirčiau!
—Tttomet reikia sutikti, 

ką jis nori daryti. Tikėkite 
manim, jūsų sužadėtinis ne
turi vėl stoti prieš teisėjus; 
jis yra nekaltas, ir tačiau 
visi jį kaltina; ir pagaliau, 
politinė aistra galėtų įsikiš
ti Enguerrando vardu. Tuo
met “be pasigailėjimo,” ar 
suprantate ?

Teresė sudrebėjo.
—Taip, aš esu tikra, jie 

norės jį pasmerkti.
Ir, pagauta baimės, krei

pėsi:
—Ak, klebone, aš jus mal 

dauju, nepalikite manęs pas 
juos!

Danielius išbalo.
—Ar Maksas?
—Taip, aš neturėsiu nie

kuomet ramybės. Aš pasa
kiau, kad išeisiu, kaip tik 
gausiu žinių. Nuo šiol aš 
galiu tai padaryti, ir aš no
rėčiau, kad tai būtų tuojau. 
Šituose namuose yra užsi
degęs karas. Šitas dienas 
yra smarkūs ginčai tarp EnN
guerrando ir jo žmonos dėl 
tavęs, žmona tave gina, tuo 
tarpu Enguerrandas bai
siausiai pyksta. Ak, Danie
liau, ką aš girdžiu! Aš no
rėčiau būti už šimto kilo
metrų nuo ten. Ir jų sūnus 
pila aliejų į ugnį tikinda
mas, kad jei vagystė nebū
tų visiems atidariusi akių, 
tai netrukus tu būtum val
dęs namus.

—Bet tačiau aš nemylėjau 
šitos moters, tu gerai žinai, 
Terese.

—O vis tik ji buvo gera. 
Ar tu žinai, kad ji verkė iš 
džiaugsmo, pamačiusi, kad 
visos pastangos tave surasti 
liko be vaisių?

—Galų gale, tai kvaila; to 
jau per daug; ji mane įlei
džia! Ar jūs čia ką nors su
prantate, klebone?

—Tur būt...
Šis “tur būt” buvo pasa

kytas tokiu keistu tonu, kad 
Danielius pasiliko stovėti 
atvira burna.

—Taip, tur būt, aš turiu 
šitos paslapties raktą, bet 
aš neieškau jos sužinoti. Tu 
keliauk, nukratyk dulkes 
nuo savo batų ir nežiūrėk 
atgal, iki Apvaizda vieną 
dieną tave vėl pašauks. Šiuo 
laiku vienas dalykas svar
bu: tavo mažoji Teresė. Bet 
nebijok dėl jos; aš eisiu, 
kaip sakiau, antrą dieną po 
tavo išvykimo paimti jos iš

Enguerrandų ir atiduoti 
globai, kur ji nebus naudo
jama nesąžiningo žmogaus. 

* * #
Minutės bėgo greitai. 
Apie 5 valandą Teresė 

išėjo su sunkia širdimi, bec 
tačiau jai buvo daug leng
viau. Ji rado kunigo Dar- 

imont asmenyje globėją ir 
tokį globėją, kuris mokėtų 
reikale neatstumti.

Rytojaus rytą seklys Cau 
vert rado savo laiškų dėžu
tėje nepasirašytą, mašinėle 
spausdintą laišką:

Nelaimingas puikuoli! Iš 
po tavo barzdos tau išvagia 
vaikus, kur tau patikėti. Tu 
neesi tinkamas tarnybai. 
Ženk į žemesnį laipsnį, ma
no drauge.

Barbaux savo kerštą įvyk 
dė.

-ooo-
VII SKYRIUS 

“REFUGIUM 
PECCATORUM”

Taip, Cauvertas nebuvo 
gudrus, jis tai suprato, bet 
žinoti, kad be abejo, prie
kaištus daro tas, kuris jį 
apgavo, buvo jam labai skau 
du. Kiekviename žingsnyje, 
jam rodės, kažkas iš jo juo
kias; kiekvienas asmuo, ro
dės, į jį žiūri ir sako “Štai 
Oa.uvertas, žmogus, kuris 
greit užmiega“!

Pamatysim! pamatysim! 
Iš visko jis sprendė, kad 

Donadieu negali būti toli.
Jis, Cauvertas, iš sykio 

paukštelia nesugavo, bet jis 
sugrįš. Cauvertas tik sten
gėsi nenustoti kantrybės. 
Įvairiai persirenginėdamas, 
jis ir čia ir ten jo ieškojo.

Pirmadienį apie antrą va
landą po pietų jis pamatė 
prie Enguerrando vartų su
stojant taksį, išlipant kuni
gą ir skambinant. Ko tas 
kunigas būtų čion atvykęs? 
Cauvertui tai atrodė keista. 
Kunigų jis iš viso ne labai 
mėgo. Jis tikėjosi čia suuo- 
siąs gerą dalyką; be abejo, 
tai bus susimezgę su šitų 
Donadieu; ar tik šis klebo
nas nebus slapta atvykęs 
pasiteirauti apie Enguerran 
do norus? Ir Cauvertas gar
siai pagalvojo:

—Tu nori būti gudrus, 
mano mielas ilgaskverni, dar 
prieš vakarą raš žinosiu tavo 
vardą, tavo adresą ir, be 
abejo, Donadieu landynę.

Jis sulaikė taksį ir įsakė 
laukti.

A! klebonas! Kunigas Dar 
mont.

Teresė atėjo atidaryti du
rų. Jiai širdis plakė iš džiaug 
smo, kad kunigas laikė žodį. 
Jinai įvedė svečią į saloną 
ir nuėjo pranešti poniai, 
paskui ponui Enguerrandui. 

(Daugiau bus)
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Visuomet reiškės kivirčiai tarp vokiečiu 
aukšly kariškių ir naciu partijos

Vokietijos armijos aukštieji vadai, oficieriai ir ka
reiviai prieš pirmąjį pasaulinį karą ir karo metu nuo
šaliau stovėjo nuo politikos. Jie visas savo jėgas buvo 
sumobilizavę beveik išimtinai į kariškus reikalus. Bet 
visai padėtis pasikeitė po karo, nustačius Versalio punk
tus. Tada Vokietijos armijos vadai, oficieriai, ypač jau
nieji, labiau ėmė įdomautis ir politiniais klausimais. 
Kai į valdžią atėjo Hitleris, tada dar labiau Vokieti
jos armija buvo paliesta politikos, nes nacių partija 
norėjo turėti sprendžiamą balsą ir kariuomenės reika
lų tvarkyme. Yunkeriai stengės išlaikyti armijos au
toritetą ir nenorėjo pilnai susirišti su nacių partija, bet 
jaunieji karininkai smarkiai palinko nacizmo pusėn ir 
tapo dideli nacių šalininkai. Vokietijos armija tapo 
politiniai suskaldyta. Bet buvo nemažai senų armijos 
vadų iš junkerių, kurie mažiau ar daugiau buvo na
cizmo opozicijoje ir stengės išlaikyti armijos autori
tetą.
NE PIRMĄ KARTĄ

Pastarosiomis dienomis Vokietijoje dalis armijos bu
vo sukilusi prieš Hitlerį ir bandė jį pašalinti. Vokieti
jos gyvenime įvyko didelė krizė. Bet pažvelgus į pra
eitį, mes matome, kad tai ne pirmoji Vokietijos gyve
nimo krizė. 193Š metais Vokietija per vieną mėnesį iš
gyveno ir krizę ir pergalę. Į viešumą krizė buvo iški
lusi vasario pradžioje, 1938 metų, ir pasireiškė tada 
skubomis permainomis, kurios tada palietė opoziciją 
prieš partijos galią. Tada Vokietijoje visagalinčiam rė
žimui sudarė kliūčių: 1) ekonominiai sluoksniai, 2) di
plomatija, ir 3) kariuomenė, arba geriau pasakius, to
ji militarinė kasta, kurioje buvo išsilaikiusi prūsų ka
riuomenės senoji tradicija.

1938 metais buvo penkti metai, kai vokiečių ekono
minis gyvenimas buvo pavergtas griežtam rėžimui. Šio 
rėžimo tironiškas pobūdis dar labiau pasireiškė, priė
mus ‘‘keturių metų planą”, kuriuo norėta Vokietiją 
atjungti nuo užsienio. Šios milžiniškos pastangos, ve
dančios įi autarkiją, reikalaujančios didžiulių sumų ir 
visokių suvaržymų, buvo Goeringo žinioje, kuris vė
liau savo pareigas pavedė griežtai prižiūrimam minis- 
teriui Funkui. Opozicijos ir laisvės dvasia šioj srity 
tada atstovavo dr. Schachtas, kuris visam pasaulyje 
buvo pripažintas dideliu savo srities specialistu. Nežiū
rint didelių nuopelnų visam kraštui, Schachtas tada bu
vo priverstas pasitraukti. Tai reiškia, kad tada laimėjo 
nacių partija, kuri uždėjo diktatūrą finansams ir pramo
nei, neišskiriant nė stambios pramonės.

Kai 'pastarosiomis dienomis Vokietijoje buvo kilu
sios riaušės prieš Hitlerį, sukilime taip pat minimas 
ir Schachto vardas. Iš Stockholm pranešama, kad dr. 
Schachtas buvo areštuotas ryšiumi su sukilimu.

- SENOS MOKYKLOS DIPLOMATAI

Dar iki 1938 metų pradžios Vokietijos diplomatijos 
kadrai ir dvasia kaip ir buvo išlikusi nepaliesta. Gal 
pirmaisiais rėžimo metais ir atsargumas reikalavo ne
keisti Vokietijos išorinio diplomatijos vaizdo, nekelti 
užsienio įtarimų, į ambasadas įtraukiant S. A. ar S. S. 
policiją Teisybė, tada šalia Neuratho ministerijos na
cių partija visą laiką turėjo toj pačioje Wilhelmstras- 
sėje savo ministeriją, kuri pavyzdžiu žvilgsniu sekė

oficialiąją ministeriją. Bet pastaroji taip ir likosi pra
džioje sunkiai prieinama tvirtovė, kurioje buvo užsi
darę senosios mokyklos diplomatai. Bet kai į užsie
nio ministeriją vietoje Neuratho atsisėdo von Ribben- 
tropas, tada dualizmas dingo nacionalistų partijos per
galei. Tada buvo “pajauninti” vokiečių diplomatijos 
kadrai ir metodai — ir pirmoji tų metodų auka tapo 
Austrija; paskui Čekoslovakija, paskui Lietuva (naciai 
pagrobė Klaipėdą). Pranešama, baronas Konstantin von 
Neurath irgi yra areštuotas ryšium su pastaruoju su
kilimu Vokietijoje.

f

Lenkų pažiūros Į lietuvius

Lietuvos slaptas laikraštis gerai 
atsako į lenkų priekaištus

(Tęsinys)
KAIP LENKAI VAIZ
DUOJASI LIETUVOS 
RYTOJŲ

3. Toliau — kaip lenkai 
vaizduojasi Lietuvos rytojų. 
Jie negali atsisakyti minties 
kad Lietuvos ateičiai kenks 
lietuvių psichikos apsunki
nimas lenkofobija. (priešlen
kiškumu). Į tai tegalima at
sakyti, kad pačių lenkų psi
chika dar labiau apsunkin-

tuvos ateitis netgi nėra abe
jinga, nei tai būsimai fede
racijai, nei jos nariui Len
kijai. Lietuva tik turinti 
šiandien pati apsispręsti, nes 
ryt jau bus vėlu. Tai ir bus 
pagrindinė tos brošiūros min 
tis.

Dėl Lietuvos apsisprendi
mo — tai tenka dar kartą 
pabrėžti, kad jos pagrindi
nis tikslas — savo valsty
bingume vystytis tautiniai,

jie svarbūs, nes ji “neiš
vengs atskaitomybės valan
dos (chwila obrachunkow) ” 
— atseit, išsiaiškinimą pra
deda lyg pusiau grąsindami. 
Dėl to galime užtikrinti len
kus: tikroji Cietuva nebijos 
patiekti savo atskaitomybės 
rezultatų, nes ji yra tikra, 
kad jos atskaitomybė poli
tinės moralės akimis žiūrint
bus tikrai nemažiau švari, 
kaip ir plačios Lenkijos at
skaitomybė. Tuo klausimu 
rašo “Nepriklausoęia Lietu
va”, Nr. 17-18 (29-30), 1943 
m. spalio 15 d. Šis laikraš
tis eina slapta okupuotoje 
Lietuvoje.

ta... čekofobija, lietuviofobi- kultūriniai, ūkiniai ir politi- ^člZOliflO rACIO*
ja, ukrainofobija, gudofobi- niai- Gi PaSal sav° Pad«>! . _ .

ji platesnių Europos konti-ja, rusofohijia... užteks? Tur
būt, ir lenkai pripažins, kad 
apie “fobijas” geriau nekal
bėti.

Toliau brošiūrėlėje įrodi
nėjama, kad Europos “bal-

NUKALfi IR PRIEŠ SAVE GINKLĄ

Kariuomenė taip pat yra pavojinga tvirtovė. Pada 
rydamas ją tokią galingą Hitleris nusikalė militarinį 
ir diplomatinį ginklą prieš užsienius, bet drauge — ir 
prieš save su partija. 1938 metais dar militarinė kasta 
nebuvo žuvusi. Ji vėl iškilo su visomis savo tradicijo
mis. Toji militarinė kasta dar ir dabar reiškiasi. O tuo 
tarpu Vokietijos nacionalistų partija nepakenčia jokių 
savarankiškų, nepriklausomų sričių. Iš čia ir konflik
tas. Kariniai sluoksniai 1938 metais nekokia akim žiū
rėjo į maršalą Blombergą, kuris, esą, buvęs perdaug 
palankus nacių šeimininkavimui kariuomenėje. Marša
lo vestuvės tebuvo tik pretekstas juo nusikratyti 1938 
m., ir šiuo atžvilgiu, rodos, Hitleris 1938 metais buvo 
nusileidęs militarinių sluoksnių reikalavimams. Tada 
vietoje Blombergo Hitleris nedrįso skirti partijos kan
didato, pa v., Himmlerio ar Goeringo, kurie būtų tada
mielu noru pasiėmę naujas pareigas, 1938 m. Hitleris kanizacija” priklausė praei- 
patekęs tarp dviejų reikalavimų, Hitleris išsisuko, pats eisi: jokia valstybė po karo 
1938 m. paimdamas visą karinę vadovybę, kurią fak- ’nebr^s pavieniu#, t. y. be 
tiškai jis perleido tada generolui Keiteliui. Įdomi ano- tampraus ryšio su aplinka, 
mali ja: savo laipsniu tada Keitelis buvo žemesnis už Gi valstybės tarp Lenkijos 
tris svarbiausius savo valdinius: už žemyno armijos ir Rusijos maža priklausys 
viršininką generolą Brauchitschą, už aviacijos vadą savo tautų valios, nes ne tik 
Goeringą ir jūros jėgų viršininką admirolą Raederį. Da- jos spręsiančios apie save. 
bar dar nėra tikrų žinių apie Keitelį ir Brauchitschą, Tų valstybių tarpe yna. ir 
bet sakoma, kad jie jau likviduoti,ryšiumi su sukilimu. Lietuva. Ir Lenkija kaip tik

1938 metais, vykstant tarp kariuomenės ir nacių par- būti dominuojantis
tijos nesusipratimams, buvo pašalintas generolas Fri- vei^snys uas ausinius 
tschas, kuris vėliąu žuvo Rytų fronte. Tai buvo žymu3
vadas, kuris nesilankstė Hitleriui ir naciams.

KAS IŠŠAUKĖ SUKILIMĄ
Visą laiką ėjo nesusipratimai tarp aukštų kariuome

nės pareigūnų ir nacių partijas, kuri visur kiša savo 
nosį, ir partija savistovesnius vadus kaitoliojo arba 
šalino. Nepasisekimai fronte ir didelis nacių partijos 
šeimininkavimas kai kuriuos Vokietijos kariškius iš
vedė iš kantrybės ir jie norėjo nusikratyti Hitlerio, 
žinoma, ir nacių partijos. Bet sakoma, kad Himmle- 
ris dabar smarkiai valo kariuomenę ir likvidavo nema
žai asmenų. Gal būt laikinai sukilimas .užgniaužtas, bet 
paskutiniai įvykiai Vokietijos gyvenime rodo, kad kai 
kurių vokiečių kantrybė yra išsisėmusi ir pastarieji 
įvykiai gali turėti didelės įtakos ateičiai.

sprendžiant, Pr^ėti būtų ga
lima, kad vis dėlto prieš tai 
dar turės būti tikrai spren
džiamų veiksnių sutarta ir 
dėl Lenkijos... na, seksim 
toliau tos brošiūrėlės mintis: 
Baltijos tautos savo valsty
bines nepriklausomybes ar
ba neatgaus, arba atgaus 
‘ ‘vidurio Europos valstybių 
federacijos keliu’ ’ — kiti ke
liai uždaryti. Šitaip manyti 
turi ir teisės ir gal, dalinai 
ir pagrindo. Ir jei visos Eu
ropos struktūra bus kons
truojama federaciniu prin
cipu —Lietuva, be abejo, nė

Truputį pažvelgėm į praeitį, kad būtų aiškesni dabar- galės čia būti ardančiu veiks
ties įvykiai Vokietijoje.

Komunistai tikri fašistai

nento struktūros problemų 
spręsti negali — todėl ji vi
sada bendradarbiaus tokio
je struktūroje, kur jai ge
riausiai bus užtikrintas jos 
pagrindinių tikslų realizavi- 
masis. Tačiau ten, kur jos 
tiems tikslams gręs pavojus 
— ten ji visada kovos, kaip 
kovoja ir šiandien.

niu. Tik perlengvai lenkai 
nuneigia Baltijo-Skandijos 
federaciją. Taip pat yra ga
lima, kaip vienetas Baltijos 
tautų — Suomijos federaci
ja tam tikrame politiniai 
organizaciniame sąryšy su 
likusiu kontinentu (prieš šį 
karą tų kraštų studentijos 
buvo sukūrę SELL). Bet to
je brošiūrėlėje lenkti apie

Lietuviški komunistėliai Amerikoje mėgsta pravar
džiuoti tikrus lietuvius fašistais tik todėl, kad jie nori,
kad jų tėvų žemė būtų laisva ir nepriklausoma valsty- iraJhSdnmi aiškiu
bė. O komunistėliai nori, kad Lietuva būtų Maskvos ^^są kad tarptauti-
ponų pavergta. Kai tik pasakoma, kad Stalinas neturi
teisių į Lietuvą, kad Lietuva turi būti laisva ir nepri
klausoma valstybė, tai Chicagos ir Brooklyno komu
nistėliai tuojau šaukia, kad anas ir kitas yra fašistas.
Bet didžiausi fašistai yra komunistai, nes jie, kaip ir 
fašistai, nenori pripažinti kitiems laisvės ir aklai lanks
tosi Stalinui, kaip fašistai kloniojasi Mussoliniui ir na
ciai Hitleriui. Tikras lietuvis jokems diktatoriams ne
silanksto, o tik lenkiasi prie darbų ir ginklo kovoti už 
savo žemę, už gražesnį gyvenimą.

Submarinu veikla

navimo užrašai
Office of Price Adminis- 

tration nustatė, kad visuo
menė galės patikrinti rekor
dus gazolino racionavimo 
kiekių, išduotų vietinės War 
and Rationing įstaigos.

“Yra visiškai tinkama, 
kad administracinėse ribose 
žmonės turi teisę žinoti my-

Todėl ir lenkai, jei pajėgs lįų kiekį pripažintą kitiems, 
suprasti ir panorės atitai- kurie prašo gazolino, kuris
šy t i bendros praeities klai
das, turi lietuvius pripažin
ti lygiai, kovojančiu fakto
rių su savo okupantais ir 
už savo ateitį, kaip tai da
ro ir lenkai. Ar lenkai pa
jėgs greit to politinio lygio 
pasiekti: I ki šiol jie jo dar 
nėra pasiekę, nes minimos 
brošiūros pradžioje (1 psl.), 
iškeldami paliestų klausimų 
svarbą, sako, kad Lietuvai

faktinai visiems priklauso.” 
Instrukcijose vietinėms įstai 
goms sakoma: “Nors nėra 
geistina nei įmanoma be 
skirtumo visiems rodyti į- 
staigos užrašus, bet pripa
žintų mylių kiekiai turėtų 
būti parodomi pareikala
vus”.

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Sprinpdnlai
MMraaal

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

Studlo Ooucb

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760nėję arenoje niekas apie Lie
tuvą nekalba ir niekas ja 
nesidomi. Neturime vietos 
išskaičiuoti labai daug su
sidomėjimo Lietuva duome
nų, tačiau manome, kad dėl 
to teigimo tos brošiūrėlės 
autoriai turės netrukus pa
tys raudonuoti.

Toliau — lenkai, aiškinda
mi, kad lietuviams vienintė- 
je brošiūrėlėje lenkai apie 
litiškai — tai įsijungti į Vi
durio Europos federaciją, 
sako, kad esą nauda iš to 
būtų abiem pusėm: a) Lie
tuvai — nes ji savo valsty
binėje organizacijoje galėtų 
vystytis tautiniai, kultūri-

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANV

2310 VVEST ROO8EVELT ROAD
J

3S

Liepos 19 dieną iš Washington pranešama, kad Ame
rikos sabmarinai nuskandino dar 14 japonų laivų, įskai
tant du kovos laivus. Apie tai pranešė laivynas.

šiame kare Jungt. Amerikos Valstybių submarinal 
sudavė smūgį 806 japonų laivams, iš jų 654 buvo pas
kandinti ir 115 laivų tapo sužaloti.

Taigi, japonai jaučia didelę Amerikos submarinu jė- *r kūniniai; b) pačiai
gą ir jų veikimą. federacijai nes gautų stra

leginiai naudingas sienas, ko
* nebūtų, jei Lietuva vienokia
Paraginkite savo kaimynus, pažįstamus ir draugus, ar kitokia forma paliktų už 

kad jie užsisakytų dienraštį “Draugas”, kuris yra įdo- federacijos ribų. Ta prasme 
miausias laikraštis. — sakoma brošiūroj — Lie-

mARCtITIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL 11, 1983 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Iki 2 vcJ. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:80 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk- 
tadienials nuo 7 Iki S v. v.

MARGUČIO ofiso adresas.
6755 S. Western Avew Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242
25 3S
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Saorgsnizuotas Bend
ras Lietuvių Šelpimo 
Fondo skyrius

Marųuette Park. — Lie
pos 20 d. buvo sušauktas 
susirinkimas Gimimo P. Sv. 
parapijos salėje ir suorgani
zuotas Bendras Lietuvių Šel
pimo Fondo skyrius.

Susirinkimą pradėjo F. Ol
šauskas. Paaiškinęs susirin
kimo tikslą pakvietė J. Dauž 
vardienę, kaipo garbės pir
mininkę, kuri aiškiai išdėstė 
reikalą tokių Lietuvių Šel
pimo Fondo skyrių.

Toliau pakviestas kalbėti 
kleb. kun. J. Paškauskas pa
žadėjo visa širdimi remti 
skyrių, bet taipgi priminė, 
kad tai yra kiekvieno lietu
vio šventa pareiga prisidėti 
prie šio darbo ir ištiesti pa
galbos ranką mūsų žmonėms 
Lietuvoje.

Kalbėjo ir Federacijos 
apskr. atstovė E. Samienė. 
Ji aiškino, kaip kitos tau
tos jau turi pririnkę drabu
žių ir prikrovę sandėlius ir 
tik laukia kada bus galima 
nusiųsti saviesiems. Taipgi 
pareiškė, kad ne tik drabu- 
siai yra labai reikalingi, bet 
ir pinigiška parama.

Mickeliūnienė ir Juozelė- 
naitė užregistravo tuos, ku
rie įsirašė į narius per susi
rinkimą.

Valdybon įėjo sekantieji: 
F. J. Čižauskas, pirm., H. 
Mickeliūnienė, vice pirm., B. 
Nenartonis, antras vice pir
mininkas, O. Biežienė, tre
cia vice-pirm., K. Simonai- 
tienė, rast., E. Andreliūnienė 
publikacijos rast., kun. V. 
Urba iždin. E. A.

Auna Kaskas dalyvauja 
Olis pagerbluvėse

Anna Kaskas, Metropoli
tan Operos žvaigždė, daly
vaus Olis for Judge Golfo 
dienoje, liepos 26, Evergreen 
Golf Club, 9140 S. Western 
Avė.

Olis for Judge Golfo die
nos moterų komitetas, ku
riam vadovauja Biežienė, 
Barsheack, Kazanauskienė, 
Vanagaitienė ir Gussienė, 
praneša, kad artistė Anna 
Kaskas atvyks į vakarienę 
7 vai. vakare ir padainuos 
keletą dainų.

Viršminėtas moterų komi
tetas taipgi rengiasi gražiai 
priimti visas moteris, kurios 
dalyvaus Olis for Judge Gol
fo dienoje, ir joms rengia 
specialų “card-bunco party* 
2 valandą popiet, Evergreen 
Golf Club.

Nepaprasta proga ne tik 
smagiai praleisti dieną ir 
pasveikinti artistę Anna 
Kaskas už jos pasižymėji
mą muzikos pasaulyje, bet 
ir tuo pačiu paremti mūsų 
tautietį adv. Antaną Olį, 
kad Chicagoje lietuviai iš
rinktų dar vieną lietuvį tei
sėją. J. J.

Šio pikniko visas pelnas 
eina Nekalto Prasidėjimo Šv. 
P. Marijos Seserų vienuoli
jai paremti. Tikslas, be a- 
bejonės gražus ir vertas pa
ramos. Užtat, mes, Vargdie
nių Seserų GHdos rengimo 
komisija nuoširdžiai jūs pra 
šome ir kviečiame, kad atei
nantį sekmadienį, liepos 30 
d. atvyktumėte į vaišingąją 
West Sidę su savo draugais 
ir pažįstamais, kur jūs turė
site didelio malonumo pasi
linksminti, gražiai laiką pra
leisti, sudaryti naujų pažin- 
čių ir ta pačia proga pada
rysite gražų labdaringą dar
bą, prisidėdami prie viršmi
nėtas seserų-vienuolių para
mos, kurioms pagalba kaip 
tik šiuo tarpu lahai reika
linga. K.

Taigi visi kviečiami į la
bai svarbų Labdarių Sąjun
gos centro susirinkimą, ku
ris įvyks liepos 26 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje.

A. Valančias

Marąuette Park. — Mar
ąuette Parko Namų Savinin 
kų svarbus susirinkimas į- 
vyks liepos 27 d., 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėj. 
Visi nariai privalo atvykti į 
susirinkimą. Bus svarstoma 
svarbūs nauji dalykai, kaip 
tai nuomų pakėlimas, trans- 
portacijos pagerinimas ir a- 
pie tos “gražiosios” šeimos

apsigyvenimą mūs kolonijoj. 
Kviečiu visus namų savinin
kus prisirašyti į šią draugi
ją. A. Grygel, koresp.

James Harlin, 67 metų, 
1009 W. 20th str.. buvo ras
tas negyvas lovoje, praeitą 
sekmadienį. Prie jo šono gu
lėjo revolveris. „

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLK1TŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIO MA- 
THRIOLAS NATURALAS OUM 
SPALVOS DANTŲ PLUTOMS.

Apiplėšė
Vicfor Vandergrifte, 1838 

So. 20th avė., Maywood ga
ražo prižiūrėtojas, 125 So. 
Wobaflh avė., pranešė poli
cijai praeitą sekmadienį, 
kad ginkluotas vyras su 
pistoletu atėmė iš jo $47 ir 
buvo užrakintas prausyklo- 
H

Nebetoli Vargdienių 
Seserų Gildos piknikas

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 30 dieną Aušros Vartų 
parap. “Rūtos” darže (West 
Sidėje) įvyks Vargdienių Se
serų Gildos piknikas, kuris 
prasidės 4 vai. popiet. Gil
dos nariai ir visi gerieji 
prieteliai, kurie per paštą ar 
asmeniai gavote dovanų lai
mėjimo knygutes platinimui, 
malonėkite jas paskleisti 
tarp savųjų ir kaip galima 
greičiau grąžinti nurodytu 
adresu, arba priduoti tiems 
asmenims, iš kurių gavote.

Labai svarbi žinia 
labdariams

Labdarių Sąjungos centro 
svarbus susirinkimas įvyks 
liepos 26 d., 1944 m., 7:30 
vai. vakare Šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos salėje, Town 
of Lake. Turime labai daug 
svarbių reikalų aptarti ir 
išgirsti iš statybos komisi
jos pirmininko kun. A. Lin- 
kaus pranešimą apie sene
lių prieglaudos statybos rei
kalus. Teko patirti, kad lei
dimas gautas senelių prieg
laudos statybos baigimui. 
Darbas bus pradėtas neuž
ilgo, tat mums reikia aptar
ti kaip sukelti pinigus, kad 
pradėtas darbas nesustotų. 
Reikalinga vajus, kad šukė 
lūs pinigus.

Rugsėjo 3 dieną įvyks Lab 
darių diena. Tai svarbi die
na. Tuo reikalu reikia pasi
tarti, kad vieningai dirbda
mi galėtumėm daug laimėti 
senelių prieglaudos reika 
lams. Reikia rimtai pasi
ruošti tos dienos programai. 
Reikia, kad visos kuopas tu
rėtų užtektinai darbininkų.

Pniradį spnsdinti

CHICAGO, liepos 24.— 
Policija suėmė Lester L. 
Higgins, 47, jr jo sūnų Cla- 
rence, 27, kurie turėjo pasi
darę reikalingus dalykus 
spausdinimui 20 dolerinių 
pinigų, gazolino racionavi- 
mo kuponų ir kitų falšyvų 
dalykų. , *

rx
PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remontavlmnl, Refinansavimui—
ANT IjKNOVŲ MftNESntTŲ IflMOKK.IIMt'1

Panaudokite Proga Dabartinėmis Žemoms 
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAtn’YKfT® mflmj įstaigoje. JAsq Indėliai 
rfi>esttngal globojami Ir ligi >5,000.00 np- 
dranstl per Federal Savinas and r,o«fn Iri
si irau <e Corporation. JtTsų pinigai bus greitai 
lSmokamt Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA nt ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINĖ INI’AIOA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnariniol —

K E I 8 T U T O 8 A VI N O S AND L O A N 
TKL.: CALVMET 4113 ” Jos. M. Mozeris, Soe'y.

ASSOCI AT ION 
3223 SO. HALSTED ST.

$10 KLINIŠKAS
IŠTYRINĖJIMAS

PILNAS U2 $3
FIZIŠKAS IK Fl.COKOSCOPIC

X—RAY_
KRAUJO IK VRINALO 
TIRJLN ĖJIMAS—Viskas už
Paprastai apRainavlmas tokio ištlnnė- 
Jimo yia $10, Ir mes gvarantuojame 
Jums patenkinimą, arba jūs mums nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KR0NUKO8 LIGOS 
PASEKMINGAI GYDOMOS

VARICOSE GYSLOS, kojų ronos, ir 
panašiai kojų ištinimai. Rheumatisma. 
SKILVIO SKAUSMAI, nevirškinimas, 
degančios pilvinės žaizdos ar užkietė
jimas.
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargusio, 
anemia ir krau.'o užnuodijimus iš prie
žasties kroniškų ligų. Aukšto kraujo 
spaudimas.
ODOS LIGOS, niežėjimas, degančios 
exzema, psoriasis ai* spuogų. 
URINAL1NIAI SKAUSMAI, prostati-
• Liuko nepnjj’uxiŲnas

2055 SOUTH STATE STREET 
Kampas Adams Šeštam Aukšte
VAL.: 9 ryto iki 8 vak. Sekmad. 10-1. 
tls, skaudžios ir nesmagumo K ROMIŠ
KO S LIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis?
• NUOLATINES PASEKMES M Tuojau palengvinimasM Žema kaina, Lengvomis Sąlygomis

MĘS KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAGO MEDJCAL INSTITUTE

#3

A.

NAUJOS
SUBIRS Velvatone OAMTV

rraiTog
$12.50

IKI $39.50 VI KIEKVIENĄ
Nratalduoda. B. akrai.. Natūrai*. apal- 
to.. Neblonka. VlaoJ *aly žinomo. dantų 
.lattoa. Pirmttomo. cryatal olear plattoa 

Plunksnos sunkumo, sanltarOa, Pat ra. 
klnlmaa varuntuatas. Materlolas labai pa- 
■ataa | gamtini. Vienos dlanaa taisymą 
palam* rimas. ApskaMlarlmas voltai.

1 Darome piritą. įspaustas Ir
gautas tik U lalsniuotų dantistu

HEJNABROŠ.
DENTAL PLATE CO.

1734 g. Ashland 3nd Fl Mon. 8351
Atdara no. a Ik] S. SeMa4. no. • Iki 4,

KALBAMI LIKT IVIS KAI

.7945 W 2«th St. 2nd Fl. Law. 2908 
80 N. Dearborn Rm. 800, Sla 9048 
Vtdurmlesllo vai. t—I. Antradieni Ir

ketvtrtadleal aso ( Iki f.

JONAS POWILAUSKIS
Gyveno: 2149 Coulter Street, Chicago, Illinois.

r • . .......
Mirė Liepos 24d., 1944m., 4:45 vai. ryte, sulaukęs 81 

metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo ir Raseinių apskričio, Raseinių 

parapijos, šidlavos miestelio. Amerikoj išgyveno 50 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 2 sūnus — Joną, ir Antaną 

ir marčią Adelę ir anūkus; augintinę Elenorą Šalkauskienę ir 
jos vyrą Zygmontą; brolį Juozapą ir brolienę Vincentą; ir 
daug kitų giminių, draugų ii1 pažįstamų.

Velionis priklausė prie Palaimintos Lietuvos draugijos ir 
prie S.L.R.K. Amerikoje.

Kūnaš randasi pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Liepos 27 d. Iš 
koplyčos 8:30 vak ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visas gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Sūnai, Marti, Anūkai, Augintinė, Brolis, 
Brolienė, ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktoriai — Lachawica ir Sūnai, CAN. 2515.

.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomla 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chic&gos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Pirkite tose krautuvėse, į Galėtų gimti gerai išauk
lėti vaikai jeigu mes, tėvai, 
būtumėm gerai išauklėti. — 

Goethe

kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

PIRKITE KARO BONUS

BARBORA URBIKAS
(po tėvais Kazlauskaitė)

Gyveno: 4147 South Kedzie Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė Liepos 23d., 1944m., 10:50 vai. vakare.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kvėdarnos 

parapijos, Padvamikų kaimo. Amerikoje išgyveno 50 metus.
'**" Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; 2 sūnus — 
Antaną įr marčią Sophie ir jų šeimą, ir Julijoną ir marčią 
La Verne ir jų šeimą; seserį Pauliną Guminskas ir seserį 
Magdaleną Dixon ir jų šeimas; brolio dukterį Petronėlę Stra- 
domskis; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4332 So. Califor- 
nia Avė. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Liepos 27d., 1944m. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėji
mo švenčiausios Panelės Marijos parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnai, Marčios, Seserys, Brolio 
Duk'iė ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktoriai — Lachawicz ir Sūnai, CAN. 2515.

GARI, INDIANA LAIDOll Vię ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

[PHONE 9000 1117 ROOSEVELT 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. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį
a /J

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAUFORNIA AVĖ._______Phone LAF. 3671

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ Telephone YARD8 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3313 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—36

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10766 S. MICHIGAN AVA

Phones: CAN AL 2516 
OOMMODORE 5766 

PULLMAN 1276

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1OAN AVĖ. Thone PULIJHAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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Iš Kinijos gyvenimo

Kada ir kaip Kinija susipažino su 
Katalikų Bažnyčia

Praeitą kartą rašėm apie 
Kinijos didumą, šį kartą pa
rašysime apie krikščionybės 
pradžią Kinijoje.

Kinija su krikščionybe su
sipažino anksti 7-tame am
žiuje, kai Nestorijaus misi
jonoriai įvedė savo sektą, 
bet lOOO-tyje metų nestoria- 
nizmas dingo. Antras kon
taktas su krikščionybe, tuo 
laiku su katalikybe, buvo 
daugiau diplomatinis nekaip 
religinis. Mongolų invazija 
13-tame amžiuje nugazdino 
Europą, ir keletas pranciš
konų kunigų buvo atsiųsta 
į mongolų dvarą (rūmus) 
tartis su jų vadu. Su atvy
kimu John of Monte Cor- 
vino, pranciškonų kunigo, 
kuris tapo pirmuoju Peking 
arkivyskupu, 1299 metais, 
Kinija įžengė į misijų apaš
tališkąjį laikotarpį. Uolus 
vyskupas ir jo draugai dir
bo sunkiai, kad pasėjus ti
kėjimo sėklą. Jų darbas da
vė vaisių, bet šimtmetyje jų 
bendruomenės išnyko, paliko 
tik keli Kinijoje krikščiony
bės pėdsakai.

VĖL PASIBELDĖ Į DURIS

Beveik kiti du šimtai me
tų praėjo ir misijonoriai vėl 
pasibeldė į Kinijos duris. 
Trims jėzuitams, Alessandro 
Valignani, Michael Ruggieri 
ir Matthew Ricci, priklauso

ba) yra teisinga, kodėl ki
niečiai apie ją nieko negir
di”. Ksaveras nutarė Kiniją 
atversti į katalikybę, bet jis 
mirė 1552 metais, tais pa
čiais metais, kai jo žymus 
įpėdinis Matthew Ricci gu- 
vo gimęs. Ką Ksaveras ne
įvykdė, jo broliai skubėjo 
atlikti. Metus jie laukė Ki
nijos pakrantėje patogaus 
momento. Jie patys ruošės, 
kad suprastų Kinijos kultū
rą, įsigilino į Kinijos tradi
cijas ir literatūrą. Jie sten
gės sužinoti kuo daugiausia 
Kinija interesuojasi.
GERAI PASIRUOŠĖ

Gerai pasiruošę pradėjo 
apaštalavimo darbą. Jie ėjo 
prie Kinijos proto. Palaips
niui nuo žemiškos išminties 
ėjo prie religinės tiesos ir 
tokiu būdu pagavo tautos 
rinktinę publiką. Kiniečiai 
patys savo tautą buvo pa
dalinę į keturias kategori
jas: mokslininkai, farme-
riai, amatininkai ir prekybi
ninkai, iš jų mokslininkai 
turėjo aukščiausią laipsnį. 
Misijonoriai pasiėmė budis
tų vienuolių rūbus ir taip 
pat dėvėjo mokslininkų rū
bus. Tas turėjo įtakos į ki
niečius. Kai kurie žymūs Ki
nijos pareigūnai įžengė į 
Katalikų Bažnyčią ir jų įta
ka užtikrino misijonoriams 
apsaugą šalyje. 1650 metais

GELBSTI SUŽEISTI VOKIETI

Pakeliui į St. Lo miestą, Prancūzijoj, Amerikos karei
vis gelbsti sužeistam vokiečiui ir savųjų paliktam pasiek
ti troką, kad nugabenus į lauko ligoninę. Vyriausybė pra
neša, kad nuo invazijos dienos Prancūzijon iki šiam lai
kui aliantai paėmė 50,549 vokiečius nelaisvėn. (Acme- 
Draugas telephoto)

Kas Girdėt*^ 

Chicagoje >

garbė, kad atidarė moder- Kinijoje buv0 150,000 kata- 
niškųjų misijų periodą. Ke- Hkų -r pabaigoje šimtmečio
lią jiems nurodė jėzuitų bro
lis šv. Pranciškus Ksaveras, 
kuris sužinojo iš japonų 
apie Kinijos kultūros rolę 
Rytuose. Japonai Šv. Pran
ciškui Ksaverui pasakė: 

“Jeigu jūsų religija (tiky-

•!
EXTRAI EXTRAI

Permainytas 
vardas Ir 
adresas.

I.letnvISkas 
Žydukas — 
N. KANTER

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQU0R 
3529 So. Halsted St.

Phone TĄRDS 6064

buvo 300,000. Bažnyčia įlei
do giliai šaknis.
IŠMOKĖ NAUJŲ DALYKŲ

Vakarų misijonoriai ne 
tik atnešė į Kiniją naują re
liginį pažinimą, bet taip pat 
išmokė naujų dalykų geo
grafijoje, matematikoje, as
tronomijoje ir mechanikoje. 
Kiniečių filosofija ir litera
tūros kritika buvo gili, bet 
misijonoriai pateikė naujų 
metodų. Krikščionybė Kini
joje padarė gilią įtaką į 
mokslininkus. Ir tas vėles
niam laikui turėjo nepapras
tos svarbos misijų darbui.

Kitą kartą parašysime 
apie Katalikų Bažnyčios 
būklę Kinijoje dabartiniu 
metu.

2 vyrai gavo 5 metus 
Haupt byloje

Trys Chicagos vokiečiai 
vieną kartą buvo nuteisti 
mirti elektros kedėje išda
vystės byloje, o jų žmonos 
buvo nuteistos dvidešimt 
penkiems metams kalėj i- 
man. Tai buvo Hans Max 
Haupt, tėvas nacių šnipo, 
kuris mirė elektros kedėje, 
Walter Otto Froeling ir Ot- 
to Richard Wergin, ir jų 
žmonos.

Hans Max Haupt praeitą 
mėnesį antrą kartą bylą 
svarstant buvo nuteistas iki 
gyvos galvos kalėj iman už 
sūnaus slėpimą, o Walter 
Otto ir Otto Richard Wer- 
gin praeitą šeštadienį fede- 
ralio distrikto teisme antrą 
kartą bylą sprendžiant bu
vo nuteisti penkiems me
tams kalėj iman Haupt by
loje. Jų žmonos liko išteisin
tos, tik Mrs. Haupt grei
čiausia bus internuota kai
po svetimšalė priešė, nes ji 
sutiko teisme atsisakyti nuo 
Amerikos pilietybės.

Įvairios ir įdomios 
žinios

Išgelbėjo ežere
North avė. ežero pakran

tėje gyvybės saugotoja mer
gaitė išgelbėjo iš ežero pra
eitą sekmadienį vienu kartu 
du asmenis. Dviejų, asmenų 
išgelbėtoja vadinasi Miss 
Jo Gage, 19 metų, 4243 N. 
Keeler avė. Į ežero vandens 
duobę buvo į patekusi viena 
mergaitė ir jos giminaitis.

Įsibriovė naktį
Chicagoje 21 metų am

žiaus motina, kuri buvo už
migusi su savo 11 mėnesių 
kūdikiu, kuris buvo netoli 
jos lapšyje, buvo sumušta 
anksti rytą praeitą sekma
dienį kokio tai įsibrovusio 
vyro. Nepažįstamas vyras 
įsibrovė į jaunos motinos 
namą pro basementi langą. 
Įsibrovėlis ne tik jauną mo
teriškę sumušė, bet buvo ją 
užpuolęs. Moteris nugabenta 
į ligoninę.

Pirkite Karo Benus

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

ki

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTTN MACKIEWICH, Pre®. and Mgr.
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Kūdikio šauksmas iš
gelbėjo kitus iš gaisro

Praeito sekmadienio ryte, 
apie 9:30 vai., gaisras išvi
jo gatvėn 3 gyventojus, 
daugiausia iš jų buvo nakti
niuose rūbuose. Gaisras bu
vo kilęs keturių aukštų apar
tamente, 3850 Ellis avė. Nė 
vienas nebuvo sužeistas. Sa
koma. kad gaisras sukėlė 
$45.000.

Sakoma, kad iš gaisro gy
ventojus išgelbėjo 4 metų 
amžiaus mergytė, kuri pa
budusi atidarė miegamąjį 
k am b arj, pajuto dūmus ir 
sušuko: “mamvte, čia pilna 
vra dūmu”. Motina paėmė 
savo vaikuo ir pažadino ki
tus evventoius.

Manoma, kad gaisrą sukė
lė cigarietė.

Ir vėl šeimos tragedija

Įvyko baisus dalykas, kai žmona pa
matė vyrą važiuojant su kita

Si

/

Pasižadėjo remti
CIO politinės veiklos ko

mitetas varė smarkią kam
paniją, kad demokratų par
tija nominuotų į prezidento 
vietą Rooseveltą ir vice-pre- 
zidento vietą Wallace. Bet 
konvencija nominavo prez. 
Rooseveltą ir į vice-prezi- 
dentus senatorių Trumaną. 
Po nominavimo CIO parei
gūnai pareiškė, kad Truma- 
no kandidatūra jiems yra 
priimtina ir kad jie ją rems. 
Suprantama, kad jiems yra 
ir prez. Roosevelto kandida
tūra priimtina.

Ir vėl šiom dienom įvyko 
šeimos tragedija. Mrs. Ada 
Fisher, 25 metų, iš Hamp- 
shire, netoli Elgin, iššoko iš 
automobilio, kuriame ji va
žiavo, kai pamatė savo vyrą 
važiuojant su l^ita moterimi. 
Mrs. Fisher šokdama iš au
tomobilio suriko: “Harold— 
Harold”. Ji nukrito ant šali
gatvio, kai šoko, ir mirė nuo 
kaklo sulaužymo.

Jos vyras Harold, pieno 
išvežiojimo savininkas ir 
mėgėjas lėktuvo pilotas, va
žiavo savo automobilyje su 
Mrs. George Lancher, 24 me
tų, kareivio žmona.

Miss Marian Warrington, 
20 metų, iš Hampshire, at
vyko į Fisher namus sve- 
čiuosna, ir Mrs. Fisher pa
klausė ar jos negalėtų nu
vykti į Pingree Grove air- 
portą, kur Fisher laikė savo 
lėktuvą.

Miss Warrington pasakė, 
kad jos pralenkė kitą auto
mobilį, vykstantį ta pačia 
kryptimi. Mrs. Fisher stai
ga pamatė, kad tai buvo jos 
vyro automobilis ir kad jis 
buvo lydimas Mrs. Lancher.

Mrs. Fisher staiga atidarė 
Miss Warrington automobi
lio duris ir iššoko pirm ne
gu Miss Warrington galėjo 
sustabdyti mašiną.

Keturių mėty vaikas 
apdovonolas medaliu
U. S. Miritime Service, 

regionaliniam naujokų pri
ėmimo centre, keturių me
tų amžiaus vaikui įteikta 
medalis ir prezidento citaci- 
ja. Medalis priklausė jo tė
vo tėvui (grandfather) 
Charles A. Baker, kuris tar
navo merchant marine ir 
Žuvo laivą, — S. S. Mary 
Lukenbach. — sutorpedavus.

Medaliai taip pat įteikti 
keturioms motinoms, ku

tų sūnūs žuvo su tuo laivu, 
j tarpe ir Ernestine Bačkas 
yvenanti 6317 So. Damen
ve.

29 metai nuo Eastland 
tragedijos

Vakar suėjo 29 metai nuo 
apvirtimo ekskursinio laivo 
Eastland Chicago upėje, prie 
Clark St. tilto. Tragedijos 
metu ant laivo buvo apie 
2,500 ekskursininkų iš Wes- 
tern Electric Co. Laivui ap
virtus prigėrė 812 asmenų, 
jų tarpe ir keletas lietuvių. 
Vienai tos tragedijos aukai 
— Cicero veikėjai — vytei 
Laurinaitei, palaidotai Šv. 
Kazimiero kapuose, Lietuvos

Fisher sustabdė savo ma
šiną trumpoje distancijoje 
ir bėgo pas žmoną, kuri gu
lėjo kelyje. Jis nugabeno ją 
į Elgin, kur buvo pranešta, 
kad mirusi. Fisher pasakė 
coroneriui Viktorui Peter- 
son’ui, iš Kane kauntės, kad 
jis tik ką buvo pamatęs ei
nant šaligatvyje Mrs. Lan
cher ir pasiūlė ją pavežti.

Rytojaus Chicago
Kaip atrodys Chicago už 

dešimts, dvidešimts, pen
kiasdešimts metų galima pa
matyti dykai departamenti- 
nėj Marshal Field krautu
vėj, vidurmiestyje. Ši paro
da suruošta kooperuojant 
Chicago Plan Commission, 
Chicago Housing Authority, 
Illinois State Housing 
Board, Institute of Design, 
Cook County Highway De
partment, Mayor’s Relations 
Committee ir University of 
Chicago.

Dėl cigaretės
Ant Lake gatvės viršuti

nio geležinkelio (eleveite- 
rio), tarp Hamlin ir Central 
Park, praeitą sekmadienį 
buvo kilęs gaisras, sakoma, 
nuo numesto degančio ciga- 
reto. Sudegė trys stovėję 
tušti vagonai. Trafikas bu
vo sulaikytas per porą va
landų.

Išvyko į ūkius
Trys partijos, jaunuolių,— 

vaikinų ir merginų, — nuo 
14 iki 16 metų amžiaus, pri
klausančių Victory Farm 
Volunteers of U. S. Crop 
Corps vakar liuosnoriai iš
vyko į ūkius, kad padėti nu
imti prinokusius javus, vai
sius ir daržoves. Jaunuoliai 
busais ir trokais išvežti į 
Cook, Du Page ir De Calb 
apskritis.

3 namus sužalojo
Gaisras išvijo 50 asmenų 

į gatvę, kai ugnis sužalojo 
tris namus, 900 bloke S. 
Laflin gatvėje. Gaisras įvy
ko sekmadienio vidurnakty
je. *

Apvogė moterį
Mrs. Albert Veprek, 4526 

N. Damen str., pranešė po
licijai, kad jos rankinukas, 
kuriame buvo $8 ir kai ku
rie popieriai, buvo pavogta 
iš jos namų.
Vyčių Chicagos apskritis 
yra pastatęs gražų pamink- 
14.

Civiliai perdaug tepė 
sviesto

OPA praneša, kad nuo 
praeito pirmadienio sviestui 
point skaičius pakeliamas 
vėl iki 16. Iki praeito balan
džio mėnesio sviestui buvo 
12 pointų. Priežastis tame,' 
kad civiliai perdaug pradėjo 
vartoti sviesto.

z/.s. . r-,- ,

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

GEO. B0RCHERTA5
Pertaiso Senus ir Stato 

Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbinipkams.

10546 S. Artesian, CED. 1739

X Kun. Andrius Naudžiū
nas, MIC., du metus dirbęs 
misijose Buenos Aires, Ar
gentina, Pietų Amerikoj, šio 
mis dienomis grįžo į Ameri
ką ir dabar vieši Chicago j.

X Gal kas radot? Per Tė
vų Marijonų Bendradarbių 
centro pikniką, liepos 23 d , 
Marijos Kalneliuose, pames
tas rankinis laikrodėlis. Jei 
kas jį rado, prašomas at
nešti į “Draugo“ ofisą. Ra
dėjas gaus gerą atlyginimą.

X Vargonininkų Sąjun
gos Chicago Provincija daro 
gegužinę — ekskursiją į In
diana Dunes, ketvirtadienį, 
liepos 27 d. Sustos State 
parke, vienoje Camp ground.

X TT. Marijonų Bendra
darbių 21-mo skyriaus leis
tos laimėjimui dvi dovanos 
davė gražių sėkmių. Laimė
jo No. 4. Kas turi No. 4, 
malonėkite kreiptis adresu 
1603 So. 50th Avė., gausite 
vieną tų dovanų.

X Brighton Parke įsteig
tas Amerikos Lietuvių Ben
dro Lietuvos Šelpimo sky
rius. Steigiamam susirinki
me aukų sudėta Š53.50. Ry
toj įdėsime ilgesnę kores
pondenciją apie skyriaus į- 
steigimą.

X Genovaitė Aleksiūnas, 
1329 So. 49 Avė., Cicero, y- 
ra viena narių “All-Girl Pi
ano Orchestra”, kuri daly
vaus Chicago Tribūne ruo
šiamam muzikos festivale 
rugpiūčio 19, Soldier Field

S. ALEKSICNAITĖ
Orkestrui pildant George 
Gershwin’s “Rhapsody in 
Blue” ir Liebich “Music 
Box”, bus vartojama 1,936 
piano klevišai.

X Ieva Šaulienė, 4137 S. 
Artesian Avė., šiomis die
nomis susirgo ir randasi dr. 
Biežio priežiūroj. Prieš kiek 
metų ji su visa šeima gyve
no West Side ir buvo žino
ma parapijos veikėja. Jos 
duktė Adelė prieš ištekėda
ma buvto choro solistė.

X Kontraktorius J. Bor- 
chert praeitą savaitę baigė 
“Draugo“ redakcijos ir ad
ministracijos ofisų remontą. 
Dabar kas tik atsilanko į 
“Draugą“, negali pažinti 
vietos; stebisi gražiu per
dirbimu ir puikiai atliktu 
darbu. Dabar atliekami pas
kutiniai pagražinimai. Gali 
net įvykti įkurtuvės naujų 
ofisų ir apžiūrėjimas viso 
remonto.




