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RUSU ARMIJA OKUPAVO UKMERGE
Amerikos-Anglijos armijos pradėjo 

didelę ofensyvą Normandijos fronte
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, liepos 25.—Padedamos 
4,000 karo lėktuvų arma
dos, Amerikos ir Anglijos 
armijos pradėjo didelę ofen
syvą abiejuose galuose Nor
mandijos 100 mylių ilgio 
fronto, ir stumia nacius at
gal. Naujoji ofensyva bus 
bene didžiausias koordinuo
tas puolimas nuo pačios in
vazijos.

Britų ir kanadiečių tan
kai ir pėstininkai,/ veržda
miesi į lygius laukus į pie
tus nuo Caen, jau užėmė du 
miestelius, ir dabar kaujasi 
dviejų kitų miestelių gat
vėse.

Štabas visą dieną nedavė

VERŽIASI GILYN | TINIAN SALA
; -'20

Ši radio nuotrauka iš Stokholmo parodo bombos išdraskytą kambarį kuriame Hitle
ris su savo sėbrais neva tarėsi, kuomet įvyko pasikęsinimas ant jo gyvybės. Anot vė
liausių raportų, bombos sprogimas nuplėšęs kelnes nuo Fiurero.

PEARL HARBOR, liepos 
25. — Amerikiečiai, norėda
mi greit baigti Marianas 
salų užėmimą, pasivarė apie 
mylią gilyn Tinian saloje, ir 
užėmė vakarinį trečdalį sa
los svarbiausio aerodromo.

Guaną saloje, 125 mylias 
į pietus, jie izoliavo kitą di
delį aerodromą ir žygiuoja 
arčiau Agana, salos sosti
nės, priemiesčių.

Adm. Nimitz pranešimas 
sakė mūsų nuostoliai Tinia- 
ne iki pirmadienio buvo ne
dideli.

Vienintelė sala Marianas 
grupėje, kurioje amerikie

Rusų sudarytas komitetas valdys 
išlaisvintą Lenkijos' teritoriją

LONDONAS, liepos 25.— 
Rusija pranešė, kad ji pasi- 
ryšiantii sutartį, su Maskvo
je sudarytu lenkų naciona
linio išlaisvinimo komitetu, 
vietoj su Lenkijos vyriau
sybe Londone, dėl santykių 
tarpe rusų kariuomenės ir 
civilės administracijos išlai
svintose Lenkijos teritori
jose.

Rusų pranešimas sakė 
Rusija “nenorinti savintis 
Lenkijos teritoriją,” ir pa
reiškė, kad Stalino valdžia 
skaito Bug upę kaipo Lenki
jos-Rusijos sieną.

Rusų pranešimas sakė ru-
----  -I. ii. ■■ —IRI—

KALENDORIUS
Liepos 26 d.: ftv. Ona, ftv. 

P. Marijos motina; senovės: 
Gluosnis ir Meilė.

Liepos 27 d.: ftv. Natalija 
ir ftv. Pantaleoncs; senovės: 
Zintau^as ir Živilė.

ORAS
Šiit*;. Protarpiais lietus 

su griaustiniu.

pranešimo apie amerikiečių 
ofensyvą. Amerikos pirmoji 
armija randasi nelygiam 
fronte nuo užimto St. Lo 
iki Lessay vakariniam kran 
te.

Britai ir kanadiečiai pra
laužė vokiečių linijas ir pa
siekė jų anti-tankų pozici
jas ir kulkosvaidžių lizdus 
Tilly - La - Campagne mies
tely. Naciai priešinasi savo 
tankų daliniais.

Naujosios ofensyvos už
baigė keturių dienų tylą. 
Gen. Montgomery, apeida
mas didelę nacių anti-tankų 
liniją į pietryčius nuo Caen, 
pasiuntė savo jėgas pietuos- 
na ant kelio į Falaise.

KUR HITLERIS NETEKO KELINIŲ KELNIŲ

s*

čiai dar neišlipo, yra Rota, 
pusiaukely tarp Guam ir 
Tinian. Lėktuvai ją ataka
vo sekmadieny.

Bomberiai iš Nimitz ir

LĖKTUVAI PARUOŠIA 
KELIA OFENSYVOMS

LONDONAS, liepos 25.— 
Gen. MacArthur komandų Sąjungininkų lėktuvai šian-
tęsi.a koordinuotas atakas 
ant Yap, Palau, Wcleai ir 
Ponape salų, o laivyno lėk
tuvai šeštadieny atakavo 
Shimushu, šiaurės Kuriles 
saloje.

Britų Naujoj Gvinėjoj, 
sugautų japonų daliniai 
trim atvejais bandė pulti 
amerikiečių linijas į rytus 
nuo Aitape, bet buvo mūsų 
artilerijos ir karių išmušti.

sų armija įėjusi į Lenkiją 
•‘padėti lenkams atsikratyti 
įsibriovėlio jungo ir atstei- 
gimui nepriklausomos, stip
rios ir demokratinės Lenki
jos.” Anot rusų, išlaisvin
tos žemės administravimas 
esąs ‘‘pačių lenkų užduotis.“

Lenkų komunistų komite
tas vakar išleido pareiški
mą, kuriuo jis “perleidžia” 
rytinę Lenkiją Rusijai, rei
kalauja Rytprūsių, dalį Po
meranijos ir • kitų rytinės 
Vokietijos teritorijų Lenki
jai, ir net paskiria “Lietu
vą sovietinei Lietuvai.’’

Pavadino komitetu
'marionečių' valdžia

WASHINGTON, liepos 25.
— Lenkijos Amb&sadoriua 
J,an Ciechanowski pavadino 
rusų sudarytą “lenkų išlais
vinimo komitetą” paprasta
ir “tipinga Maskvos sudary 
ta ir pasodinta marionečių mušė kelis nacių lėktuvus, 
(puppet) valdžia.” į kurie pakilo priešintis.

disn smarkiai atakavo vo
kiečių pozicijas abiejuose 
Normandijos fronto galuo
se, kad praskinti kelią Ame
rikos, Anglijos ir Kanados 
kariams, kurie daro koordi
nuotą puolimą visu frontu.

Nakties metu britų lėktu
vai atakavo Stuttgartą, Ber 
lyną, Frankfurtą ir Ačeną, 
ir puolė robotinių bombų 
platformas šiaurinėj Pran
cūzijoj bei priešo laivus An
glijos kanale.

Šiose ir kitose atakose 
prarasta 25 lėktuvai.

Lakūnai sunaikino 
45 japonu lėktuvus

CHUNGKING, liepos 25. 
—Amerikos lakūnai Kinijo
je atakavo Pailuchi aerodro 
mą, prie Tungting ežero 
šiaurrytinioi kamjpo, ir su
naikino, gal sunaikino arba 
sužalojo 45 japonų lėktu
vus. Oficialus pranešimas 
sakė 30 lėktuvnešių tikrai 
sunaikinta, septyni gal su
naikinti, o aštuoni sužaloti.

BOMBAVO GOERING 
TANKU FABRIKĄ

ROMA, liepos 25.—Sąjun
gininkų bomberiai šiandien 
puolė Hermann Goering tan 
kų fabriką prie Linz, ant 
Dunojaus kranto Austrijoj, 
ne‘oli nuo Bavarijos sienos. 
Kelias bombos pataikė tie
siog į fabrikus.

Kiti taikiniai buvo gele
žinkeliai Villach apylinkėje, 
Austrijoje.

Grįžę lakūnai aakė jie nu-

Argentina atšaukė 
savo ambasadorių

BUENOS AIRES, liepos 
25.—Argentinos vyriausybė 
pranešė, kad ji atšaukė savo 
ambasadorių Washingtonui, 
Adrian Escobar. Pranešimas 
sakė nutarimas padarytas 
“atsižvelgiant į Amerikos 
Valstybės Sekretoriaus pa
reiškimus kaslink Argenti
nos.”

Hull vakar sakė Amerikų 
respublikos ‘ ‘bendrai susi
tarė” dėl atsinešimo link 
Argentinos vyriausybės. J. 
A. Valstybės niekuomet ne
pripažino dabartinės Argen
tinos vyriausybės.

SMARKIOS KAUTYNĖS 
APLINK HENGYANG

CHUNGKING, liepos 25. 
—Kiniečių pagelbinė jėga 
desperatiškai bando pralauž 
ti japonų linijas aplink Hen- 
gyang miestą, pietinėj Hu- 
nan provincijoj, norėdami 
padėti savo ten apsuptam 
garnizonui. Kautynės vyks
ta ji rytus ir šiaurę nuo 
miesto, ir į pietvakarius, 
kur japonai pradėjo didelę 
kontrataką.

Sako nekalbėjo apie 
laiku su Popiežių

ROMA, liepos 25. — New 
Yorko Arkivyskupas Fran
cis J. Spellman, besiruošda
mas vykti į kovų frontus, 
formaliai užgynė raportus, 
būk jo vizitas pas šv. Tėvą 
buvęs surištas su Popie
žiaus taikos pasiūlymu.

Arkivyskupas Spel 1 m a n 
yra pakartotinai sakęs, kad 
jo kelionės tikslas esąs ap
lankyti Amerikos karius ir 
stebėti katalikų kapelionų 
veiklą.

U.S. KARIAI ARTINASI 
PRIE FLORENCIJOS

ROMA, liepos 25.—Sąjun
gininkų komunikatas sakė 
Amerikos kariai, persikėlę 
per Arno upę, pasivarė pir
myn iki 18 mylių nuo Flo
rencijos miesto.

Anot pranešimo, kitas są
jungininkų dalinys randasi 
tik 10 mylių nuo to miesto.

Biuletenis sakė britų aš
tuntoji armija padarė didelį 
progresą Arezzo apylinkėje, 
netoli linijos centro.

Partizanai izoliavo
Vichy, erzina nacius
LONDONAS, liepos 25.— 

Autoritetingi prancūzų 
sluoksniai sakė Prancūzijos 
patrijotai perkirto visus ke
lius, geležinkelius ir telefor 
no violas einančias į Vichy. 
kolaboracionistų sostinę. I- 
zoliacijos tikslas esąs suer
zinti nacius ir prancūzus 
kolaboracionistus.

Partraukia daugiau 
meksikiečiu darbui

WASHINGTČN, liepos 25.
—War Manpo.wer komisija 
pranešė, kad šiomis dieno
mis bus partraukta dar 10,- 
000 meksikiečių darbams 
prie geležinkelių bėgių.

Tokyo sako padėtis 
'kasdien rimtesnė'

NEW YORK AS, liepos 25 
—Tokyo radio .tepėjui japo
nus, kad padėtis Marianas 
salose ‘‘kasdien darosi rim
tesnė.” Japonų pranešimai 
vis dar sakė amerikiečiai, 
praradę 1,200 karių, “turė
jo pasitraukti po nevykusio 
bandymo išlipti Tinian sa
loje.”

Valdo didesnę dalį Lvov miesto; 
naciai nespėja išsprogdinti tiltų

LONDONAS, liepos 25. — Rusų kariuomenė praplėtė 
savo frontą Lietuvoje ir užėmė daugiau apgyventų vietų, 
jų tarpe Ukmergę.

MASKVA, liepos 25.—Skubiai vydami betvarkiai pasi
traukiančius nacius, rusų daliniai užėmė Liubliną ir Lu- 
kovą, ir tuo perskyrė vokiečių armijos Lenkijoje.

Per 24 valandas rusai piasivarė pirmyn apie 40 mylių. 
Rusai dabar randasi apie 20 mylių nuo Vistula upės, kuri 
yra paskutinė naturalė barjerą pastojanti kelią Vokieti
jon. Rusams per ją persikėlus, jie galės tapibėgti Varšu
vos rajoną ir pulti didžiulį nacių garnizoną iš užpakalio.

LONDONAS, liepos 25.—Lenku telegrafų agentūra pra
nešė, kad vokiečiai pavaryti iš trijų ketvirtdalių Lvovo 
miesto, ir likusioj miesto daly lenkai patriotai sukilo prieš 
nacius okupantus. Anot šite pranešimo, kautynės vyksta 
miesto gatvėse.

Pranešimas iš Maskvos sakė nacių jėgos Lenkijoje yra 
"katastrofiškai desorganizuctos” ir taip greit traukiasi 
atgal Varšuvos link, kad rusų tankai ir kavalerija turi 
skubiai varytis, kad palaikyti kontaktą.

Rusai taip greit vejasi paskui nacius, kad priešas ne
gauna progos išsprogdinti tiltus arba pasėti minas ant 
kelių.

Pietuose, į vakarus nuo Lvovo, rusai užėmė Sinjavą ir 
persikėlė per San upę keliose vietose.

Nemaži, bet netokie žymūs pasistūmėjimai buvo pada
ryti tarpe Bresto ir Bialistoko, ir toliau į šiaurę tarpe 
Bialisteko ir Gardino.

Į pietus nuo Rezekne, Latvijoje, rusai tebespaudžia 
‘‘žaliąją liniją,” kurią naciai įsteigė pagal geležinkelį tarp 
Pskovo ir Dvinsko. Į vakarus nuo Dvinsko, rusai praple
čia savo poziciją aplink Panevėžį ir sumažina nacių lai
komą plotą tarpe Panevėžio ir Vilniaus.

Hitleris išleido mobilizacijos dekretą 
Vokietijai ir okupuotiems kraštams

LONDONAS, liepos 25.— 
Adolfas Hitleris šiandien 
paskyrė Reichsmaršalą Her 
man Goering Reicho gynimo 
tarybos pirmininku, ir išlei
do dekretą visuotinai mobi
lizacijai Vokietijoje ir oku
puotuose kraštuose.

Propagandos Minist e r i s 
Goebbels buvo paskirtas 
Reicho visuotinų karo pas
tangų komisaru, o Heinrich 
Himmler buvo paskirtas vy
riausiu Vokietijos naminės 
armijos vadu.

Nuo pasikęsinimo ant Hit 
lerio gyvybės praeitą savai
tę visoj Vokietijoj vyksta 
“apvalymas” prūsų milita- 
rinės vadovybės, nuo gene
rolų iki majorų.

Anot pranešimo, Goering 
pats paskyrė Goebbels, ir 
ateity galės “reikalauti in

Generolai atsišaukia i kariuomenę sukilti
MASKVA, liepos 25. - 

Maskvos laikraščiai atspar’ 
dė atsišaukimą į vijus vo 
kiečius karininkus ir kariu' 
atsisakyti Hitlerio, ir grei
čiau baigti karą atsisakant 
toliau kariauti. Atsišaukimą 
pasirašė 16 suimtų genero-

formacijų ir duoti instruk
cijas net aukščiia,usiem Rei
cho autoritetams.” Iš to pa
reiškimo duodasi suprasti, 
kad jis galės duoti įsakymus 
net Hitleriui ir Himmleriui, 
ir tampa de facto Vokieti
jos diktatorius.

Raportai iš neutralių šal
tinių pastaromis dienomis 
sakė Goeringas galįs even
tualiai tapti Vokietijos val
džios galva, ir bandyti iš
gauti geresnes negu besąly
ginio pasidavimo sąlygas iš 
sąjungininkų.

DNB agentūros praneši
mas sakė nutukęs Gcerin- 
gas valdys visus geležinke
lius, paštą, viešąsias įstai
gas ir pramones, tikslu su
varžyti ar panaikinti visus 
patarnavimus, nesurištus su 
karo vedimu.

Atsišaukimas sakė vokie
čių karininkų užduotis esan
ti išaiškinti dabartinę pa
dėtį savo kariams.

Rusų lėktuvai numetė 
daug tų atsišaukimų virš 
nacių okupuotų kraštų.

... f-
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Scrantono vyskupas vaišino lietuvius 
kunigus

Graži ir iškilminga LRKSA pradžia
ScrtuUon, Pa. — Vakar, perdavė organizacijos prezi- 

liepos 24 d. iškilmingai pra-Jdentui L. šimučiui, 
sidėjo Lietuvių R. K. Susi- Prie prezidiume stalo ma- 
vienymo Amerikoje 54-tas (tesi šie centro valdybos na- 
seimas, į kurį suvažiavo ne- riai: vice prez. Juozas Vai- 
toli šimtas kuopų atstovų ir čaitis, sekretorius Vincas 
nemažai svečių. Pažymėti- Kvetkas, iždininkus Juozas 
na, kad iškilmingosios sei- Joneika, iždo globėjai — 
minės pamaldos buvo Šv. Petras Karašauskas ir Vin- 
Petro (Scrantono diecezijos) cas Abromaitis, dr. kv. dr. 
katedroje, J. E. vyskupui W. A. Rakauskas. Jų tarpe ne- 
J. Ųavey dalyvaujant. Gar- simatė dvasios vado kun. 
bingas Svečias pasakė gra- Jono Švagždžio, kuris iš prie 
žų ir palankų pamokslą a- žįsties ligO3 į seimą nega- 
pie mūsų senąją ir gausiu- Įėjo atvažiuoti. Seimas, dėl 
gąją organizaciją. Į to, išreiškė linkėjimus, kad

Šv. Mišias laikė kun. Ig- dvasios vadas kua greičiau- 
nas Albavičius, šv. Antano šiai pasveiktų ir sustiprėtų, 
par. klebonas, Cicero, III. Į Šį vakarą, būtent liepos 
Jam asistavo vietos lietu- 25 d. Hotel Casey (kur lai 
viai kunigai. Turiningą ir komi ir seimo posėdžiai) į- 
nuoširdų pamokslą pasakė
kuų. Pranas Juras iš Law- 
rence, Ma,ss., Federacijos 
iždininkas. Pamaldų suren
gimu rūpinosi k'.'u. J. Bal-1 kongresmanas J. W. Mur- 
tuse-vičius, Šv. Mykolo par.lphy, red. L. šimutis ir kun. 
klebonas Scranton, Pa. Jis J. Karalius, Kunigų Vieny- 
daug laiko ir širdies įdėjo, bes pirmininkas, šilališkis 
kad tos iškilmės būtų gra-------------------------
žios ir įspūdingos. Tos jo Kolegijos Rėmėju
pastangos nebuvo tuščios.

APLANKO FRONTĄ PRANCCZIJOJ
K

Trečiadienis, liepos 26, 1944
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CĘANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTbMUUTU 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti............CQ OQ
STOKKB COAL, Aukštos rūšies, $7*45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.............. $11.25
PETROLEUM COKE (Course). .<J2 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) <F 1TTJ)5

■' ~~ —■

Britų ministrų pirmininkas Churchill, lydimas britų karinio štabo karininkų, apžiū
ri sąjungininkų frontą Prancūzijoj. (Acme-Draugas telephoto)

LEND-LEASE MAISTO DAUGUMA SIUNČIAMA 
BRITANIJAI IR SOVIETU RUSIJAI

rų iš Australijos ir didžiai 
padaugintas kiekius New 
Zealand.

v yksta šeiminis bankietas. 
Kalbėtojais bus: J. E. vysk. 
W. J. Hafey, Scrantono ma- 
yoras Howard J. Snowdon,

Leo T. Crowley, Foreign 
Economic administratorius,

r

raportavo lend-lease maisto 
jungtinių valstybių žmo
nėms sąjungininkų tautų per 
pirmus 5 mėn. 1944 m.

Raporto dalis paduota se
kančiai :

“Mes ir toliau pristatome 
apie 10 procentų britų pa
reikalavimo,” sakė Crowley.

Po pamaldų J. E. vysku- setmas
pas W. J. Hafey lietuvius • Marianapolis. — Ateinan- 
kunigus, kurie dalyvavo pa-1 tį sekmadienį, liepos 30-tą 
maldose ir yra seimo atsto-. dieną, Marianapolyje šaukia 
vai, maloniai pavaišino pus- j mas Marianapolici Kolegijos 
ryčiais. Tuo būdu Jo Eks-' Rėmėjų seimas. Kitais me

Posėdžiai prasidės 1 va
landą. Juose, be įprastų pra
nešimų, apyskaitų, bus svar
bi paskaita aktualiais lietu
vių gyvenimo reikalais. Pas
kaitą skaitys advoktas K. 
Jurgėla, Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centro direk
torius.

“Britai pakėlė savo vidaus 
gamybą nuo 40 procentų 
prieškarinių kiekių iki 70 
procentų jų bendrų varto
jamų kiekių. Jie taipgi gau
ną apie 20 procentų iš savo 
kolonijų ir kitų draugiškų 
tautų, išskyrus Jungtines A- 
merikos Valstybes. Mūsų iš
siųstas valgis sovietams 
jiems pagelbėjo atskaičiuoti' 
priešo išeikvotą maistingą 
lauką.

“Maisto plaukimas nebu
vo vienoje pakraipoje. Apie. 
95 procentai maisto reika
lingi mūsų kareiviams pietų 
ir pietvakarių Pacifike bu
vo suteikta Australijos ir 
New Zealand. Šį metą gau
name apie 1,500,000,000 sva-

EXTRAI EXTRA1
Permainytas 

vardas Ir, 
adresas.

B|W
Lietuviškas 
Žydukas — 
N, KANTEB 
savininkas

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6064

KLAUSYKITE-
VEUAU6IŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Ii Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKŲ PBOGKAM0, VAIDINANT 
“TAOKCNU” ŠEIMA ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

..gy?.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

■ 1, - ■ • ■'

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

Bes. 6968 8^ Tahnan Avė.
Bu. TeL GROvehlfl 0B17 
Offioe TeL HEMloek <848

OR.J, J. SIM0NUTIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 1
2428 Wemt Marųuette Road

tais šie seimai įvykdavo ru
denį, bet šiemet nutarta su
sirinkti anksčiau, kad seimo 
atstovai ir svečiai, be posė
džių, dar turėtų progos pa-

■!r
cele nei ja parodė lietuviams 
ypatingą palankumą ir su
sidomėjimą lietuvių katali
kų fraternale organizacija.

Pirmoji seimo sesija pra
sidėjo 1 vai. po pietų. Ją sižiūrėti, kaip Marianapolis 
atidarė seimo rengimo komi-| atrodo vasarą, 
sijos narys Vincas Balins-1 Liepos 30 dieną seimas 
kas iš Scranton, Pa. Pasvei- bus pradėtas iškilmingomis 
kinęs seimą komisijos var-j mišiomis 11 valandą. Tuo 
du, tolimesnį seimo vedimą būdu ir tie žmonės, kurie 
----------------------------------------atvažiuos traukiniu, dar-•_ __  _ _______ ________ ____A I

spės įi pamaldas.
12 valandą bus bendri at

stovų ir svečių pietūs.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

1

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

Taipgi taisome Laikrodžius
Laikrodėlius, Žiedus, Rašoma; 
Plunksnas, ir Muzikalius In 
štrumentus. Pasinaudokite!

JOHN A KASS
(EWELRY — tVATOHMAKEJ 

— MŪŠIO
1216 ARCHER AVENU1 

Phone: LAFAYETTE 8617

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

f
PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių

už pigesni nuošimti — be komišino 
TAS

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

ĘEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
■■ , . .. ........... ......I 1 U ■ Į SS. —■ Į ■ H U——IS—«ait1" .R'k-.SIt-

MK,

10546 S. Artesian, CED

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Hectar
B E E R S

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monro© 0808

—

DABAR

A

Vn Geriausiu Lailua Pirkti Pirmos Rūšie* 
transą Materljolą Ui Bar temomis Kainomlsl 

Atvykite į miksą Jardą ir apiHMktte ata
ką Ir aukštą rflšt LENTŲ—MILLWORK 
- 8TOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vilkų, skiepų ir fletą. 
PASITARKI! SU MŪSŲ

ą.

APROBAVIMAS IB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LJTWINAS,

General lianager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 127B 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai ryto iki 0:30 vai. po pietų

" ii"' -t r il.iHUĮI’

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 PASENAUDOKIT

------------ .................- 1 1 - i. - . . ...

SUDRIKO RADIO VALANDOS:Į -
WCFL, 1000 K., NedSUoa 
vakare — 9:30 P. M.
WHFC, 1460 K., Kctvego 
vakare — 7:00 P. M,

Būkit Malonūs 
SAVO aHMSI

Tik viena pora nk'ų visam gyvent, 
mul. Saugokite. Jas leisdami lSeg- 
z&mtnuotl Jaa modemlSklausla 
metodą, kurią regSJĮmo mokslą* 
gali sutelkti.

SS MJCTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aidų (tcmpipid-

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lS-tna
Telclunas: CA.^ĄU 0623, Oblcago

OFISO VĄUĄNDO8: 
Kasdien 9:t0 a, m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir Seštad. 9:80 a. m. 
Iki 7:0p p. m.

—

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ UYŲYTOJĄS 

26 metų patyrimas
'Tel.: Yards 1820

Pritaiko Akinius,
Kreivas Akis 

IžUiao.
Ofiso ir Akinių Dlrbtuvft 
8401 SO. HALSTED ST- 

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

gukmsrihmyje pagal sutarti.
Mm L!

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 VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS ;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

X«L YARds 6921 
BU-: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nieke negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

TeL CANal 6122

DR, BIE2LS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place
Tel. REEubUc 7868 -.

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hąlsted St. 4 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė 

| VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p, 
6 iki 0 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS « CmBURGAS 
- m AKINIUS PRITAIKO 

744 West S5th Street i 
VaL: 11-13; *4; Ir 6:30-8:30 1 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SERley 0434

DR. PETtB J, BARTKUS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS
6155 So. Kedzie Avenue 

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

...j.1..

CHARLES

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. ROT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

SU7 S. HaUtod St, Chicago
JPirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais <
Valandos: 3—8 popisL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MlDway 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. dįenąj^

DR. EMH.Y V. KRUNĄS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAYayette S210 
Res. TeL : REPubUc 0064

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pina, Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.^

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

Sekmadlsntais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra, brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikčjimą džl to^ kad Jo nebran-

Remkite ir platinkite dienrašti "Drauqq"j
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CLASSIFIED AND "HELP

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP YVANTED — MOTERYU

“DRAUGAS” HELP WAVTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolota 9488-248V

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

Kreipkitės:
TUTIE SPORTWEAR CO. 

229 S. MARKET ST. 
10-tas AUKŠTAS

HELP WANTED — VYRAI

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

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

IIOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6367 Sheridan 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

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ *
★ For Sale 1
★ For Rent I
★ F6r Help I
★ For Service I
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dthuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

GALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

^^4* * ** * *

PATARNAVIMAI

MERGAITĖS
MOTERYS
MAITINKIT MŪSŲ

KOVOJANČIUS VYRUS 
Reik Jūsų pagelbos pakuoti 
maistą ir racijomis kovojan

čioms jėgoms, 
švarus, lengvas darbas. 
Pusė daugiau algos už

viršlaikį.
Dienos ir vakarų darbas.

“L" TR GATVftRARIŲ
TRANSPORTACIJA

Chas A. Brewer & Sons
6320 HARVARD AVĖ.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama; 
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
AtsiSauldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Hull kalbasi su 
britais apie aliejų

WASHINGTON, liepos 25. 
—Šiandien prasidėjo pasi
kalbėjimai tarpe Amerikos 
ir Anglijos delegacijų dėl 
susitarimo pokarinio alie
jaus pasiskirstymui.

Lord Beaverbrook vado
vauja. britų delegacijai, o 
amerikiečiams vado v a u j a 
Valstybės Sekr. Hull.

Pasitarimai pamatuoti re
komendacijom, kurias pada
rė britai ir amerikiečiai ek
spertai. Dabar lieka pasira
šyti sutartis arba apsikeisti 
notomis tuo reikalu.

Anglijos karalius 
lankosi Italijoje

ROMA, liepos 25.—Angli
jos Karalius George VI va
kar atskrido į Italiją, kur 
jis aplankys kovos frontą 
prie Pisa, Florence ir Rfmi- 
ni.

HELP IVANTED -- MOTERYS

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

Skrybėlėms Ir kepurėms 
Su ar be patyrimo 

Gera alga kol išsimokina 
Lengvai su virš $35 j savaitę 

uždirbama.
Euame biznyje suvirš 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 — Mohauk 1750

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ AR MOTERŲ
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI z
Prie lengvų dirbtuvės darbų. 
Nuolatiniai. Gera mokestis.

DECORATIVE 
ART GLASS CO.

314 S. FRANKLIN ST.

R
10 90

TIK PENKIASDEŠIMTS MYLIŲ NUO VARŠUVOS

1

RUSSIA

MILĖS

Lublin

CZECHOSLOVAKtA ianiilav<iwa_ Tarnopol
•V

Žemėlapis raudonosios armijos ofensyvos rytų fronte, 
kur vokiečiai atsimušdami traukias be paliovos. Vaka
rykščiomis žiniomis, rusai jau atsidūrę tik 50 mylių nuo 
Varšuvos. Lietuvos laukuose taip pat eina kovos. (Acme- 
Draugas telephoto)

SKRENDANČIOS BOMBOS IR LONDONO 
LIETUVIU GYVENIMAS

(LKFSB) Mūsų korespon- ( Palyginti, kol kas, lietuviai 
dentas praneša iš Londono, j laimingesni už kitus. Dau- 
kad skrendančių bombų ata- guma lietuvių naktimis Blie
komis gerokai varginama ga slėptuvėse giliai po že-
pietinė Anglija. Kol kas lie
tuvių bažnyčia nei kleboni
ja nenukentėjo nuo to “gau
jojo” vokiečių ginklo, šiaip

me, kiti gatvių stipriose 
slėptuvėse. Pasilikusiems na 
mie tenka nenusirengus nak 
tis prasnausti. Kun. dr. Ma-

jau lietuvių yra nukentėju- tulaitis susirūpinęs, kad kar

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Ii PrancfizŲ Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)

Šis pašoko: kunigas pas 
jį! Jis buvo jau beliepiąs 
pasakyti, kad jo nėra na
mie, bet staiga blikstelėjo 
jo galvoje mintis: šis ne
lauktas apsilankymas, tur 
būt, kaip nors rišasi su Do- 
nadieu!

Įeidamas į saloną, jis bu
vo nepalankiai nusiteikęs.
Jo žmona jau besanti čia.

Kunigas jį pasveikino ir 
prisistatė:

—Kunigas Darmont, Gai
lestingosios Dievo Motinos ra abejojimo, kad jis slepia- 
bažnyčios klebonas. si jūsų žinomoj vietoj.

3>-

tikrųjų, šis jaunuolis turėjo 
bandyti gintis prieš savo 
kaltintojus. Bet pas ką gi 
jis galėjo rasti atramą?

—Taip, tikrai! niekas ne
galėtų jo ginti. Jis buvo ir, 
aš taip pat priduriu, jis bus 
neabejotinai pasm e r k t a s, 
nes jūs turite manyti, kad 
mes jį surasime.

—Aš taip nemanau.
—Atsiprašau, aš žinaus, 

ką kalbąs, nes yra žmogus, 
kuris gali palengvinti teisin 
gurnui uždavinį, tai jūs! nė-

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St
Tel. YARDS 1868.

HURLEY DURYS
ATDAROS JUMS

TAIP, ATDAROS JUMS DIRBTI 
SU MUMIS

PAGELBSTANT GRAŽINTI 
SŪNUS

NAMO TUOJAU--IR SAUGIAI

★ ★
ASSEMBLERS 

CANTEEN DARBININKŲ 

INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ

★ ★
Matykit Mr. Danicek 

Pasitarimui
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI SESTAD.

S RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

PARDAVTMUI

PRIE MICHIOAN CITY MAŽA UKF
su moderniškai Įrengtu 6 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basementaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinės mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. mylių nuo Mlcih- 
gan ežero ir puošnių rezortų.
J. P. VARKALA 8*v„ Chlcagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Virginia 2114

šių: rytų priemiestyje su
sprogo kai kurių lietuvių 
langai, pietryčiuose nutren
kė duris, išnešė langus ir 
kiek stogo apgadino. Pieti
nėje dalyje viena šeima bu
vo netekusi langų ir durų, o 
kita lietuvių šeima — poros 
smulkesnių langų. Tą matė 
mūsų korespondentas savo 
akimis. Sekančią naktį tą 
šeimą vos neištiko didesnė 
nelaimė: šeimininkę užgriu-

pardavimui namas i vo lubos, bet laimingai — 
tų. po 4 Ir 4 kamb., namas: karšto nesužeidė. Kiti JU namiS- 
maannVen’”r8“b2 y^u^’u'žda’’-' kiai sveiki. Vokiečių spar-
malžeon?očl namo kuk "nors ™ioti sviediniai lekia neper- 
mės. Savininkas randasi vietoj :-

tajs bomba neuždegtų lietu
vių bažnyčios, taigi naktis 
dažnai praleidžia apsirengęs 
bebudėdama®, kad nelaimės 
atvėjuje galėtų laiku orga
nizuoti pagalbą.

Buvo numatyta liepos 15 
d. šaukti Antrąjį Didžiosios 
Britlinijos Lietuvių seimą, 
bet dėl tų skrendančių bom
bų Škotijos atstovai laiko 
nesaugu vykti į Londoną, 
taigi seimas atidėtas neri
botam laikui. Pirmas seimas 
buvo Glasgowe 1938 m. lie
pos 31 d.

25OA West 45th Street. Chleago

PARSIDUODA pora namų ir farma 
su geromis Įplaukomis, šaukite tele
fonu: Fairfai 3550.

aukštai ir, jei tik giedras 
oras, aiškiai matomi. Stu- 
myklis — motoras urzgia 
skirtingai nuo kitų ir išlei
džia šviesos ar ugnies ero-

parstduoda — 200 akrų ūkis, ge- vėlę. Kai piasibaigia jėga, 
ri budinkal. Žema kaina, randantarti Lyndon stoties ir Maustom Wis. StUmykllS SUStOja, liepsna
Aialšaukit 1 — OTTO KRAVSE In-' 
vestment Office, Boa 07, Reedshurg, 
Wis.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JI KITIEMS

užgęsta, sviedinys krinta 
pražulniai. Kur krinta, iš 
visos apylinkės išneša lan
gus, dažnai duria, o jei pa
taiko į netvirtai statytų na
mų tarpą, tai ir keletą na-

Kariuomenė ragina
Kareiviams užjūrių siun

čiama apie 25 milijonai laiš
kų per savaitę. War Depar
tamentas duoda ypatingos 
svarbos tiksliam ir pilnam 
visų komunikacijų adresavi
mui, tuo užtikrindamas grei
tą persiuntimą ir įteikimą.

—Prašau sėstis, pone, ir 
papasakoti, kokiu tikslu pas 
mane atvykote.

—Ar jūs turėjote pasku
tiniu laiku tarną Danielių 
Donadieu?

Enguerrandas sujudėjo:
—Pone, matydamas jūsų 

drabužius šitame name, kur 
joks kunigas nebuvo įžen
gęs, aš galvojau, kad svar
bus reikalas jus čia atvedė, 
ir aš nujaučiu, ko apsilan
kėte.

—Taip. Vienas iš jūsiškių 
pagyrė man šitą jaunuolį, jo 
nuomone, neteisingai pas
merktąjį dvejiems metams 
kalėjimo. Visai suprantama, 
kad ta pati komedija gali 
pasikartoti ir su šiuo taria
muoju vaikėzo apsivogimu.

—Iš jūsų apsilankymo, 
pone, aš sprendžiu, kad jūs 
buvote sutikę mano vagį 
arba jūs, tur būt, jį priė
mėte į savo pastogę. Ir ši
tas vagis turi, be abejo. drą
sos tarti, kad aš atsiimsiu 
savo skundą?

—Pone, leiskite man kai 
ką atitaisyti... Jūs kalbate 
apie vagį; o aš turiu ome
nyje vargšą berniuką apkal
tintą vogus. Čia esama ma
žo skirtumo.

—Aš laikau jį vagimi. Jis 
pabėgo, nenorėdamas atsa
kyti už savo veiksmus prieš 
teismą; pabėgimu jis apkal
tino pats save.

—Kada likimas surenka 
visas nelaimes ant vienos 
galvos, galima pamesti va
landėlei ir šaltą kraują. Iš

—Taip. Aš globoju šitą 
jaunuolį. Kai dėl pagalbos, 
kurios jūs laukiate iš ma
nęs, kad aš jį atiduočiau 
teisingumui, mane labai ste
bina, kad jūs to norite.

—Jūs, pone, juokaujat! 
Ar jūs žinote, kas jums už 
tai gresia? Jus apkaltins 
slėpus nusikaltėlį.

—Kad mano namai laiko
mi nelaimingųjų prieglauda, 
sutinku. Bet tarti, kad juo
se gyvena nusikaltėlių slė- 
pėjas, ne, nesutinku! Jūs 
kalbate apie teisingumą, bet 
yra kitas teisingumas, ku
riam aš aukoju visą savo 
gyvenimą: Dievo teisingu
mas; tik šis vienas saisto 
mano veiksmus.

Enguerrandas atsikėlė:
—Aš nepažinojau ir ne

noriu pažinti jūsų Dievo. 
Bet aš lenkiuosi prieš įsta
tymą, kilusį iš žmonių sąži- • 
nės. Aš jums įsakau man 
pranešti, kur yra Donadieu.

—Aš to nepadarysiu!
Enguerrandas išbalo:
—Tegu, pone, mes pažiū

rėsim, ar jūs taip pat ra
miai kalbėsit ir prieš polici
jos viršininką.

Ir jis pasuko prie telefo- 
no, stovinčio salono kampe.

Kažkas jiam pastojo ke
lią: jo žmona.

—Mano drauge, ką tu no
ri daryti?

—Ką aš noriu daryti? 
Pranešti policijai, kad aš 
turiu prieš save vieną žmo
gų, žinantį vietą, kur yra 
pabėgęs Donadieu.

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.60 Į mėnes, 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6857 Sheridan Road

Platink “Draugą”.

HELP WANTED — VYRAI HETJ* YVANTED — VYRAI

MOLDERIU IR GRINDERIU
Nedegantiems metalams. Geriausios darbo aplinkybės. Gera 
alga. Du poilsio laikotarpiai kasdien. Yra vtrfmokesMo pla
nas Ir andrauda nelaimėms ar ligoms ar ligoninei. Jums bus 
geriau dirbti mflsn eilėse. Galima pasirinkti dienos ar nakties 
valandas. Kreipkitės:

OSCAR W. HEDSTROM CORP. 
4836 W. Division St.

PRAŠYKITE JOE HALL.

Paragink savo pažįsta-, mų apgriauna.
mus, kaimynas ir drangas, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Drangą”.

MELSKITfiS U2 TAIKĄ

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

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)

Sekančiame laiške, rašy
tame liepos 4 d., mūsų ko
respondentas praneša, kad 
atskridusi vokiečių bomba 
krito rajone, kur yra Lie
tuvos atstovybė ir ištrenkė 
dešimtį langų, tačiau iš at
stovybė® personalo nesužei
dė nieko. Taipgi poroje lie
tuvių namų! lubos įgriautos, 
keliems langai su spelčiais 
išlėkė, kitiems durys užrak
tus atplėšė, stogai prakiu
ro, bet sunkiai nukentėjusių 
tarp Londono lietuvių nėra.

Pakliuvo bėdon
Fred Conrad, gyvenąs ad

resu 5143 Morton St., Ham- 
mond’e, policijos areštuotas, 
nes įtartas pavogimu laikro
dėlio nuo savo bendro įna
mio, kurį pardavė vienam 
kareiviui už $15.

Fred Conrad yra repat
riantas, tai yra Amerikos 
vyriausybės išmainytas ant 
vokiečių belaisvių, ir parvy
kęs su pastaruoju, ešalonu 
Gripsholm laivu. Į Vokietiją 
jis buvo nuvykęs atlankyti 
brolį ir tuo metu kilo karas.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMI8INO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

, UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Skaitykite “Draugą”. Pirkite karo bonus.

afl

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTTN MACKIEWICH, Prea. and Mgr.
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Nacių letena ant kariuomenės sprando
Vakar rašėm, kad tarp aukštųjų vokiečių kariškių, 

ypač junkerių, ir nacių partijos nuolat atsirasdavo tri- 
nimosi ir nesusipratimų. Tie nesusipratimai padidėjo 
tarp vokiečių generolų ir nacių partijos praeitą savai
tę, kai buvo pasikėsinta prieš Hitlerio gyvybę ir norė
ta pašalinti partijos viešpatavimas. Žinoma nepaslap- 
tis, kad Vokietijęs generolai padėjo Hitleriui 1933 me
tais ateiti j valdžią ir rėmė jo planus užsienio ir vidaus 
politikoje. Tik pastaruoju laiku kai kurie generolai ban
dė Hitlerį išstumti ir valdžią paimti į savo rankas. 
Himmlerio slaptoji žvalgyba (gestapo) yra apjuosusi 
visos Vokietijos gyvenimą. Ir atrodo, kad Himmleriui 
bent šiuo tarpu pasisekė sukilimas užgniaužti. Kaip il
gai — nežinia!

Bet pastarasis kai kurių Vokietijos kariškių ir kai 
kurių politikos vadų sąmokslas prieš, Hitlerį ir nacių 
partiją nepavyko ir šis sąmokslas naciams davė pro
gos visai paimti kariuomenę savo žinion. Pranešama, 
kad į Vokietijos kariuomenę įvestas oficialus tarp ka
riškių sveikinimasis: “Heil Hitler”, kuris nėra buvęs 
per vienuolika pastarųjų metų. Pipjniau Vokietijos ka
riškiai turėjo įprastą karišką sveikinimosi formą, kaip 
ir kitų kraštų kareiviai, bet pastaruoju laiku Vokieti
jos kareiviams, sailoriams ir lakūnams įsakyta svei
kintis: “Heil Hitler”. Pirmiau tik vartojo niacių svei
kinimosi formą SS (elite guard) kovos vienetai.

Nacių partija ne tik uždėjo naują kariuomenei svei
kinimą, bet taip pat uždėjo visai savo leteną ant ka
riuomenės sprando, žinoma, ir pirmiau Vokietijos ka
riuomenė buvo nacių partijos ir Hitlerio kontrolėje, 
bet pastaruoju laiku nacių partija visiškai paėmė vo
kiečių armijas savo vadovybės žinion. Kaip seksis na
cių partijai valdyti kariuomenę — parodys ateitis.

★
Vokietijos generolo belaisviu atsišaukimas

Vakar iš Maskvos gauta žinia, kad Maskvos laikraš
čiai atspausdino liepos 25 dieną šešiolikos vokiečių ge
nerolų pavardes, kurie yra patekę sovietų rusų nelais
vėn, ir rašoma, kad tie Vokietijos generolai kreipiasi 
į visus Vokietijos oficierius ir kareivius, kad jie at
mestų Hitlerį ir privestų karą prie galo, atsisakant ka
riauti.

Sakoma, kad generolų parašų kopijos buvo paga
mintos vadovaujant generolui Velkers, buvusiam 27-tos 
armijos korpuso vadui.

Pareiškime pasirašiusieji sako, kad dabartinės ko
vos yra beviltiškos. Ir sakoma, kad tie generolai krei
piasi į Vokietijos armiją su tokiu pasiūlymu:

1. Nutraukti tuojau ryšius su Hitleriu.
2. Atmesti visus įsakymus, kurie eina iš jo ar jo 

sėbrų.

3. Tuojau baigti “tą neprotingą kraujo liejimą”.

Iš Maskvos prmešama, kad vokiečių generolai be
laisviai Rusijoje savu noru pagamino šį atsišaukimą 
į Vokietijos armiją.

Kare visokie metodai vartojami, kad priešą paklup- 
dyti, todėl sovietų rusai naudoja generolus belaisvius, 
kad jįę padidintu Vokietijos gyvenime suirutes, _

Į APŽVALGA Į
Prisiminus praeito karo vieną labai svarbu 
atsitikimu

Aname kare kaip ir šiame vokiečiai smarkiai kovo
jo, bet jie karą tada pralaimėjo. 1917 metais dar visur 
siautė karas, tik rusų fronte jis ėjo prie galo. Vokie
čiai ilgai lūkuriavę, pagaliau 1917 m. rugsėjo 13 d. 
greitai užėmė Rygą, bet tada parlamentarinėje Rusi
joje irimas ir prasidėjusi anarchija buvo nuėję tiek 
toli, kad Lenino bolševikai be didelių pastangų, tik drą
siais žygiais, įvykdė antrąją — lapkričio mėnesio revo
liuciją (1917 m. lapkričio 7 d.) ir tuo atbaigė imperi
jos griuvimą. Karo meto vargų spaudžiama, naudoda
masi visomis priemonėmis, kad tik greičiau rytuose 
prieitų prie taikos (ten esančios divizijos taip buvo rei
kalingos vakarams) vokiečių kariuomenės vadovybė ak
tyviai prisidėjo, kad tik greičiau ateitų laukiamasis ru
sų pakrikimas.
“PLOMBUOTAS VAGONAS”

Plombuotame vagone per Vokietiją į Petrapilį buvo 
tada perleistas Leninas su savo draugais, kad tik gavo 
nuodijančia propaganda atbaigtų priešo griuvimą. Ka
ro metu, sako gen. M. Hoffmanas, tada rytų fronto šta
bo viršininkas (knygoje “Praleistų progų karas”), vi
sai galima naudotis ir šitokia propaganda, lygiai kaip 
šaudomi sviediniai ir leidžiamos nuodingos dujos į 
priešoi pusę. “Kad šitų žmonių veikla duos tokias nelai
mingas pasėkas Rusijai ir visai Europai, tada nė vie
nas žmogus negalėjo pramatyti”, teisinasi Hoffmanas 
(žiūrėk “Der Krieg der versaumten Gelegenheiten”, 
1923 m., 174 psl.). Bet viena vokiečiai buvo teisingai 
pramatę: rusai tada toliau nebegalėjo kariauti, o tai 
buvo karo vadovybei svarbiau už viską, nes rytuose 
angažuotas gausias divizijas (iš viso jų buvo čia tada 
80) buvo galima permesti į vakarus ir ten visu smar
kumu bandyti pralaūžti fto’ntą. Iš tiesų Leninas, vos 
mėnesiui poi bolševikų revoliucijos praslinkus, siūlė 
vokiečiams taiką. Jis visur skelbė taiką, nes karo iš
vargintoje Rusijoje tik tas galėjo laikytis, kas nešė 
laiką (plg. E. Holzle, Die Ostfrage im weltkrieg, ‘‘Ver- 
gangenheit und Gegenwart”, 1938 m., Nr. 4, 212-215 
psl.). Leninas buvo, be abejok įsitikinęs, kad šitokia 
skambia ir gudria taikos propaganda geriausiai galės 
patarnauti pasaulinei revoliucijai, kurios tada greitai 
buvo laukiama. Jo žodžiai ir apie greitą revoliuciją 
Vokietijoje išsipildė jau po vinerių metų. “Plombuoto 
vagorio” vaisius tada pajuto ir vokiečių armijos vado
vybė. Kai užfrontėje prasidėjo tikra revoliucija (1918 
m., lapkričio.9 dieną), karas buvo nebegalimas, ir po 
dviejų dienų (1918 m. lapkričio 11 d.) jis buvo baigtas, 
ir vokiečiai priėmė taikos sąlygas.
VOKIEČIŲ KARO VADOVYBE IR DABAR JAUČIA 
“PLOMBUOTO VAGONO” VAISIUS

Kai dabar pažiūri į dabartinį karą, ypač Rytų fron
tą, atrodo, kad ir šiandien vokiečių karo vadovybė jau

čia ano karo metu “plombuoto vagono” vaisius, nes 
dabar vokiečių karo vadovybė dar daugiau vargo turi 
su Stalino bolševikais, kurie yra buvę Lenino, “plom
buoto vagono vyro”, mokiniai. Vokiečiai ir nenujautė, 
kad jie išsiaugins prieš save didėlę kariaujančią jėgą.

Nors tada Leninas padėjo vokiečiams sugriauti Ru
sijos imperiją ir Lenino revoliuciniai šūkiai buvo užkrė- 
tę 1918 metais Vokietiją revoliucija, bet tada Vokieti
ja įžengė į demokratijos formą, kuri Laikės iki 1933 
m., iki Hitlerio atėjimo į valdžią. Bet dabartiniu metu 
atrodo, kad Maskva galvoja apie “plombuotą vagoną”, 
kid juo galėtų pasiųsti į Vokietiją kokį vyrą vokietį, 
su draugais, kad jie toliau vystytų Vokietijoje neramu
mus, kurie buvo pasireiškę šiomis dienomis. Juk ne- 
paslaptis, kad Maskvoje veikia vokiečių komitetas, ku
ris yra komunistų įtakoje.

Kaip ten bebūtų, bėt faktas palieka, kad vokiečių ka
ro vadai ano karo metu “plombuoto vagono” vaisius 
stipriai jaučia. Netolima ateitis parodys daugiau dalykų.

★
Mūsų pareiga

Lietuvių veikėjai tuojau tesiima darbo organizuoti 
įvairiuose miestuose Bendrojo Amerikos Lietuvių Šel
pimo Fondo — United Lithuanian Relief Fund of Ame
rica skyrius. Kiekvieno lietuvio yra svarbi pareiga šiam 
kilniam tikslui pasidarbuoti, aukoti ir aukotis. Lietu
vos žmonės niekuomet istorijoj tiek nebuvo suvargę ir 
nukentėję, kiek jie nukenčia dabar. Gelbėkime vargstan
čius ir kenčiančius savo brolius!

★
PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS, 

KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

Pokarinės immigracijos problema
Karui pasibaigus, milijo

nai europiečių žiūrės į A- 
meriką tikėdami sulaukti ne 
tik pašalpos, bet ir ką kito. 
Jie žiūrės į Ameriką, kaipo 
į ateities šalį/.

Tas visiems primena fak
tą, kad Am. Jung. Valstijos 
turės nustatyti pokarinės i- 
migracijos tvarką. Jau da
bar jaučiama visokia pries
pauda. Vienoj pusėj stovi 

'tie, kurie nori pakeisti da
bartinius kvotos įstatymus; 
kitoj — milijonai nerimau
jančių, žmonių, kurie nori 
čia atvykti. Imigracijos įsta 
tymai turės būti pakeisti. 
Busi palengvinimas kai ku
riems žmonėms arba tauto
ms, apsunkinimas kitiems. 
Jau kelios grupės šioje ša
lyje remia varžingesnius pa
tvarkymus, kurie visiškai 
sustabdytų imigraciją.

E. P. Hutchinson, Imigra
cijos ir Natūralizacijos Tar
nybos narys, neseniai val
džios žurnale “Monthly Re- 
view” aprašo kai kurias pro
blemas.

Po pastarojo karo, Hut
chinson nūrodo, daugiau 
žmonių norėjo išvažiuoti į 
Europą, negu atvažiuoti į 
šią šalį. 1919 metuose apie 
20,000 daugiau išvažiavo, ne
gu atvyko. Padėtis tuoj pa
sikeitė. New -Yorko1 Uosto 
Imigracijos komisijonierius 
pareiškė viešai, kad tarpe 4 
ir 5 milijonai europiečių Lau
kė progos atvykti į Ameri
ką. Kiti apskaičiavimai bu
vo aukštesni. Kai kurie laik
raščiai pranešė, kad net 25,- 
000,000 ateivių norėjo atva
žiuoti į šią šalį. Darbas A- 
merikoj išsigando. Amerikos 
Legijonasi pareikalavo, kad 
visa imigracija būtų sustab
dyta. Kvotos įstatymai iš 
1921 ir 1924 m. pravesti.

“Bet padėtis bus visai ki
tokia, kada šis karas užsi
baigs”, sako Hutchinson. 
Nes kvotos įstatymai apsau
gos šalį nuo per didelės imi
gracijos, kuri grąsino šalį 
1921 m. Galime tikėti, kad 
pastangos bus dedamos pa
keisti imigracijos įstatymą, 
sumažinti kai kurias kvotas 
ir pravesti dar kitas.

“Žiūrėdami į savo nami
nes problemas”, sako Hut
chinson, mes visi turime pri
pažinti, kad mūsų demobili
zuoti kareiviai reikalaus dar 
bų be jokių konkurencijų. Ir 
Amerikos darbininkas turi 
būti apsaugbtas. Kitais žo
džiais, mūsų algos ir gyve
nimo standartas turi būti 
apsaugotas. Kitais žodžiais, 
mūsų algos ir gyvenimo stan 
dartas turi būti užlaikyti ir 
todėl suvaržymas imigraci
jos yra būtinas dalykas. Gal 
būt, kad po karo “Amerika 
amerikiečiams’’ šūkis bus 
labai stiprus. Bedarbė šioje 
šalyje po karo tik įvestų to
lesnį Imigracijos suvaržymą.

E. P. Hutchinson praneša, 
kad kongrese ir visoje ša
lyje varžingesni imigracijos 
patvarkymai Svarstomi. Jis 
kreipia visų dėmesį į Ame
rikos Legijono priimtą rezo
liuciją, kuri reikalauja su
laikyti -visą imigraciją tol, 
kol nedirbančių skaičius bus 
mažiau vieno milijono. Vete- 
ranai nenori, kad įstatymai

būtų palengvinti. Jau kon- 
gresan įnešti keli biliai, kad 
dar toliau suvaržyti imigra
ciją.

‘ ‘ Gal kvotos įstatymas 
bus palengvintas humanita- 
riniaiais tikslais, kad padė
ti persekiotiems asmenims 
arha pabėgėlių vaikams. Gal 
bus natūralūs palinkimas 
teikti specialias privilegijas 
mūsų diabartiniems alijan- 
tams... pakeitimas kiniečių 
sulaikymo... gal prie taikos 
stalo turėsime kokių mora
lių arba aiškių pareigų. Ga
lutinai, įsteigimas pastovios 
pasaulinės tvarkos priklau
sys nuo kooper a t y v i š k o 
veiksmo, ir išrišimui šios 
problemos neturime užmirš
ti tarptautinę imigraciją.

FLIS

Paliudijimai pir
kimui fruck'u

Office of Defense Trans
portation liepos 5 d. pradė
jo išdavimą paliudijimų, pirk 
ti naujų komercinių auto
mobilių, sulig naujo prog- 
ramo pateikti racionavimą 
mechanizuotų dalių šios rū
šies vienatiniai ODT po lie
pos 1 d.

128,17Šledo

šaldytuvu
Išdirbystė 128,175 namų 

ledui šaldytuvų paskirta 21 
fabrikui trečioje daly

Serga arkivyskupas 
Pr. Karevičius

(LKFSB) Iš Romos gau
ta žinių apie padėtį kai ku
rių žymių Lietuvos žmonių, 
kaip jie laikėsi prieš šį pas
kutinį kovų laikotarpį Lie
tuvoje: Arkivyskupas Pr.
Karevičius, marijonų vie
nuolijos narys, paskutiniuo
ju metu sunegalėjęs, sirgi- 
nėjęs. Londono lietuvių baž
nyčios statytojas kun. Kaz. 
Jurg. Matulaitis tebesąs gy
vas Lietuvoje.

Lietuvoj mirė 
kun. Petrauskas ir 
kun. Jesenauskas

(LKFSB) šiais metais 
Lietuvoje mirė kun. Anta
nas Petrauskas, buvęs misi- 
jonierius Amerikoje, klebo
nas Londone, Marijonų pro
vincijolas Lietuvoje. Jisai 
buvo gimęs 1881 m. ir šie
met būtų šventęs 40 m. ku
nigystės sukaktį.

— Taip pat šiemet mirė 
kun. Adomas Jasenauskas, 
buv. Marijampolės par. kle
bonas ir “Marijos Vaikų” 
sąjungos kūrėjas bei “Šal
tinėlio” ilgametis redakto
rius. Jisai gimė 1884 m. sau
sio 13 d., kunigu įšvęstas 
1907 m.

1944 m., sakė War Produc- 
tion Board.

Tautos dainų kalba — ne
apsakoma galybė. Ji žmo
gaus širdį veria, gaivina, į 
aukštybes kelia ir klauso
mės jos noromis, grožėda-
miesi. (Jablonskis)

JT...  : '
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANV

JB310 WEST ROOSEVELT ROAD ' _ •

.......... ..................... V

rAPGLTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 M.

WHFC - 1450 kitos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nno 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nno T Iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Ava., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242
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Įsteigiąs Am. liet. 
Bendro Fondo skyrius

Brighton Bark. — Liepos 
21 d. įvyko veikėjų susirin
kimas, kurio tikslas buvo su
organizuoti Lietuvos šelpi
mo skyrių.

E. Samienė atidarė sus
iną, paaiškino tikslą ir pa
prašė išrinkti pirmininką 
susirinkimui vesti. Išrinktas. 
N. Klimas, o sekretorium iš
rinktas J. Simonavičia.

E. Samienė apibudino fon
do darbuotę ir kokiais pa
matais jis suorganizuotas. 
Susirinkusieji labai karštai 
priėmė jos pranešimą ir, pir- 
mininkui paklausius, ar no
rima suorganizuoti Brigh- 
ton Park kolonijoj skyrių, 
visi pritarė didžiausiu entu
ziazmu.

Valdybon išrinkta: N. Kli
mas pirm.; J. Enčeris, 1 virs 
pirm.; J. Brazauskas, 2 vice 
pirm.; J. Kundrot, 3 vice 
pirm.; F. Pumputis, rašt.; 
J. Simonavičia, 2 rašt.; J. 
Kaas, iždin. Į drabužių va
jaus komitetą: A. Pakeltie- 
nė, pirm., o kitus narius pa
liko sekančiam sus-mui iš
rinkti. Susirinkusieji sudėjo 
aukų $53.50.

Bravo, Brighton Parkas! 
Pasirodė labai gerai. Aš ma
nau, kad ir visados bus pir
moje vietoje visuose šelpimo 
darbuose. N. Klimas, pirm.

APYLINKĖSE
Iš apskrities 
susirinkimo

Susiorganizavo
skyrius

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų Chicago apskri
ties sus-mas įvyko liepos 19 
d., P. V. Radavičių name, 
12215 S. Union Avė., West 
Pullman.

Iš 1 skyr., Bridgeport, da
lyvavo: M. Ambutienė, A. 
Leščinskienė, J. Pukelienė.

Iš 2 skyr., Brighton Park, 
dalyvavo: E. širvinskienė,
A. Malinauskienė.

Iš 3 skyr., Town of Lake: 
E. Gedvilienė, B. Cicėnas, A. 
Snarskienė.

Iš 4 skyr., West Pullman: 
kleb. kun. M. Švarlis ir sky
riaus narės. )

J. Pukelienė ir E. Širvins- 
kienė patiekė raportą iš aps
krities išvažiavimo, kuris 
pasirodė puikiai pavyko ir 
davė gražaus pelno.

Apskritis nutarė $100.00 
piknikėlio pelno paaukoti 
seselėms Brazilijoje.

Išrinkta delegatės daly
vauti Pranciškiečių Seselių 
Rėmėjų seime, kuris įvyks 
rug. mėn., Pittsburghe, bū-
tent: A. M.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

reikaliai. Šįmet seimas įvyks 
rugsėjo mėnesį New Yorke.

Valdyba
West Pullman. — Begalo 

yra mums džiugu pranešti, 
kad rėmėjos Šv. Pranciškaus 
vienuolyno sulaukė naujų 
jėgų ir prietelių, kurie pa
gelbės veikti ir bujoti vie
nai mūsų lietuvių įstaigai.

Liepos 19 d. P. V. Rada-

Ityarųuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa 
laikys susirinkimą liepos 28 
d., 7:30 vai. vakare, para
pijos svetainėje. Visi nariai 
ir nąrėsi ir labdarybės dar
buotojai kviečiami laiku su-

vičių name, 12215 So. Union. sįrįnkti, nes yra svarbių da- 
Ave., jų pasidarbavimu, bu- jykų svarstymui. Valdyba 
vo sukviesta daug moterų _
ir mergaičių. Kada viešnios! 
iš Chic. apskrities atvyko, 
manė, kad tai seimas. Be 
parapijos moterų, dalyvavo j 
ir kleb. kun. M. Švarlis, ku
ris sveikino susirinkusias,
aiškino lietuvaičių seselių 
darbuotę ir ragino jas rem
ti. Apskrities pirm. A. Snar- 
skienė patiekė daugiau ži
nių apie seselių būklę ir rei
kalą medžiaginės pajamos, 
darbuojantis joms įvairiose 
misijose, ypatingai Pietų A- 
merikoj, Brazilijoj.

Naujo 4-tų skyr. valdyba 
sudaro: dvasios vadas kun. 
M. Švarlis, pirm. B. Sucilla, 
vice pirm. J. Pučkorienė, raš
tininkė šąlkąuskienė, iždin. 
V. Radavičienė.

Prisirašė 27 naujos narės. 
Su pasiryžimu nutarta im-Lesčinskienė,

Ambutienė, E. Širvinskienė tis pram0
J. Pukelienė. Aukų pasir 

kirta $50.00.

Cicero. — Labai svarbus 
Federacijos 12 skyriaus su
sirinkimas bus liepos 28 d., 
po lietuviškos novenos. Vi
sų draugijų atstovai kvie
čiami dalyvauti šiame susi 
rinkime, nes turim daug 
svarbių reikalų svarstymui.

Valdyba

Bridgeport. — Šv. Pran 
ciškaus Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų 1 skyriaus susirin
kimas įvyks liepos 28 d., pa-

a“a

MARIJONA CICKEVIČIENĖ 
(po tėvais Baltuškaitė).
42 d., 1944 m., 10:25 vai. vak., sulaukusi 69Mirč Liepcu 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrity, 

pijoje, Trakiškių kaime.
Amerikoje išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nųliūdiiųe: mylimų, vyrų Bernardų, 3 duk

teris; Onų Turųpr, žentų Chester, Marijonų Romanas, žentų Wil- 
Uam, J rutiną Pufundt, žentų Max,imillian; 3 sūnus: Vladislovų, 
marčių Eleną, S/Sgt. Juozapų, U. S. Army, Bernardų J r., marčių 
Ann, 4 anųkus, brolį Jonų Bųltųškų ir jo šeimų, daug pusbrolių 
ir pusseserių gyvenančių Cleveland, New York, Connecticut ir 
Pennaylvania; ir kitas gimines ir pažįstamus; o Anglijoje pali
ko brolį Adomų.

Velionė priklausė prie Apaštalystės Mųldoą, Tretininkų, Sal- 
džiaųsics 8irdięs, šv, "Onos, ir The Land of Martha Waahington 
draugijų.

telefonas SOL'th Chicago 0198.

Marijampolės para-

8757 Marųuette Avė.,

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, Liepcs 27 d. Iš namų 9;00 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Juozapo parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už Velionės sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lięka: Vyras, Dukterys, Sūnai, žentai, Marčios, Broliu 
ir Anūkai.

rapijos mažoje salėj, antros. Galėtų gimti gerai išauk- 
lubos, 7:30 vai. vakare. Na- lėti vaikai jeigu mea tėvU 
rėš malonėkite atsilankyti iri„„„ų,, „ . . • . • j būtumėm gerai išauklėti. —naujų narių atsivesti.

Valdyba Goethe

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; brolip 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,
Duktė ir visos kitos Giminės.

Marčios, Seserys, Brolio

Laidotuvių direktoriai — Lachawicz ir Sūnai, CAN. 2515.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

ĮPHONE 9000 1117 KOOSEVELT STREET

West Sidės žinios
Šį vakarą Aušros Vartų 

parapijos bažnyčioje baig
sis iškilminga novena ipcie 
šv. Onos. Bus suteikiama li
goniams palaiminimas ir 
taip pat šv. Tėvo palaimi
nimai.

Noveną lankė labai gra
žus skaičius žmonių, kurie 
prašė šv. Onos pagalbos.

Skyrių delegatės pranešė, 
kad visi skyriai darbuojasi 
rengdami įvairias pramogas, 
kad suteikti paramos sese
lėms, taipogi galėtų pasida
linti mintimis ir darbuotės 
vaisiais, nuveiktais rėmėjų 
darbais.

Baigus sus-mą Radavičiai 
vaišino atsilankusias, o de
legatės džiaugėsi sulauku
sios dar vieno 4-to skyr.

Apskrities vardu dėkoja
me namų šeimininkams Ra- 
davičiams už nuoširdumą.

Rap.

gą artimoj ateity. 
Sveikiname naują skyrių

ir visą valdybą. Linkime ge
riausių sėkmių veikime ir 
visuose užsimojimuose.

Dalyvė

Laidotuvių Direktorius J. F. Eudeikie, Tel. YARds 1741.

PIRKITE KARO BONUS

Liet Vyčių dėmesiui
Šiandie, liepos 26 d., 8 

vai. vakare, Šv. Antano pa
rapijos mokykloje, Cicero, 
įvyks mėnesinis Lietuvos 
Vyčių Chicago apskrities su
sirinkimas, į kurį kviečiami 
atsilankyti ne tik kuopų at
stovai, bet ir visi vyoiai-dar- 
buotojai. Bus pranešimas iš 
buvusios tradicinės dienos 
pikniko ir svarstoma seimo

NULIŪDIMO VALANDOJE

Šios parapijos žmonės 
stropiai rengiasi prie para
pijos metinio pikniko, kuris 
įvyks rugpiūčio 13, Vytauto 
darže. Laimėjimo knygutės 
jau grąžinamos klebonijom 
Gera, kad parapijiečiai taip 
remia parapijos reikalus. 
Bet dar daug yra tokių, ku
rie negrąžino. Užtąt malo
nėkite kaip galima greičiau 
tą knygutę grąžinti. C. A.

I ^UY aUa
j BONOS

KREH>RITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PA3IRINBJMĮUL

Geriausio Matariolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną“'patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dtrbtnvi:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas to IMrbtnvi: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

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

i * • ■ ' - • t

Mirė Liepos 24d., 1944m., 4:45 vai. ryte, sulaukęs 81 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo ir Raseinių apskričio, Raseinių 
parapijos, Sidlavos 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 ir pažįstamų.

»
Velionis priklausė prie Palaimintos Lietuvos draugijos ir 

prie S.L.R.K. Amerikoje.
Kūnas randasi pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 W. 

23rd Place. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Liepos 27 d. Iš 
koplyčoe 8:30 vai. 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 visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

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 stoviui prieinamas.

Trr?-.'.

Laidotuvių direktoriai — Lachawicz ir Sūnai, CAN. 2515.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LĄĮLQOTUYIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotu viŲ
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nokt}

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

r^=
-— ——T
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PASKOLOS DAROMOS ANT PbRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remontavimul, Refinansavimui—
ANT UENOVŲ MJBNES1N1V IŠMOKCJIMU!

Panaudokite Progą Oaltartinėma Oriu omą 
Nuošimčiu Katonui.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKCACHOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. .lOsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi <6,000.00 ap
drausti per Federal Ha v Ings and Uoųn In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK Z V M ĮAUKI A LIETUVIU 
FtNANKINC ISTTAIOA 

— 47 kietai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINOS AND L O A N A S S O C K A T I O N 
TEL.: CALUMET 41 LR Jos. M. Mozeris, Sec y. 3228 SO. HALSTED ST.

Si:

4665-07 S. HermHage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalys©

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

J. MULEVIČIUS
4848 SO. CAUFOBNIA AVĖ._______ Phowi LAF. 8571

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
________________Telephone YABD8 1418_________

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

MAŽEIKA
8819 LETUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—81

LACHAWICZ m SUNAI
2814 WEST 23rd PLACE 
19756 S. mCHlGAN AVĖ.

Phones: CAN AI, 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 127Q

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICIUGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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Iš Kinijos gyvenimo

Katalikų Bažnyčia stiprėja
KATALIKŲ BAŽNYČIA KINIJOS GYVENIME TURI 

NEMAŽĄ ĮTAKĄ. MOKSLO ĮSTAIGOS.

Kas Girdėt*^ 

Chicagoje >

Suardyti planai

Netikrų pinigų spausdinime

Nors Kinijoje jau vyksta 
aštunti metai karas su japo
nais, bet Kinija rūpinasi 
auklėjimu ir mokslu karo 
audroms siaučiant. Laike tų 
baisių metų Kinija parašė 
gražiausią dalyką auklėjimo 
srityje. Visuose tuose są
jūdžiuose krikščionių mo
kyklos įnešė savo dalį. Ka
talikų universitetas Peiping, 
vadovaujamas Dieviškojo žo
džio kongregacijos tėvų, įgi
jo didelį vardą dėl literatū
ros ir gamtos mokslų kurso. 
Laike karo, nors teritorija 
okupuota, paaugo iki 4,000 
studentų.

Dvi kitas aukštųjų moks
lų įstaigas išlaiko jėzuitai, 
viena Shanghai, Aurora uni
versitetas, kurio daktarai, 
advokatai ir inžineriai yra 
žinomi visoje Kinijoje. Tien- 
tsin’e kita mokslo įstaiga 
ruošia specialistus teisėje, 
industrijoje ir komercijos 
gyvenimui. Šalia tų dviejų 
mokslo įstaigų išlaikoma 
Heude Museum of Natūrai 
History, vienas iš šauniau
sių Tolimuose Rytuose, ir 
garsi Zikavei Observatorija, 
tai bus didžiausia privati 
metereologijos organizacija 
pasaulyje, kuri įspėja nuo 
jūros audrų ir tūkstančius 
gyvybių išgelbsti kiekvie
nais metais.

Kinijoje yra 14,000 pra
džios ir aukštesnių mokyk
lų. kurios išlaikomos Baž
nyčios. Per mokyklas kinų

jaunimui teikiama tiesa. 
Katalikų Bažnyčia Kinijo

je turi didelę įtaką privačia
me ir viešame gyvenime. 
Kaskart vis katalikų tikėji
mas Kinijoje auga ir stip
rėja. < *

j Sužeisti kareiviai 
j karo frontuose

Karo departamentas lie
pos 24 dieną paskelbė 1,126 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Azijos, 
Centro Pacifiko, Europos, 
Viduržemio ir pietų Pacifi
ko apylinkių karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 75 vyrai yra 
iš Illinois valstijos.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. Charles A. Grigus, jo 
tėvas John P. Grigus gyve
na šiuo adresu: 5132 So 
Washtenaw avė., Chicago; 
ir pvt. lst class John L. 
Lakis, jo tėvas John Lakis 
gyvena 40 E. 103 pi., Chica
go.

Apvogė prie ežero
Kai Corp. J. J. Oronk nu

ėjo maudytis ežeran prie 
Oak gatvės pakrantės, vagis 
pavogė jo suitcasę, kurioje 
buvo kelios uniformos, laik
rodis ir tapatybės popieriai. 
Corp. Oronk buvo parvykęs 
atostogų.

• # «

Už $10.000
Vagy s įėjo į Lester Fran- 

kenberg apartamentą, 6110 
N. Rockwell str., ir pavogė 
brangakmenių, sidabrines 
lėkštes ir kameras, visa tai 
kaštuoja $10,000. Apie tai 
buvo pranešta Summerdale 
policijai.

Federaliniai agentai, pa
dedami Town Hali policijos, 
sučiupo spaustuvę ir klišių 
gaminimo įmonę adresu 422 
S. Dearborn St., kambaryje 
No. 705. Pranešama, kad tuo 
sučiupimu suardyti planai 
atspausdinti netikrų $20 fe- 
deralinių banknočių (pini
gų), gazolino ir mėsos ra- 
cionavimo kuponų kelių šim
tų tūkstančių dolerių sumai.

Sulaikyti ir federaliniam 
komisionieriui Edwin K. 
Walker perduoti Lester Hig- 
gins, 46 m. amžiaus, gyve
nantis 4241 Kenmore Avė., 
ir jo sūnus Clarence, 27 m., 
gyv. 947 Irving Park Rd. Jų 
automobiliuje rąstą klišė 
$20 banknotėms ir gazolino 
bei mėsos kuponams spaus
dinti. Be to, dar įvairių

spaudos įrankių rasta ir pa
ties Higgins’o namuose.

Policija praneša, kad jau
nesnis Higgins jau yra baus
tas federaliniu kalėjimu už 
apgavystes ir peržengimu 
narkotinio įstatymo.

Dingę kareiviai 
kovos laukuose

Karo departamentas lie
pos 24 dieną pranešė 869 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

.Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 44 vyrai 
yra iš Illinois valstijos.

Ištraukė
Kai Mrs. Anne Rowe, 25 

metų, 1053 W. 58th str., ėjo 
58th ir Peoria gatvėje, jau
nuolis ištraukė jos rankinu
ką, kuriame buvo $51. Ji 
pranešė Englewood policijai.

Nušovė
Nural Smith, 31 metų, neg

ras, 4424 Wabash avė., bu
vo nušautas kito negro, į va^ 
karus einančiame gatvėka- 
ryje, 43-čioje gatvėje, kuris 
išvilko savo auką gatvėn ir
ten jį paliko.* ♦ •

Šilko audeklas
Mrs. Bonnie Smith prane

šė Hyde Park policijai, kad 
vagys pavogė $50, šilkinės 
suknelės audeklą už $900, 
du deimanto žiedus ir laik-▼ * • J.
rodį iš suknelių krautuvės, 
4307 Drexel blvd.

Ką pasakė žymus 
profesorius

Dr. D. Elton Trueblood, 
profesorius filosofijos ir re
ligijos Leland Stanford Uni
versitete, Pastor’s Instituto 
suvažiavime, kuris šiomis 
dienomis tęsiamas Chicago j, 
savo kalboje pareiškė, kad 
Amerika yra pagonų kraš
tas.

Davė pažada
Mrs. Dolores Anson, 18 

metų, 6107 Dorcrester avė., 
liudijo“ praeitą pirmadienį 
akivaizdoje teisėjo Clorfene, 
moterų teisme, kad nurijo 
nuodų praeitą šeštadienį, 
kai jos vyras kareivis, esan
tis Anglijoje, parašė laišką, 
kuriame jis prašė divorso.

Kasmet didėjantis skai- Tas laiškas ją įvarė į nusi- 
čius divorsų ir kiti panašūs minimą, ji pareiškė. Jauna 
reiškiniai, yra stiprus pa- moteris pažadėjo daugiau 
grindas pagonizmui, kuris nebesižudyti, todėl ji buvo 
juo toliau, tud plačiau užlie- išteisinta netvarkingo elge-
ja kraštą, sakė Trueblood. 

Šį suvažiaVitną yra sušau
kęs Chicago Universitetas.

šio byloje.

MOTINOS: FLETCHER’S CASTORIA 
DABAR PARDUODAMA 

APSAUGOTA TREJAIS BUDAIS!
Tėmykite Serijos Kontrolės Numerį ant Kiekvienos Bonkutės

Sučiupo vagilius
Pietinėj miesto daly poli

cija suėmė šaiką penkių ne
pilnamečių vaikėzų, kurie 
įtariami atlikimu daugiau 
kaip 50 apiplėšimų. Sakoma, 
kad jaunuoliai yra pavogę 
daugiau kaip $2,000 pini
gais, daug laikrodžių, kino 
aparatų, golfui lošti įrankių 
ir k. Viskas išėjo į aikštę, 
kuomet policija užklupo El- 
mer Keck, 16 m. amž., besi
stengiant apvogti namus ad
resu 8100 S. Michigan avė. 
Jis išdavė visus savo sėbrus. 
Daugelis vogtų daiktų rasti 
jų namuose ir garažuose.

IZ O Ž N A BONKUTE Fletcher’s
Castoria — dabar parduodama 

pas jūsų vaistininką—turi Serijos 
Kontrolės Numerį.

Šis numeris yra aiškiai matomas 
per “langutį” naujam pakete. Tai 
jums užtikrinimas, kad Fletcher’s 
Castoria apsaugota trejais skirtin
gais būdais griežtų bandymų ... 
Chemikali&kai, bacteriologiškai ir 
biologiškai.

štai kaip jūs lengvai galit pažin
ti naują paketą:

toria kaipo tinkamiausį laxatyvą 
vaikučiams.

CASTORIA

žalia Juosta ... Apie kiekvieną pa- 
ketą yra šviesiai- žalia juosta, ši 
juosta greitas ženklas trejopo—iš
bandymo Fletcher’s Castoria dabar 
parduodama.
Serijos Kontrolės Numeris ... Seri
jos Kontrolės Numeris randasi ant 
kiekvienos bonkutės užrašo. Galite 
matyti per “langutį" viršinio paketo.

•RfClSAL
SUBIRĘ

tšBOIATORV {|

šen vi ihhhhi SMUKimn**
J’Tegular size

«tt IMTIIII UIMI Mieli

LABORATORY TESTEO 
CONTROINURIER

Tll MITMI tlllui MTIIIM 
IIIIIM* hm IK. luni a t.

Mes tikim, kad šis matomas įro
dymas kokybės ir ‘atsakomybės1... 
Serijos Kontrolės Numeris ant kiek
vienos bonkutės ... bus priimnus 
milijonams motinų, kurios per il
gus laikus vartojo Fletcher’s Cas-

F 0 R l N t A N TS 

AND G R 0 Wi N G C H11D P i N

Ir mes tikim, kad milijonams mo
tinų bus linksma žinoti, kad Flet
cher’s Castoria—laxatyvas ypatin
gai gaminamas vaikučiam*—dabar 
vėl parsiduoda jų vaistininkų krau
tuvėse.

Nes šis yra originalia ir tikras 
Fletcher’s Castoria—laxatyvas ku
ri* yra švelnus ir malonus, bet vei
kiantis ... laxatyvas malonaus sko
nio, kuris nereikalauja “priverti
mo”, kad vaikutis jį imtų.

Prašykit Fletcher’s Castoria ki
tą kartą kada jūsų vaikučiui rei
kės laxatyvo.

Pastaba: Ild kol gausime progos 
pristatyti šių vaistų visur, gal 
jūsų vaistininkas neturės užten
kamai Fletcher’s Gestoria aprū
pinti visus. Jai negautumėt Flet
cher’s Castoria, malonėkite būti 
kantrūs. Jis gaus jums neužilgo.

GAMINTOJAI FLETCHER’S CASTORIA

Suėmė
Helmut Heller, 22 metų, 

nacių kareivis, kuris buvo 
pabėgęs iš Camp Hampshire, 
III., buvo policijos suimtas 
Chicagoje.

Pažvelgus j 
gyvenimą

Po karo
Šiomis dienomis Chicagoj 

seimuoja Metodistų Nacio- 
nalis Bordas, kuris ruošia 
planus milžiniškoms išlai
doms po karo, kuomet bus 
nuimti suvaržymai nuo įvai
rios medžiagos. Planuojama 
išleisti penkis šimtus milio- 
nų dolerių statybai naujų 
maldnamių ir taisymui še
rtųjų po visą Ameriką.

Sūnaus akivaizdoje
Robert Meredith, gyve

nantis Glen Ellyn miestely
je, iždininkas Vaughan Seed 
firmos, žuvo po Chicago, 
Aurora ir Elgin traukinio 
ratais, kuomet bandė įšokti 
į jau pradėjusį eiti traukinį. 
Jo sūnus, kurs sykiu važia
vo į darbą, buvo liudininkas 
šiurpios nelaimės.

7outta mah way/
AH GOTTA GET ME

SOME WAR

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

liepos 24 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
kad 165 jūrininkai mirė, 206 
buvo sužeisti ir 75 dingę.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
Robert Richard Kopis, jo 
žmona Mrs. Lorraine Marion 
Kopis gyvena šiuo adresu: 
6402 W. Beloit rd., Mil- 
wauvee.

Apiplėšė
Du vyrai atėjo į saloną, 

1005 N. Pulaski rd., ir api
plėšė vedėją James Keating, 
iš jo pagrobė $400.

Pirkite Karo Benus

/ mus
X Šiandie šv. Onos — 

vardinės visų Onų, kurių 
aplink mus yra labai daug, 
moterų ir mergaičių. Visas 
vardinių proga sveikiname 
ir linkime sveikatos, bran
giausio kiekvienam žmogui 
turto..

X Marcella Uscilienė, gy
venanti 2722 W. 39 Place, 
eidama į darbą buvo su
trenkta automobilio ir nulau 
žė koją. Paguldyta Cook 
County ligoninėj (W.ard 42, 
lovos No. 49). Pažįstamieji 
prašomi nukentėjusią atlan
kyti.

X Svarbus pranešimas. 
Pašto Departamento Sekre
toriaus įsakymu, Chicago 
pašto viršininkas prašo spau 
doje paskelbti, kad visokios 
rūšies degtukai (mlatches) 
griežtai draudžiama siųsti į 
užsienį, kad ir kareiviams. 
Draudžiama degtukai siųsti 
ir savo krašte, civiliams ar 
kareiviams, jei tiems siun
tiniams parvežti reikalingi 
yra laivai. Visų prašoma tai 
įsidėmėti.

X Kazimieras Balčiūnas 
(C. Bell), Cicero biznierius, 
buvusiam Tėvų Marijonų 
Bendradarbių išvažiavime, 
liepos 23 d., užsakė specia
lius pietus. Tarp pietaujan
čių matėsi E. Lankauskienė, 
savininkė Elizabeth’s Lin- 
gere Shop, su sūnum ir mar
čia Ona ir kiti. Garbė Cicero 
biznieriams, kurie atsilankė 
ir parėmė gerą darbą.

X CpL F. Jurgaitis iš 
Town of Lake, kurs šiuo me
tu randasi Italijoj, rašo, kad 
aplankęs daug ten bažnyčių, 
kurios yra senos, bet meniš
kai išpuoštos. Mišios laiko
mos taip, kaip ir Amerikoj, 
tiktai nėra mišiolo padėklo 
(bookstand). Vietoj to, ant 
altoriaus abiejose pusėse pa
dėtos paduškaitės, ant kurių 
dedamas perneštas mišiolas 
(knyga).

X Juozas Mozeris, 1603 S. 
50th Avė., Cicero, tėvas kil
nios šeimos, liepos 24 d. Lo- 
retto ligoninėj pasidavė ope
racijai. Jo žmona Valerija 
yra žymi veikėja organiza
cijose. Taip pat sūnai: kun. 
D. Mozeris ir Juozas Moze
ris, Keistučio Skolinimo ir 
Taupymo bendrovės sekre
torius ir dukrelė, šiuo laiku 
liūdi savo tėvelio kritiškoje 
valandoje. Reiškiame užuo
jautos ir linkime, kad Die
vas laimintų ir kuo greičiau
siai grąžintų jam sveikatą.

X Antanina švilpa uskienė, 
Melrose Parke, žymi veikė
ja ir nuoširdi rėmėja visų 
labdaringų jptaigų, po kelių 
mėnesių kovos su liga, da
bar jaučiasi kiek geTiau, a- 
teimantį sekmadienį, liepos 
30 dieną pasižadėjo atvykti 
su būriu melroseparkiečių į 
Vargdienių Seserų Gildos 
pikniką Aušros Vartų para
pijos “Rūtos” darže (West 
Sidėj), su daug gražių ir 
vertingų dovanų. Ačiū ma
loniai veikėjai. Lauksime.




