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...“and that goverament of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

•—Abraham Lincoln

Price 3c vol xxvm

STAMBUS AMERIKOS LIETUVIU LAIMĖJIMAS
RUSAI OKUPAVO VILKAVIŠKI I
Sako Kauno miestas nesunaikintas; 

artinasi prie Širvintų ir Įsrutės

Bendras Amerikos lietuvių fondas 
priimtas į National War Fund

LONDONAS, rugp. 2. — 
Berlyno radio sake rusai 
užėmė Vilkaviškį, 11 mylių 
nuo Rytprūsių ir 40 mylių į 
pietvakariu^ nuo Kauno, ir 
Kalvariją, 20 mylių į pietus 
nuo Vilkaviškio ir maždaug 
to paties tolumo nuo Ryt
prūsių sienos.

Maskvos pranešimas sake 
rusai randasi tik kelios my
lios nuo Širvintų, Rytprūsių 
pasienyje, ir skubiai varosi 
į Jsrutę.

LONDONAS, rugp. 2. —
Lenkų militarinis štabas

kui's, tuTpeAlraimT'paa' 

kutinį pabėgimo kelią 
ciams, kuriems lieka

jotai Varšuvoje sukilo prieš 
nacius ir kaujasi su okupan 
tais sostinės gatvėse.

MASKVA, rugp. 2.—Ru
sai pasiekė 
į pietus nuo
sugavo apie 300,000 nacių 
karių Estijoje ir Latvijoje. 
Vienas nacių dalinys bando 
pasiekti Klaipėdą.

Baltijos krantą i frontą, sakė rusai - pasiekė ruošiasi nutraukti dįplo- 
Rygos ir tuo Vištytį, prie pat Rytprūsių! matinius santykius su Tur- 
300.000 naciu sienos. ' kija.

Sąjungininkai skuba Į Brest ir Rennes
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, rugp. 2. — šakuotos 

britų ir amerikiečių šarvuo
čių jėgos veržiasi gilyn į 
išsukinėtas nacių linijas, ir 
skuba į Brest ir Rennes, 
Britanijoj. Sąjungin inkai 
pralaužė linijos centrą ir 
grąsina triih dideliem prie
šo daliniam apsupimu.

Smarkus amerikiečių pa
sistūmėjimas pagal Seeupę 
iki Cuves, 13 mylių į rytus 
nuo Avranches, gręsia na
ciams tarpe Cuves ir britų 
jėgų į šiaurę nuo Virė.

Kitas amerikiečių dali
nys, kuris taiko į Paryžių, 
pasivarė pagal Selune upę

Karas gali baigtis už 1 savaičių-Eden
LONDONAS, rugp. 2. — 

Užsienių Sekr. Anthony E- 
den užtikrino parlamentą, 
kad jokia, taika nebus pada
ryta su naciais per ateinan-

KALENDOKIUS
Rugpiūčio 3 d.: Sv. Ste

pono kūno atradimas; se
novės: Mangirdas ir Leng
vas.

Rugpiūčio 4 d.; Sv. Domi
ninkas; senovės: Geriman
tas ir Butginė.

ORAS
Šilta. Dalinai ūkanota.
Po pietų gali būti lietui.

perkirto 
šiaurę nuo
ir

Trijų dienų kovos užKau 
ną prasidėjo prie Rumšiš
kės kaimo. Vienas rusų da
linys persikėlė per Šventą
ją, nužygiavo 20 mylių į 
šiaurvakarius
geležinkelius į
Kauno. Kiti daliniai veržėsi 
į pietvakarius.

Anot Izvestiia,, naciai ban
dė padaryti Kauną vokišku 
miestu. Jie nužudę daug žy
dų, o lietuvius išvežę į Vo
kietiją ir kitur priversti
niems darbams. Rusai sako 
pats Kauno miestas esąs 
palyginamai nesunaikintas.

Latvijoje rusai užėmė Tu

na- 
vien

tik Baltijos jūra pabėgimui 
iš Pabalčio.

Vėliausias pranešimas iš

sienos.
(Vokiečiai minėjo, kad 

rusai persikelia per Vislą 
upę į pietus nuo Varšuvos).

iki Le Buat.
Tarpe tų Amerikos jėgų 

ir britų,' amerikiečiai užėmė 
Percy ir Tessy-Sur-Vire ir 
baigia apvalyti Villedieu. 
Naciai taip greit traukiasi 
atgal, kad negalima nė jų 
linijos surasti.

Amerikiečių jėgos arti
nasi prie Rennes, Britanijos 
pusiausalio centre, į Bres
tą, ir St. Malo uostus.
, Į pietus nuo Caumont, vo
kiečiai traukiasi iš kišenės 
į ’ šiaurę nuo Villers-Eocage, 
ir britai apvalo Hommemiš 
ką. Anot raporto, britai da- 
sivarė iki pat Villers-Boca- 
ge, žemiau Caen.

čias septynias savaites, 
nors, anot jo, yra galimybė, 
kad priešas gali per tą. lai
kotarpį pasiduoti.

Darbo partijos atstovas 
John Lawson buvo priešių 
gas parlamento atostogoms 
iki rugsėjo 20, sakydamas, 
kad jeigu per tą laiką Vo
kietija būtų suklupdyta, vy
riausybė viena padarytų 
taiką, o jam nepatinka to
kia taika.

Po dviejų valandų deba
tų, parlamentas sutiko atos
togauti iki rugsėjo 20 d.

PIRKITE KARO BONUS

Čia matomas P—47 Thunderbolt lėktuvas, kuris apginkluotas aštuoniais 50 kalibro kulkos
vaidžiais, ir naujom rakietų patrankom po abiem sparnais. Trys rakietos pastatytos prie lėktu
vo rato. Karys deda šovinį į patranką po sparnu. (AAF nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

Turkai nutraukė santykius su naciais
ANKARA, rugp. 2.—Čia 

girdimi gandai sako Japoni-

LONDONAS, rugp. 2. — 
Turkijos radio oficialiai pra 
nešė, kad Turkija nutraukė 
diplomatinius ir ekonomi 
nius santykius su Vokieti' 
ja. Ar tiurkai stos karan 
prieš vokiečius priklauso 
nuo to, kaip Vokietija atsi
neš į šį turkų žygį.

Premjeras Sukru Sara- 
coglu pabrėžė, kad tai ne

DIDELES KAUTYNES
FLORENCE PAKRAŠTY
ROMA, rugp. 2.—Rapor

tai sako aršios kautynės 
vyksta Florencijos miesto 
pakraščiuose. Aštuntos ar
mijos indėnai kariai išmušė 
dar vieną nacių tvirtovę 
Castiglioni miestely, devy
nias mylias į pietvakarius 
nuo Florencijos.

Kitur Tiber klony taipgi 
vyksta, dideli mūšiai, ir są
jungininkai p«o truputį ver
žiasi pirmyn.

Vienas raportas sakė są
jungininkų artilerija jau 
pradėjo šaudyti į Florenci
ją

Nori, kad graikai 
savitarpy susitartų

LONDONAS, rugp. 2. — 
Užsienių Sekr. Anthony 
Eden sakė E.A.M. .sąjūdžiui 
Graikijoje ndbus siunčiama 
karinė medžiaga, jeigu Ii 
komunistų vado v a u j a m a 
grupė nesusitars au dabar
tine Graikijos vyriausybe 
ištrėmime.

reiškia, jog Turkija stoja 
karan sąjungininkų pusėje, 
bet intimavo, Jpad jeigu vo- 
kiečiai parodys norą kariau
ti, Turkija galinti stoti ka
ran prieš ją.

Šis įvykis nebuvo netikė
tas, kadangi jau kelios die
nos kaip buvo kalbama, kad 
Turkija nutrauks santykius 
su naciais ir gal net suteiks 
sąjungininkams militarines 
bazes Turkijoje.

Kaip tik prieš pranešimą, 
vyriausybė įsakė visiems 
Turkijos laivapis grįžti į 
naminius uostus.

Prašo Mannerheim 
padaryti taika

' LONDONAS, rugp. 2. — 
Prezidentui Risto Ryti atsi
statydinus, Feldmar šąląs 
Carl Mannnerheim buvo pa
skirtas Suomijos, preziden
tu. Suomių taikos organiza
cijos delegacija atsikreipė į 
jį ir prašė jam vadovauti 
susitaikyme su Rusija.

500 U.S. lėktuvų puolė
Italijos Genoa uostą

LONDONAS, rugp. 2. — 
Suvirš 500 Amerikos bom
belių iš Italijos stažavo ge
ležinkelius ir aliejaus tan
kus Rhone klony,* pietinėj 
Prancūzijoj, ir Genoa uostą, 
šiaurinėj Italijoje.

Taikiniai Prancūzijoje bu
vo Portes Les Valenčes ge
ležinkelių centras ir aliejaus 
tankai Le Pouzin apylinkėj.

Didelis skaičius Amerikos 
ir Anglijos lėktuvų iš Angli 
jos šiandien smarkiai ata
kavo Prancūzijos krantus, 
iš kurių naciai paleidžia sa
vo robotines bombas.

Tokyo sako U.S. kariai 
išlipo ant Rota salos
LONDONAS, rugp. 2. —

Reuters pranešimas iš Mel- STOKHOLMAS 
boume citavo Tokyo radio, 
kuris sakęs Amerikos ka
riai išlipę Rota saloje, tar
pe Tinian ir Guam salų,
Marianas salyne.

Tokyo radio vakar skel
bė, kad japonų jėgos Rota 
saloje “nedavė priešo jė
goms išlipti.”

Per 9 dienas užėmė 
visą Tinian salą

PEARL HARBOR, rugp.
2.—Adm. Nimitz vakar pra
nešė, kad per devynias die
nas visa organizuota japo
nų opozicija Tinian saloje 
jau baigta, ir amerikiečiai 
dabar valdo visą tą salą, 
šalia Saipan, kuri buvo lai
mėta per 25 dienas.

Guam saloje marinai ir 
kariai, laimėję jos geriausiį 
uostą ir aerodromą, stumia
si į/ šiaurę prieš 10,000 ja
ponų karių, kurių skaičius 
vis mažinamas.

Tinian saloje marinai bai 
gia išmušti kampuose užsi
likusi priešą. Amerikiečiai 
pirmadieny užėmė du jap> 
nų aerodromus ir laimėjo 
nų aerodromus ir lygius 
laukus, iš kurių milžiniški 
B-29 lėktuvai galės atakuo
ti Japoniją.

LONDONAS, rugp. 2. — 
Ministrų Pirmininkas Chur
chill, kalbėdamas prieš par
lamentą šiandien sakė Nor
mandijos invazija ir koor- 
dinutoa rusų ofensyva buvo 
rezultatas susitarimo su 
Premjeru Stalinu Teherane.

Anot Churchill, jis vis 
daugiau linkęs manyti, kad 
Laikotarpis tarp Hitlerio nu
galėjimo ir japonų nugalėji
mo galįs būti daug trumpes
nis negu buvo vienu laiku 
manyta.

Savo kalboje, kuri tęsėsi 
valandą ir 40 minučių, Mi
nistras Pirmininkas sakė 
nacių robotinės bombos nuo 
birželio 15 d. užmušė 4 735 
asmenis, 14,000 sužeidė, iš
griovė 17,000 namų ir 800,-

sukrėtė Vatikaną 000 pastatų sužalojo.

Tarp kitko, Churchill pra 
nešė, kad Amerikos jėgos 
Normandijoje iluo laiku per 
viršija britų-kanadiečių jė
gas; įspėjo nacius, kad dėl 
robotfnių bombų jie bus dar 
smarkiau baudžiami, kuomet

Netikėtas sprogimas

VATIKANAS, rugp. 2.— 
Sv. Monikos vienuolijos na
rys, radęs neišsprogusią 
bombą, bandė ištraukti jos 
galiuką. Sprogimas užmušė 
vienuolį ir išdaužė keletą 
langų Vatikano mieste.

MT.’CARMEL, Pla., rugpu 
2.—Elliot J. Jensen, Nation
al War Fund’o biudžeto ko
miteto sekretorius, šiomis 
dieniomis pranešė kun. dr. 
Juozui Končiui, Bendro Lie
tuvių Amerikiečių Šelpimo 
Fondo pirmininkui, kad mū
sų, lietuvių, šelpimo fondas 
yrta priimtas į National War 
Fend. Nuo savęs p. Jensen 
prideda; “leiskit man pas
tebėti, kad aš asmeniškai 
esu labai patenkintas, kad 
United Lithuanian Relief 
Fund bus nariu mūsų šei
mos—Ir aš žinau, kad bus 
malonu darbuotis su Tams
ta ir Tamstos kolegomis.’*

ULRFA įsteigtas ALT 
pastangomis šių metų pra
džioje. Po kelių mėnesių 
fondas buvo įregistruotas

Estai kovos prieš nacius ir rusus, 
nori laisvės ir nepriklausomybės

—Estijos atstovai Stokhol
me sako Estijos Tautinio 
Komiteto nariai slapstosi 
miškuose, nusistatę kovoti 
prieš nacius’ ir rusus už sa
vo laisvę ir nepriklausomy
bę,, Jie žino, kad jų kova 
yra beveik beviltė, bet ti
kisi, kad demokratinės val
stybės įvertins jų pastan
gas ir nusistatymą būti lais
vais ir nepriklausomais.

Čia esantieji estai sako
Estijos žmonės sukoordina- prieš rusų okupaciją.

Churchill išdavė vėliausi karo raportą

Prezidento Šelpimo Fondų 
Kontrolės Taryboj. Fondui 
duotas registracijos Nr. 
578. Vėliau President’s Re
lief Control Board certifi- 
kavo ULRFA įeiti į Nation
al War Fund.

Fondo valdyba yra suda
ryta iš šių asmenų: kun. 
dr. J. Končius, pirmininkas; 
adv. A. Olis, kun. Ig. Alba- 
vičius ir p. V. Količienė — 
vice pirmininkai; Nora Gu- 
gienė, sekretorė; dr. A. Zi- 
montas, iždininkas. Fondo 
direktoriatą sudaro 21 di
rektorius.

Nuo savęs redakcija gali 
tik tiek pridėti, kad laimė
jimas (ypač nuo karo nu
kentėjusių lietuvių) yra di
delis. Apie šį laimėjimą ry
toj parašysime plačiau.

vo savo įvairias grupes į 
vieną Nacionalinį Komite
tą, kuris gins Estiją ir jos 
žmones ir užims vyriausy
bės vietą iki kol teisėtos 
įstaigos galės ir vėl pradėti 
veikti.

Estai sakosi jie kentėjo 
nacių persekiojimą, kurio 
tikslas buvo jų dvasios pa
laužimas, o dabar jiems grę 
šia kitas jų nepriklausomy
bės priešas, kurio pasielgi
mas 1940-41 m. buvo toks, 
kad visa tauta turėjo sukilti

pralaimės karą; patvirtino 
Turkijos santykių su Vokie
tija nutraukimą ir pažadėjo 
Turkijai pagalbą; sakė bū
tų geras dalykas, jeigu len
kų grupės galėtų Maskvoje 
susivienyti rusų armijai be- 
laisvinant Varšuvą.

ChurchilLas tvirtino, kad 
visa Europa dabar leidžiasi 
į naujus ir saugius pama
tus.

Gandai sako Hitleris 
pasidaręs sau galę

SU AMERIKOS ARMIJA 
BRITANIJOJE, rugp. 2.— 
Šiandien suimti naciai be
laisviai sakė vokiečių ka
riuomenėje sklista gandai, 
būk Hitleris pasidaręs sau 
galą ir Goebbels buvęs už
muštas. Anot jų, šie gandai 
nesiriša au nesenai įvykdy
tu pasikęsinimu prieš Hit
lerį.

Nėra jokių būdų patikri
nimui ar patvirtinimui šių
gandų.
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
Horth Side

Liępos 30 d. pasimirė Ig
nas Gavėnavičiius, 52 metų 
amžiaus. Buvo nevedęs. Piau

Chicago. Atrodo sveikas ir 
energingas. Jis įteikė' sese
rims (brazilietėms) stambią 
auką nuo Chicago seserų rė
mėjų. Iš tikro chic3giečiai

čių uždegimas per vėlai te- gajį būti pavyzdžiu kitų ko-
pastebėtas buvo mirties prie 
žastimi. Allegheny General 
Hospital, kur a. a. Ignas 
buvo policijos nugabentas, 
nębepajėgė jo gyvybės iš
gelbėti. Palaidotas iš Dan
guj Žengimo bažnyčios Šv. 
įasimięro kapuose rugpjū
čio 2 d. Vęlionies giminai
tis Vincas Daugėla rūpino
si jo Laidotuvėmis. A. a. Ig
nas buvo SLA nariu, kas pa
gelbės apmokėti laidojimo 
išlaidas. Aišku, kaip nau
dinga lietuviams prigulėti 
prįę savų Susivienymų. Jei 
metai leidžia, tuojau stok

lonijų lietuviams, kaip rei
kia darbuotis vienuolijų rei
kalams.

Šv. Kazimiero klebonas 
kun. M. Kazėnas išvyko į 
Minnesotos valstiją atosto
gų. Savo pažįstamų ūkyje 
viešėdamas, mano užsukti 
Miayo klinikon patikrinti 
sveikatos. Jį pavaduos kun. 
Girdis ir kun. Skripkus. A- 
tostogąuja New Yorko kal
nuose Espleno klebonas kun. 
Lunskis. Šiomis dienomis 
grįžta prie darbo. New Yor
ko link su svarbiais reika- 

vienan ar kitan mūsų Susi- išvyko Zofija Piežaitė
vienyman. Ji mažum ir Maine pasieks.

Teko nugirsti, kad liepos 
27 d. rado negyvą Jurgį Sta
se vičią (Stąąsell). Jis buvo 
pakeitęs ne tik savo lietu
višką pavardę, bet visą sa- ....... v
vo esmę. Gana, kad, 
jo kūnas liepos 31 d. tapo 
sudegintas. Ar tas aktas y- 
ra sl^ai1 omas aukščiausia pa 
žangos viršūnė? Taip mano 
maža N. S. lietuvių saujai ė.

jiems nepavydėkime, 
gferiau juos apugąilestauki- 
me. Garbės jie mums -neda
ro. Kaip gyveno, taip ir mirė.

Te’singumo Departamen 
tas, Washingtone, skelbia, 
kad šiuo metu visose Amer. 
Jungt. Valstybėse dar tebė
ra 3,400,000 svetimšalių (ne 

V.

Bridgeville

PAGĘRBIA ŲINCOLNĄ

T. E. Dewey, respublikonų kandidatas į prezidentus, su kitais respublikonais, val
stybių gubernatoriais, pakeliui į St. Louis, Mo., į respublikonų gubernatorių konferen
cija sustoję Springfiėlde, uždeda vainiką an; Lincolno paminklo. (Acme-Draugas telęph.)

Misius, Pikutis, 
ir Skripkus.

Karužiškis

Šiomis dienomis valdžia 
pranešė, kad Prancūzijoje 
liko sužeistas karys Jonas 
Žvirblis. Prieš pora metų 
Jonukas baigė High School

Liepos 25 d. pas mūsų įr neužilgo buvo pašauktas

šiomis dienomis Pittsbur- 
ghe lankėsi ir keletą dienų 
viešėjo pas seąeris pranciš- atvažiavę 
kietes prelatas Krušas iš -

kleboną buvo sustojęs gar
bingas svečias, prelatas M. 
Krušas iš Chicago. Ameri
kos lietuvių istorijoje pre
lato vardas bus pažymėtas^ 
stambiomis raidėmis. Tai 
daug nusipelnęs vyras lie
tuvių išeivijai. Su juo buvo 

dar šie kunigai.

į kariuomenę. Reiškiame gi
lios užuojautos jo mamytei 
ir sesutėms.

Sunkiai 
kevičienė. 
ją kamuoti.

'• . • •• ..."serga Mrs. Piac- 
Vėžio liga baigia

VAKARUŠKININKŲ 
GEGUŽINES VEDEJA

SOPHIE BARČUS

“PO ATVIRU DANGUM TE
ATRAS” bus žymiausias spektak
lis ruošiamam Sophie Barčus Ra- 
dio VAKARUŠKININKŲ GEGU-Didžiausia Lietuvių DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Praeitą sekmadjerįi pas 
sąyo seserį Juozefiną Ma- 
saičiūtę svečiavosi Launiko- 
nienė iš Donoros.

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

tar
rinkimą

Turime didelį

fftvlttsa 
Aklą

Pai—iĮirma akių įtempimą, kuria 
aatf priežastimi galvos skaudėjimo, 
rraigimo, akių aptemimo, nervuo- 
Woc. skaudamą akių karštį, atitki- 

* toiircgy. tų.
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
sa aptikimuos* 1------

i

Muztkaliikų lutrumen-

Rekordų n* įvairių altų muzi
kalių daiktų.- -» ~ 7 '—

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, žiedus, Rąžomas 
Plunksnas, tr Muzikalius In- 
strumentns. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IŲWELRY — WATCHMAKER 

— MUSlC 

^216 ARCHER A VENDE 
fjį|Qi|e: LAŲAYEJTE 8617

klaidas. Si____ 3pedaM styds
į mokyklos valkus.

VALANDOS: nuo H ryto J# I v. 
vak. Seredomis nuo pi«t^ • N*

dilioj pagal

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
bUndness), kreipkitės prie manęs
Apsiųnu išgydyti.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN
(Alesauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN
HERCHANDISE MART
For appointment call — 

-RKPUBLIC 8031

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
be komišino

DABAR

ui pigesnį nuošimtį - 
PAS

MUTUAL FEŪERAL
Savinos and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAĘ RŲ......................... Tek CANal 8881

BEN S' KAZANAUSKAS, Raitininkai

Visuomenei išmokyti ne
užtenka liežuvio, bet reikia 
darbų. Kas iš to jei tavo 
kalbos žodžiai ir darbai ei
na skirtingais keliais.

f
Kontraktorius 

Namų Taisytojas
6E0. BORCHERTAS
Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

Tinginiavimo pradžia yra 
darho ir idealizmo galas — 

• Aristotelis

I Pirkite karo bonus.

10546 S. Artesian, CED

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ŽINfiJE, kuri įvyks Sekmad., Rug
pjūčio 6 d.. Šauniam JUSTICE 
PARK DARŽE, prie Archer ir 
Kean Avė. Tie patys artistai ir 
dar daugiau, kurie lipksmino vi
suomenę DRAUGO pirmame pik
nike, su didesniu pasiryžimu links
mins ir juokins Lietuvių visuome
nę su Barboros išrinkimu “jau
nikio” vedyboms. Prie to garsūs 
VEŠOTO broliai pasirodys su ne
paprastomis štukomis ir komedi
jomis. Programas vertas visuome
nes pamatymo.

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
Offlce TeL YARds 4787 
Namą Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tli Street 

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

I

Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namą Materįįolą UI Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite I mūsą Jardų Ir apžiūrėkite sta- 
uų Ir aukštų rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ —• 
dėl garažą, porėtą, vilką, skiepą Ir fletą.

S?

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
* ' TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LTTWINAS, 
General Manager

CARR-MOODY LUMRER Cp.
PATARNAtJA LIETUVIAI' SAtfiSlikNAf

8089 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

—

$500.00 U. S. WAR

Talman
Bes. TeL GBOvehUI 0617 
Office TeL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS R CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 

tįad. ir Nedėliomis susitarus v
3 YVest Marąuette Road

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 — Nenudažantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOB 1482.

Bukit Malonūs
r,r-

SAVO AKIMS!♦ - lg " 4 *' O
Tik viens pora ak ų Ūsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami 18eg- 
zamlnuotl jaa modernUklausla 
metodą, kurią regėjimo mokslu 
gali suteikti.

3« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali. 

Ua visą aklų {tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 $o. Ashland Avenue

Kampu 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

QCTSO VALANDOS: 
Kasdien 8:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Jr SeStad. 8:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER4 <■„ - I
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
'TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius,
. Kreivas Akis 

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

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vąL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 YVest S5th Street

TeL CANal 6122

’ DR. BIEŽI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868— ■' i / i I l

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

TeL YARds 3146

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

744 Weot S5th Street 
▼at: U-12; >-4'; Ir 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIoek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, lauk SEEIey 0434

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

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

Ofiso TeL ; . VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Aveune 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

Ir Penktadieniais 
Va!.: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago 
^Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais t"*'
Valandos: S—8 popiet.

r—

UlJIUUk II rwr

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos) “

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—•
Res. Tel.: MIDivay 2880 •

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

DR. EMILY V.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Aveune
Ofiso TeL LAFayette 3210
R«s. TeL . REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzie 2868

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

’Penktad. 8:36 iki 9:3Q vak.
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda/ 
tikėjimą dH to^ kad jo nebran- 
gino.

LINKSMAME
, RBGS.-SEPT. 41, I944m,
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CLASSIFIED AND "HELP

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS

“DRACOAS” HELP WA\TFJ) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolDb B488-2489

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEI, 
6357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

SS W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

FREIGHT HANDLERS
Labai reikalingi, Naktiniui šiftui. 
TTniios mokestis. Viršlaikis. Krein- 
kitės prie Lietuvio ED. GLOBIS.

1VEBBER CARTAGE LINE 
2017 N. LARRABEE — MOH 4242

FREIGHT HANDLERS
Pilnam ar daliniui laikui. 77V2C į 
vai. Laikas ir pusė virš 8 vai.
ASSOCIATED TRUCK LINES
50# W. Roosevelt — HAY 3648

Svarbi Pramonė
PAGELBEKIT MAITINTI 

MUSŲ
GINKLUOTAS JĖGAS

DIENĄ AR VAKARAIS DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO

★ • ★
U.S. COLD STORAGE CORP. 

2101 W. Pershing Rd.

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 
Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST.
' CHTCAGO

šr ★ ★★ ★ ★★ ★ *

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

ADVERTISE
In Amerioa’s Ureatest 

Llthuanian Daily Newspapei 
— ESTABLISHED 1909 — 

GALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* ¥¥¥¥*¥¥ *
HELP AVANTED — MOTERYS

PARVEŽĖ RAPORTĄ

Skaistybė — turtas pa
slėptas trapiam inde, kuris 
kas valandėlė gali sudužti.

(Šv. Pranciškus)

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲI
Sekantiems šiftams:

4 PP. — 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO

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

MINNEAPOLIS

HONEYWEIL

4737 W. Division

DRAPERS 
POWER MAŠINŲ 

OPERATORIŲ
DIRBTI PRIE AUKŠTOS 
RŪŠIES MOTERŲ DRESIŲ 

Laikas ir pusė virš 35 vai.

NAT RIBBACK CO.
337 S. FRANKLIN ST. 

10-TAM AUKŠTE

KEPftJŲ IR SALAD MOTERŲ
Defense dirbtuvSje. Gera mokestis, 
geros darbo sąlygos. Dieną ir naktj 
darbai. Sekmadieniais ir šventad. ne
reikia dirbti.

STUDEBAKER CORP.
5555 ARCHER AVĖ. 

Atsišaukit į CAFETERIJĄ

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusiu. $87.50 J m6nesj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ Skaitykite “Draugą’

MERGINU * * MrvrcD"
17 IKI 55 METŲ AMŽIAUS 

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų 
PATYRIMO NEREIKIA

Pradinė rata 60c į vai. su 5c pakėlimu po 6 sa
vaičių. 5c premija mokama dirbant antram ar 
trečiam šifte. Mus ypatingai reikia darbininkų 
2-ram ir 3-čiam šiftui.

★ GEROS DARBO SĄLYGOS
★ APMOKAMI POILSIO LAIKOTARPIAI
★ DYKAI LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDA
' CASPERS TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd Place
ATSIŠAUKIT EMPLOYMENT OFISAN 8:30 IKI 4:30

DRILL PRESS 

MILLING MACHINE AR 

TURRET LATHE OPERS.
Valandoms: 3 pp. iki 11 vak. — 48 vai. i savaitę — Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Jūsų patyrimas nusvers pradinį mokestį 
Atsišaukit į #

DELTA STAR ELECTRIC CO.
— TEL. SEELEY 3200 *

Skalbykloj Darbininkių
Po Karo Progos Del

PROSO OPERATORIŲ 
MANGLE MACHINE 

FOLDERS IR FEEDERS 
Svarbūs Karo Darbai 

Atsišaukit 
ROOM 310

135 E. llth PLACE 
ILLINOIS CENTRAL R. R.

REIKIA
MERGINU

—IR—

MOTERŲ 
★ ★

Svarbi Pramonė 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pastovūs Darbai 
Dabar ir Bus po Karo

GERA MOKESTIS 
GEROS DARBO 

SĄLYGOS
Laikas ir pusė virš 40 

valandų j savaitę.

ATLAS 

BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey
VYRAI IR MOTERYS

2437 W. FULTON ST.

MERGINŲ — MOTERŲ 

★ ★ ★
Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO 

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MF6. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

•Y>.«

Prelatas Patrick A. O’Boyle, egzekutyvis direktorius 
Karo Šelpimo Tarnybos, kuri įsteigta prie Nacionalės Ka
talikų Gerovės Tarybos, sveikina kun. A. J. Wycislow. 
kuris buvo pasiųstas į Afriką ir Indiją pabėgusių nuo 
karo lenkų šelpimo reikalais. (NCWC-Draugas)

1 kalėjimą arba į... vyskupo rūmus
—Nuostabusis Royal Gorge. - Apie at- 
šalusį aukso kasyklų savininkų. - Tarš
ki nursė ir karių stovyklos^ - Du kartu 
lenkų areštuotas; kartų nacių kalėjime 
kone. lagery, dabar - susitikimas su

Military Police.
Gamtos grožį, manyčiau, 

sudaro darni kombinacija 
trijų dalykų: vandenų, miš
kų ir kalnų.

Kai mūsų traukinys atsi
lsėdamas, atsidusdamas 'i 
.raukė vis į kalną ir į kal
ią iš Colorado Springs į 
Salt Lake City, miškų ne
buvo daug, bet už tat kaip 
gi puiki Arkansas upė, gi
liai įsigraužusi tarp kalnų. 
Vietomis upės dugnas ir 
krantai — gryno akmens. 
Vanduo bėga kaip akmens

nomis, apkibę, o viršūnės jų 
plikos ruduoja, gi vietomis 
žiba balti sniego lopai — 
liepos mėnesyje.

Stotelėse atsigerdamas, 
nusiprunkšdamas mūsų gar
vežys vis traukia ir traukiu 
į kalną. Upė siaurėja, paga
liau ji pasidaro tik mažaš 
upeliukas, kurį perbristum 
ar net neįsibėgėjęs peršok
tum. Pagaliau — tarp aukš
tų kalnų,, pažliugusi pieva, 
iš jo® tai ir prasideda ta 
galingoji upė, bet čionai tik 
siaurutis griovelis, toksai, 
ant kokio mes Lietuvoje, 
vaikais būdami, malūnėlius 
statėme.

Pralendame tamsų tunelį 
ir pradedame leistis žemyn. 
Dar ims daugiau kaip de
šimts valandų, kol greitai 
bėgdamas, automobilius pra
lenkdamas, traukinys pa
sieks žemesnes vietas, Salt 
Lake City.

Mūsų vagone atsisėda se
nukė, mokytoja:

— Nemiegojau kelias nak
tis... Širdies ataka vyrą iš
tiko. Vežuosi jį jau atšalu
sį į Los Angeles laidoti..., — 
pasakojo ji lėtai, atsidus
dama ir atsikosėdama.

Sustodavo ir vėl jos min
tis pagaudavo kokį šviesų 
praeities atsiminimą ir ji pa
sakojo, kaip jos vyras be
medžiodamas atrado kalną 
su aukso gyslomis, kaip jie 
ruošėsi pradėti darbą tose

kasyklose, bet dabar jai rei
kės gal parduoti.

Netoliese sėdėjo ir tarški 
nursė. Ji rodė vyro-kareivio 
atvaizdą ir pašaukus mus 
prie lango pasakojo, kad čia, 
tarp kalnų, kareivių stovyk
los. Atvyksta čia kareivių 
žmonos, sužieduotinės, jų 
čia keletas šimtų, jos turi 
atskiras patalpas, namukus, 
gauną nuolatinį darbą, kaip 
nursės, pagelbininkės virtu
vėje, skalbykloje ir kitose 
reikalingose vietose. O sek
madieniais, žiemą — kaip 
gi miela su pašliūžomis nuo 
kalnų su vėju lėkti.

(Pabaigą bus)

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

SURE, fT’S 
<5000 NEWS~ 

BŪT ARE YOU 
OOlNG THAT

SOMETHINS 
TO

HELP 
M AK E IT 
<5000 ?

euy that 
5TH

WAR UOAN 
BONO%

lovy, o iš šonų — amžinųjų 
uolų garbės sargyba.

Tas nuostabus gamtos gro 
žis pagaliau nugali ir am
žinai beskubantį Amerikos 
biznierių, ir apie atostogas 
užsimąsčiusį kareivį, ir net 
ponias, kurios ir traukiniuo
se ne prabėgančius vaizdus 
gaudo, o savo grožiu rūpi
nasi — tai antakius kažkuo 
juodu patrindamos, tai lū
pas raudonu pieštuku brau
kydamos, tai kitas pataisas,, 
savo veide atlikdamos. Ta
čiau niekas negali pravažiuo 
ti nepamatęs nuostabaus Ro
yal Gorge. Traukinys sustor 
ja, visi iššokame. Mes — at
sidūrę tarp dviejų stačių uo
los sienų. Tik atsilošę, už
vertę galvas pro akmens sta
čius kalnus matome dangaus 
juostą. Šimtų pėdų aukštu
moje, virš mūsų galvų nu
tiestas milžinas tiltas, kurs 
atrodo siauras ir nedidelis 
— taip jis aukštai. Tarp tų 
stačių uolų žemai teišsiten- 
ka tik upė ir gelžkelisi. Taip

j. p. varkala sav., chicagoje, , nuostabu ir miela! Va, ro- 
4148 Archer Avė. Ph. Vlrglnla 2114 dOS, Užkoptum ant to tilto,i 

! atsisėstum kojas nukabinęs 
ir žiūrėtum, žiūrėtum ištisą 
dieną, kaip vanduo tarp ak
menų daužos, kaip tos uo
los baisiai didelės ir kaip 
tas traukinys, mes visi žmo
nės — maži, tik dulkelės, 
kurie čia esame, čia. galime 
ir nebūti. Tie uolų kąjnai ir 
besirangančios upės — šimt 
mečiais patveria, o mes — 
tik trumpas kibirkštėlės žyb, 
telėjimas...

Žmogus gali tapti žmogu
mi tik per auklėjimą. — Kan
tas.

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

”p ard a vtmtti '

PRIE M1CHIOAN CITY MAŽA TTKf 
su moderniškai Įrengtu 6 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basementae 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradings mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1H mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puoSnlų rezortų.

I;

VYRAMS IR MOTERIMS 
NAKTIMIS DARBAI 

Svabbfis Karo Darbai
OPERUOJANT:

DRILL PRESUS IR 
MILLING MAŠINAS

Produkcijos bonal. Naktimi, dirbant 
bonal Ir mokestis už vtrtlaiki

MILLED SCREW PRODUCTS CO. 
2016 W. LAKE ST.

Paieškomos Giminės
Sekanti asmenys labai svar

biam reikalui paieškomi:
Vincentas Stazsknnas, seniau 

gyvenęs adresu Wyoming Avė., 
1084 Enetes Boro, Pittston, Pa. 
ir George Zlenouskas, seniau 
gyvenęs 601 Washlngton Avė., 
Waterbury, Conn.

Minėti asmenys arba jų pa
žįstami prašomi tuojau kreiptis 
šiuo adresu:

MR. B. STANKŪNAS 
3013 So. fith St. 
Milwaukee, Wis.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorlus, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. YAKDS 186S.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Traukiniu paupiais 
tarp kalnų

Tarpais privažiuojame slė
nį, kur pievos žaliuoja, kur 
keletas galvijų žolę gaudo, 
kur išsisklaidžiusios trobe
lėm Tokios jos mažos, kai 
pažiūri į kalnus, kurie čia 
šalymais, žaliomis eglaitė
mis, pušaitėmis, kaip sama-

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Bprlngslnial 
Matrosai

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

Studlo Couch

Telefonas SEELEY 8760

Ateikite šiandie I

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD
J

■5S

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 

FEDERAL 

SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIKWTCH, Pres. and Mgr.
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LRKSA stovis
KARO PASTANGOSE

Buvusieji Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 54- 
tame seime, įvykusiame praėjusią savaitę Scranton, 
Pa., džiaugėsi Vykdomosios Tarybos raportais, kurie 
vaizdžiai rodė organizacijos finansinį ir narių stovį, 
kuriuo pasiremiant seimas galėjo padaryti reikalingas 
išvadas ir rimtai pažvelgti į jos ateitį.

Pirmoje vietoje buvo konstatuota, kad kiek LRKSA 
centro valdyba, tiek apskritys, kuopos ir paskiri na
riai uoliai ir nuoširdžiai dalyvavo savo krašto — Ame
rikos karo pastangose. Vien tik iš centro iždo inves
tuota į U. S. karo bonus virš pusės milijono dolerių, 
L et jei apskaičiuoti kiek pirko kuopos iš savo iždų, 
kiek pirko nariai, turėsime kelių milijonų dolerių sumą. 
- Seime buvo pranešta, kad penki Sus-mo nariai jau 

savo galvas paguldė karo frontuose, bekovodami už 
savo kraštą ir pavergtų tautų išlaisvinimą, žuvusieji 
narsuoliai seime buvo atitinkamai pagerbti, už jų sie
ks atkalbėtos maldos.

Seimo dalyviai reiškė pasitenkinimą ir tuo, kad cent
ro valdyba, supratusi šiandieninę lietuvių tautos ir Lie
tuvos būklę, visą laiką darbavosi Lietuvai išlaisvinti, 
įtinant į bendrą visų patriotinių grupių organizaciją — 
/ merikos Lietuvių Tarybą, kuri buvo vienbalsiai už- 
glrta ir kuriai atstovai sudėjo aukų.
NARIŲ MIRTINGUMO KLAUSIMAS ,

Iš išsamaus ir gerai prirengto sekr. Vinco Kvetkaus 
raporto paaiškėjo keletas svarbių dalykų’, į kuriuos 
seimas rimtai reagavo. Pirmoje vietoje jis nurodė per- 
didelį narių mirtingumą. Sakysime, 1943 m. mirusių 
n.rių pašalpgaviams išmokėta $108,200.00, kuomet nor- 
n. iliai turėjo išmokėti tik $88,927.35. Vadinasi, tik per 
vienerius metus permokėta virš devyniolikos tūkstan
čių dolerių. Nuo 1924 metų tokio permokėjimo suma 
Siekė net $612,625.33. Organizacijos mirtingumas yra 
toks reiškinys, kuris negalima sustabdyti. Lietuvių R. 
K. Susivienymas Amerikoj yra įsteigtas 1886 m. Tad, 
k.:ip sekretorius pranešė, Sus-me šiuo metu yra 5,942 
nariai, sulaukę virš 50 metų amžiaus. Dėl to natūralu, 
kad mirtingumo nuošimtis eina didyn.

ORGANIZACIJOS “SOLVENCY” PAAUGO
Tačiau, nežiūrint virš nurodytų permokėjimų iš ap

draudos skyriaus, LRKSA saugumas, stiprumas arba 
“solvency” praėjusiais metais pakilo nuo 104.8 nuoš. 
iki 106 nuoš. Taip yra dėl to, kad, kaip valstybių ap
draudos departamentai ir aktuaras nurodo, LRKSA 

,yra labai ekonomiškai ir tvarkingai operuojamas ir 
kad centro valdyba akylai prižiūri organizacijos tur
tą, jį saugiai investuoja. Per 1942 m. investmentai at
nešė 3.2 nuošimčiu pelno, o 1943 m. — 3.36. Šiuo reiš- 
kiuiu seimo dalyviai buvo patenkinti ir dėl to netenka 
stebėtis, jei Vykdomoji Taryba, seimui baigiantis, vien
balsiai buvo išrinkta ta pati.

LRKSA turi kelis skyrius ir fondus. Apdraudos sky
riuje (augusių) 1943 m. gruodžio mėn. 31 d. buvo 
$1,383,839.89; jaunamečių skyriuje — $17,246.43; pa
šalpos — $59,560.99; šelpimo — $4,471.65; lėšų (su 
inventorium) — $12,900.16; Trust Fund — $6,218.20. 

LRKSA KONTROLĖ

Reikia neužmiršti, kad LRKSA, kaip ir kitas apdrau- 
{loa ic fraternalines organizacijas* labai griežtai £rį-

žiūri ir kontroliuoja valstybių (ateitų) apdraudos de
partamentai. Pernai rudenį Sus-mo centre lankėsi Penn- 
sylvanijos ateito revizoriai ir, smulkmeniškai peržiū
rėję organizacijos turtą, įeigas ir išlaidas, viską, atrado 
geroj tvarkoj ir pagyrė centrą. Kitų steitų departa
mentai, peržiūrėję Sus-mo metines apyskaitas, taip 
jau komplimentąvo valdybą dėl tvarkingo ir tikrai eko
nomiško reikalų vedimo.

Bet LRKSA ne tik steitų yra kontroliuojamas. Jį 
prižiūri ir kontroliuoja seimų išrinkti iždo globėjai 
ir kontrolės komisija. Tai prisideda prie padidinimo 
pasitikėjimo.

NARIŲ STOVIS- • \ ’ * t
LRKSA turi 10,537 narius. Iš jų Pennsylvanijoj yra 

5,361, Illinois — 1,320, kiti įvairiose kitose valstybėse. 
Kadangi gyvename karo metus, todėl per paskutiniuo
sius dvejus metus, palyginti, mažai naujų narių te
gauta. Seimas į tai atitinkamai reagavo. Išklausęs pra
nešimų, kad organizacija yra “solvent” ir geroj tvar
koj, nors narių mirtingumas ir perdidelis, užsimojo 
pasidarbuoti, kad Sus-man įlieti naujo kraujo, prira
šyti daugiau naujų jaunų narių.

Apie 54-tojo seimo nutarimus ir kai kuriuos pagrin
dinius pertvarkymus parašysime kitą straipsnį, nes 
jaučiame, kad mūsų malonūs skaitytojai domisi lietu
viškos katalikiškos fraternalinės apdraudos organiza
cijos padėtimi.

ŪSO KLUBO VIRŠININKĖ

Alice Mullaly iš St. Louis, 
Mo., parvykus atostogų iš 
Jamaica, B. W. I., kur ji y- 
ra viršininkė ŪSO klubo, j- 
steigta ir palaikomo Natio
nal Catholic Community 
Service. (NCWC-Draugas)

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

15 Prancūzę Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

Suomija ir taika
Atsistatydinus Suomijos prezidentui Risto Ryti, par

lamentas išrinko naują prezidentą maršalą Carl Gustav 
Mannerheim, vyriausią suomių kariuomenės vadą.

Spėjama, kad naujo prezidento išrinkimas reiškia, 
jog Suomija visai netrukus gali pasitraukti iš karo.

Ligšiol suomiai vis dar manė, kad bendradarbiau
dami arba, kariaudami drauge su vokiečiais pajėgs ap
ginti visas tas teritorijas, kurios jai priklauso, bet prie 
kurių Sovietų Rusija reiškia savo pretenzijas. Bet da
bar jau mato, kad vokiečių jėgos braška visuose fron
tuose, netenka vilties ir todėl, pakeitę vyriausybę, nau
jai tarsis dėl taikos sąlygų.

Visam kultūringam pasauliui yra puikiai žinoma, 
kad viena iš taikingiausių tautų yra suomių tauta. Ji 
karo nenorėjo ir nenori. Ji visuomet taikėsi prie visų 
savo kaimynų, kad tik taikoje gyventi. Bet, nežiūrint 
jos taikingumo, prieš kęletą metų ją užpuolė Sovietų 
Rusijos ginkluotos jėgos su tikslu, kad atimti iš Suo
mijos kai kurias teritorijas ir kad, pagaliau, priversti 
suomius pasiduoti Maskvos diktavimams. Suomiai pa
juto, kad savo žygiais Maskva pažeidžia jų suverenu
mo teises ir garbę, todėl buvo priversti gintis nuo už
puolikų.

Kai prasidėjo rusų-vokiečių karas, padėtis dar labiau 
susikomplikavo. Vokiečiai, besisiūlydami ginti Suomi
jos nepriklausomybę, tą tautą dar į didesnes pinkles 
įpainiojo.

Reikia laukti, kad didis suomių patriotas gen. Man
nerheim, atsistojęs valstybės priešakyje, pajėgs iš
vesti tautą per baisias audras į taikų ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Rasinės riaušės
Philadelphijos mieste vyksta rasinės riaušės. Baltieji 

užprotestavo prieš gatvėkarių kampaniją, pradėjusią 
samdyti negrus motormanais. Negrai padarė keletą už
puolimų ant baltųjų. Riaušės prasiplėtė. Tuq būdu su
sisiekimas mieste suparaližuotas. Tai žymiai trukdo 
karo pastangoms, nes tame mieste yra labai daug ka
ro pramonės dirbtuvių.

Pirmoje vietoje nežmoniškai ir nekrikščioniškai pa, 
sielgta protestuojant prieš negrų samdymą motorma
nais. Tokia rasinė diskriminacija demokratiniame kraš
te neleistina ir nepateisinama. Negrai yra žmonės, jie 
turi lygias teises, moka mokesčius ir jie kariauja karo 
frontuose taip, kaip ir kiti. Todėl jie ir-prie darbų turi 
lygią teisę su kitais.

Bet, iš kitos pusės, negrams nereikėjo griebtis tokių 
priemonių, kokių jie griebėsi — pulti, muštis, žudyti. 
Jie turėjo ginti savo teises taikiu būdu. Ir, nėra abe
jonės, būtų apgynę. Griebdamiesi desperatiškų priemo
nių, iššaukia rasines .riaušes, nešančias gėdą visam 
kraštui ir kenkiančias karo pastangoms.

Vis tik gaila, kad mūsų krašte įvyksta tokių daly
kų, kuriems šiais laikais jau nebeturėtų būti vietos.

Jaunimo laikraštis
Liepos mėnesio “Vyties” numeris išėjo pavestas L. 

Vyčių 116 kuopai, kuri veikia Aušros Vartų parap., 
Worcester, Mass. šiam numeriui įdomų straipsnį apie 
lietuvių jaunimą anglų kalba davė kun. Jonas Jutke- 
vičius, Aušros Vartų parapijos vikaras. Straipsnis ver
tas dėmesio. Sveikinimo žodį parašė tos parapijos kle
bonas kun. K. Vasys, plačiai žinomas mūsų visuome
nės veikėjas.

LAK Žinios
JUNGTINĖ DELEGA
CIJA WĄSHINGTONE

(LAIC) — Liepos 21 d. 
Washingtone lankėsi jung
tinė lietuvių, latvių ir estų 
kilmės amerikiečių centrinių 
organizacijų delegacija. De
legaciją sudarė atstovai nuo 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Suvienyto Latvių Amerikie
čių Komiteto, ir Centrinio 
Estų Amerikiečių Organiza
cijų Komiteto.

Delegacijoje dalyvavo ad
vokatas Nadas Rastenis (de 
legacijos pirmininkas, Ma- 
rylando Atstovų Rūmų na
rys), ALT Egzekutyvo na
riai dr. Pijus Grigaitis ir 
Mikas Viaidyla, LAIC direk
torius adv. Kostas Jurgėla 
(deleg a c i j o s sekretorius) 
kun. Conrad Klemmer (estų 
atstovas), ir Richard Her- 
manson (Raltic American 
Society pirmininkas, latvių 
atstovas).

- Delegacija lankėsi Prezi
dentūroje ir Valstybės De
partamente, kur tūrėjo iš
samų pasikalbėjimą, kurio 
metu buvo įteiktas platokas 
memorandumas sąryšyje su 
tarptautine padėtimi it į- 
vykiais Baltijos valstybėse.

Apie delėgacijos lanky
mosi išdavas ir įteikto me
morandumo turinį LAIC 
ktek vėliau, išleis platesnį 
pranešimą. Tarp kitko, de
legacija padarė parengia
muosius žingsnius stambes
nei delegacijai, kiek vėliau, 
pas aukštesnius U. S. parei
gūnus priimti.

10,000 Amerikos lėk
tuvo Rusijai

Po dviejų metų tylos, val
džia paskelbė, jog nuo 1941 
metų Jungtinės Amerikos 
Valstybės Rusijai pasiuntė 
apie 10,000 Amerikoj pa
dirbtų lėktuvų. Šie lėktuvai 
buvo lėkdinami per Edming- 
ton, Kanadą, į Alaską ir Si
birą. Amerikiečiai lakūnai 
lėktuvais pakildavo Great 
Falls, Mont, Ir nusileisdavo 
Fairbanks, Alaska. Čia juos 
paimdavo patys rusų lakū
nai ir juos nugabendavo į 
reikalingas vietas. Vien tik 
šiais metais, šiuo keliu per 
Edmington, Kanadą, nulėk-
dinta apie 2.200 Amerikos, rn.i ,? c t-. <
lėktuvų.

(Tęsinys)
Ir ponia Enguerrand, ra

miai besėdinti be kitokio 
rūpesčio, kaip tik kad laka3 
kuo greičiau bėgtų, pasiju
to, kad ją piamiažU persėda 
šitas galingas paslaptingu
mas, kuris ją supa.

Bažnyčion ji niekados ne
buvo atėjusi melstis, išsky
rus, tur būt, pirmosios Ko
munijos dieną. Ak, kaip tas 
viskas toli! Jį turėjo tuo
met 12 metų... Uždegtos žva 
kės... Balti drabužiai, leng
vi, lengvi! Ar ji tuo laiku 
tikėjo į Kristų? Iš jos sie
los gelmių išėjo atsakymas: 
taip.

Ak, ne savo motinos dėka 
ji turėjo šitą tikėjimo mo
mentą. Štai pirmoji Komu
nija buvo tik iškilmių pro
ga, kur didysis Svetys nebu
vo paminėtas nė kalbose. Šį 
tikėjimą ji rado besimoky
dama katekizmo. Bet kva
pas, kurį Kristus atnešė į 
jos sielą per šitą trumpą 
laiką, greit išgaravo. Nes 
jos motina, buvo laisva pa
saulietė ir7 n«R)rėjo, kad 
duktė būtų ‘ ‘baiminga. ’ ’ 
“Jai reikėjo pažinti gyve
nimą,” 17 metais ji pažino 
šventes, balius, restoranus,

Phone Virginia 9493

Darbas yra gražiausia vy- 
M ypatybė.

madnus pliažus; viską pra
žuvimui, o kitoje svarstyk
lių lėkštėje jokio atsvorio 
atsispirti blogybei.

18 metų su užsidegimu ji 
gyrė vieno jauno žurnalisto 
teorijas. Jis buvo gabus. 
Palikdamas savo idėjose 
moralinius reikalavimus, jis 
atvirai kovojo su Dievu. Šis 
Dievas dar buvo jai kliūtis. 
Jaunuolis, kuria dėl vieno 
keisto susitikimo vėliau ta
po jos vyru, ją panaikino. 
Nuo tada ji likosi viena 
prieš tikrus pavojus, ku
riuos žino mergaitės, išmes
tos į savotišką visuomenę.

Ji drebėjo atsimindama 
savo audringąją praeitį.

O taip, ji pažino laimę, 
įsigijo vardą, pagarbą, gar
bę...

Garbė! Koks šitas žodis 
jai skaudus. Tariamoji gar
bė liekasi tol, kol pasaulis 
nežino nusikaltimo; tai — 
gyvųjų paskirtas diplomas 
tiekai nusikaltėlių, kurių 
klaidos nepasirodo dienos 
šviesoje...
;-t .y, ■ (Pabaiga«jl

Teisingumas be išminties 
nieko nereiškia, tai tiesiog 
negalimas dalykas. —

Froude

Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 

RUSSIAN TURKISH BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos, h

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 We$l 45th Sf. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

Mnssnci

A

h

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

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

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos .
BLACK BAND LUMP....................$11 25
PETROLEUM COKE (Course) . -g 12*50 
PETROLEUM COKE (PHe Run) gĮQ*95

J

io,ooo konkV
. • DEGTINĖS • GIN
• BRANDĖS • VYNO
• RUM*O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO

Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas••

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St.
tfAtlfAtf

“LietuviflcM Phone: YARDS 6054
Žydukas” —
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SOPHIE BARČUS

Iš jos raštų šie karaktoriaį 
linkomina mūsų plačiųjų 
lietuvių visuomenę.

Mykolas kviečia vi 
sus j vakruškinin- 
kų Gegužinę.

Senis Lumšas stumia ša 
vo sūnų Kaulų prie Bar
boros.

Seniai Tačkūnai susirūpinę 
apie Barboros kavalierius.

Barbora iš džiaugsmo šo 
ka ant vienos kojos.

Piršlys Pliurpys ir 
našlys Ciulbys ieškan- 
čiarns polkas grot.

Spitsbukas, kuris 
pavilioja Barboros 
širdį “Abejoja”?

Petrš smailiai žiū
ri į Spitsbukų Bar- 
boros numylėtinį.

Šviesiaplaukis, traukia 
savo dumples sve- 
tia trečios pačios.

SĖKMAD.. HUGP. (AUG.) 6 D., 1944 - Pradžia 10 vai. ryte iki vidunakčio - JŲSTięE P ARK GARDENS. Archer avė. & Kean avė. - Šokiai, vaišės

Sodalietęs deda pastangų 
sukelti fondą, kad gąlėtų 
apdovanoti Aušros Vartų 
jaunuolius kare. Todėl tam 
reikalui jau rengia veikalą.

kai jį įkando barškančioji 
gyvatė (rąttlesnake), lęurią 
Hensley glostė ir čiupinėjo 
laike kokių ten neva bažny
tinių pamaldų

WASHINGTON, D. C. — 
Nuo rugpiūčio 13 dienos 
prastesnės rūšie? “steikai” 
(beefsteak) ir tam tikri 
kepsniai (roasts) bus gali
ma gauti be punktų. Bet ge
resnės rūšies steikai pirkti 
reikės punktų, i

Tą dieną punktai bus grą
žinami ant kumpių ir kiau
lienai (pork roast).

FOLLETTE, Tenn. — 
Hensley, 30 ra. am- 
mirė dvi dieni po to,

LA
John

maa novenos bus šv. Roko 
šventėje rugp. 16 d.

Šiuomi kviečiu parapijo
nus ir iš kitur kaimynus 
skaitlingai dalyvauti šiose 
iškilmingose pamaldose. Iš
pažintys bus klausomos ry
tais ir vakarais. Šv. Mišios 
6, 7, 7:30 ir 8 vai.

Nekalto Prasidėjimo Švč.
Panelės bažnyčioje randasi 
šv. Roko altorius ir labai 
įspūdinga stovyla. Prie tos 
stovylos, kuri taip gražiai 
atvaizduoja šv. Roką, kada 
jis gyveno šioje žemėje, o 
dabar džiaugiasi amžinaja
laime, kreipsimės į jį, kad į rsiebuk vergu, bet viešpa 
užtartų pas Dievą už mus' čiu savo asmens žemų jėgų. 
ir vargstančią žmoniją. Tai kiekvienas siekia ir ne- 

Trumpoje ateityje pasi- žiniomis. Tik ne visi pasie- 
stengsiu parašyti apie tą ^ia. — Vydūnas
garbingo šventojo gyveni- — --------------------------- —
mą. Kun. A. Briška

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klūbp mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, rug 
piūčio 6 d., 12:30 vai. po
piet, Hollywood svetainėje,
2417 W. 43rd St. Visi na-«
riai malonėkit atsilankyti į 
susirinkimą laiku. Karo bo- 
nai bus pardavinėjami laike 
susirinkimo.

Lucille S. Dagis, rašt.

ziaus.Brighton Park. — Mažai 
laimės ir džiaugsmo šiame 
ašarų pasaulyje. Dažnai nu
liūsta pasaulis, dažnai per 
skruostus nuliūdusios žmo- 
nijos ašaros rieda. Neveltui 
tai ir mūsų žemė pavadinta 
ašarų pakalne.

Žmonijos paguodai, var
guose ir nelaimėse, iš Dievo 
malonės turime šventuosius,] 
kurie, kaip pavieniams as-] 
meninas, taip ir tautoms, a- į 
teidavo ir ateina į pagalbą. 
Per jų užtarymą mes, šios 
žemės gyventojai, iš Dievo 
malonės gauname stiprybės, 
kuri sustiprina mūsų jėgas 
pakęlti ir nešti sunkenybes, 
įsipinusias įi mūsų gyveni
mo taką.

Vienas tokių šventųjų, per 
kurio užtarymą Dievas pra
eityje ir dabar darydavo ste
buklus, ligonių gydyme, ste
buklingu būdu prašalinant 
ligas, buvo šv. Rokas.

Akivaizdoje šių dienų ne
laimių, kada tūkstančiai jau
nų žmonių virsta ligoniais, 
kreipsimės į šv. Roką, kad 
per jo užtarymą gerasis Dię- 
vas gydytų jų žaizdas, o taip 
jau motinų ir tėvų širdžių 
žąizdas. Išprašymui tų Die
vo malonių Nekalto Prasi
dėjimo Šv. Panelės bažny
čioje, rugpiūčio 8 d., 7:30 
pradėsime noveną prie šv. 
Roko. Iškilmingas užbaigi -

* GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Goriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREE1

SUPAŽINDINKITE KITUS

Vienų Metų Mirties Sukaktis NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

VINGRIAS LŲKOŠUS
Gyveno 4356 S. Wood St. 

Mirė Rugp. 1 d.. ,1944 m., 6:35 
vai. vak.. sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ra
seinių apskr.. Žigaičių, parap., 
Prfšmantų kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Barborą (po tėvais Jo- 
nikaitė), dukterį Barborą, 2 
sūnus Povilą ir Tadeušą, bro
lio sūnų Stanislovą. Lukošų, 
jo moterį Juzefą ir jų šeimą, 
gimines Pocienę ir jos šeimą, 
Jeną ir Juozapą Meškelius ir 
daug 10tų giminių, draugų ir 
pažintam ų.

Kūnas pašarvotas 
Eudeikio koplyčioje,
Hertnitage Avė.

Laidotuvės įvyks 
Rugp. 4 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Kryžiauu parap. bažnyčią, ka
rtoje įvyks gedulingos pamal
dos už vėltonio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapine*.

Nuoširdžiai kviečiame vious 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, S linai. Bro
lio Sūnus ir kiti Giminės. 
Laidotuvių direktorius John 

F. Eudeikls, Tel. YARda 1741.

JOZEFĄ LEKCKIENfi

Jau sukako vieneri metai, 
kai negailetinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
moterį ir motiną, Jozefą.

Netekom’ savo mylimosios 
rugp. 5d., 1943m.

Nors laikas tęsiasi, mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jąi amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) už 
jos sielą — tugp. 5d., 1944 
m., Sv. Jurgio par. bažny
čioje, 6:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pa
maldose Ir kartu su mumię 
pasimelsti už a. a. Jozefos 
sielą.

Nuliūdę: Vyras Kastantas 
ir šeimyna. —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50lh Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicaęo
Telefonas GROvehill 0142

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

West Sidės žiniosf * >• -r <-*-** • f -** • * *. n ■
Kun. J. Dambrauskas, 

Aušros Vartų parapijos kle
bonas, stropiai planuoja me 
tinį parapijos pikniką, ku
ris įvyks rugpiūčio 13 d., 
Vytauto parke. Kad viskas 
įvyktų pagal planą, klebo
nas prašo visų grąžinti lai
mėjimo knygutes su pini
gais.

John F. 
4605 So.ANELfi STASIULIENE

(po tėvais Kndrikaitė)
Gyveno 3613 S. Union Avė.
Mirė Rugp. 2 d., 1944 m., 

3:20 vai. ryte, sulaukus puaėa 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Gadunavos parap., 
Palipkalnių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Vincentą, seserį Elenorą 
Kiršienę’ Ir joa šeimą ir kitas 
gimines.

Velionė priklausė prie Lie
tuvių Keistučio Pašelpos Kllu- 
bo Ir prie Chicagoo Lietuvių 
draugijos. ~

Kūnas pašarvotas 
Phillips koplyčioje,
Lituanica Avė.

laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Rugp. 5 d., 1944 m. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta J S v. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje įvyk* gedulin
gos pamaldos už velionės alė
tą. I’o pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimimo, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Sesuo Ir kitos Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phllllpa, Ttl. YARds 
4908.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktJNARIAI
Ohicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaociacijoa.

Antano M. 
3307 So.“Būtos” darže, rugpiūčio 

6-tą dieną įvyks piknikas, 
kurio visas pelnas skiriamas 
padengimui didelio metinio 
pikniko išlaidų.

Mes Turime 
Koplyčias 

aoae Miesto 
Dalys®

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKI
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

P. J. RIDIKASMorgičių deginimas įvyks 
šį rudenį, bet viskas pri
klausys nuo šių parengimų.

Vienų Metų Mirties 

Sukaktuvės
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NART{

Phone TARUS 0781
tOWN
rbaitė) MAŽEIKA EVANAUSKAS

8819 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—SSJau nukako vienį metai, kai 
negailestinga, mirtis atukyrė Iš 
mūsų tarpo mylimą dukterį, 
žmoną Ir seserį Marčia.

Netekome savo mylimos Lie
pos 29 d., 1943 m. Ir tapo pa
laidota Rugp. 3d., 1943 m.

Noru laikas tęsiasi, bet thes 
Jos niekados negalėsime už
miršti. Ia.1 gailestingas Dlevns 
sutelkia Jai amžiną atilsį.

Mes atmindami Još liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tąn»o, 
užprašėme gedulingai! šv. Mi
šias su egzekvijomis Rugp. 4 
d.. 1944 m., ŠV Jurgio parap. 
bažnyčioje, 8 vai. ryto.

kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįuta- 
mus dalyvauti šiose pamnlilo- 
se ir kartu su mumis patilmels- 
tl už a. a. Marčia stelą.

Nuliūdę:
Vyras Paul Brown, UoA- 
vial, Tėvai Mykolas Ir Mar
ijona. Sesuo Sietlą, ftvo- 
geri* PVatitlN Fenvrtck 
BmMs Jonas Ir Brolienė 
lx>retta Ir Glnlln&t. ’ - 5

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI #A8 MUS JŪSŲ 
PASBUNKIMUL

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MKNO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mOau Lietuviam®
klientams pilną ĮMtSSkUlll®®.

LACHAWICZ m SUNAI
Blt WBSX ZSrd FLACI Phones: CANAL ZSU
mos s. mouGAN ava oohmopobe szeo 

pullman w«
4330-34 S, ColUoraia 

Avenue 
Lafayetle 0727 L BUKAUSKAS

10^21 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661Didyąl® OftŲM
koplyčios VELTUI Visose 

Chięagos Dalyse ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ.MONŲMENT ęę. 

įn k. wgRgsw ąya

Phone VABD8 <908
Štai vienatį ii mūaų gražių 

paminklinių produktų.
Nuvau oans. k utm.

PHONE:

ftadio Programai WGES 
Pirmadienkda ir Ketvirtad.

• J. LIULEVICIUS
4M8 80. CAUFOBNIA AVĖ. P
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Bus vietos 3,500 vagonams

Kansas valstijos urvuose dirbama 
milžiniška požeminė ledaunė

VALDŽIA LAIKYS JOJE MAISTĄ. — IMS 40 DIENŲ 
SUŠALDYTI. — BŪTA KADAISE AKMENS KASYKLA

*. -z**-.

Valdžios įsakymu netoli 
Atkinson, Kansas, dabar ei
na darbai paversti seną ak
menų kasyklą į milžinišką 
ledaunę, kurioje Karo Mais
to Administracija mano lai
kyti didelį kiekį gendamo 
maisto. Jau per trejas kar
tas kietas akmuo buvo nuo
lat skaldomas ir iškasamas. 
Taip per ilgus metus buvo 
iškastas platus, gilus urvas, 
kurio plotis siekia apie ke
turis kvadratinius blokus. 
Urve randasi daugel atskirų 
kambarių, kurie atskirti 
viens nuo kito tyčia palik
tais ramsčiais.

Apskaičiuojama, jog jei 
reikėtų tokio didumo namas 
pastatyti, kainuotų apie 
$15,000,000. Dabar gi ledau- 
nės visas šaldymo įrengimas

šimtos dalies tos sumos. Le- 
daunėje užteksią vietos 3500 
vagonams maisto. Reiškia 
reiksią 50 traukinių po 70 
vagonų visą vietą užpildyti 
maistu.

Per minėtą urvą bus išve
džiojami vamzdžiai. Per 
šiuos, vamzdžius bus varo
mas tam tikras sūrus skys
timas, kuris subėgs į vietą 
įvairiuose kambariuos. Per 
šiuos vienetus šaltis bus va
romas vidun per tam tikrus 
skylėtus grotelius. Sakoma, 
imsią 40 dienų visą urvą 
kaip reikiant sušaldyti. Inži
nieriai tvirtina, jog sykį ur
vas bus sušaldytas, bus leng
va šaltį pastoviai palaikyti.

2,000,000 KV. PĖDŲ 
MEDŽIO

Vien tik padirbti “lovu-

TIKTAI 600 MAILIŲ IKI PHILIPPINES

Amerikos karo jėgoms užėmus Sarisapor, rytinėje New 
Guinea dalyje, Philippines salos beliko tiktai už 600 my
lių. Pastačius aerodromą, iš Čia eis oro (bomberių) ke
lias į Bataan ir Corregidor. (Acme-Draugas telephoto)

Mažai daiktų, o baisiai brangu

Sunkus gyvenimas po nacių jungu

Pasirodo gyvas lavonas
’ 4 i *

Jūreivis, laikomas žuvęs, pats parva
žiuoja pasirodyti žmonai, kad gyvas

Gerai, kad Mrs. Marjorie 
Coffill, 19 metų amžiaus, 
1901 N. Kedzie Avė., buvo 
apie jos vyrą iš anksto pra
nešta, kitaip ji gal būtų ap
mirus, o ištikrųjų apalpusi, 
kai anądien pamatė savo 
vyrą jūreivį, Aloizą, parva
žiuojant gyvą ir sveiką. 
LAIKOMAS MIRĘS

Aloizui teko būti tarp tų, 
kurie dalyvavo pirmose ata
kose atidarant invaziją 
prieš nacius Prancūzijos pa
kraščiuose. Birželio 17 dieną 
Mrs. Coffill gavo iš valdžios 
telegramas, jog jos vyras 
žuvo puolant priešą Prancū
zijoje ir ten palaidotas. Sa
vaitę ar kiek vėliau ji gavo 
kitą žinią, jog jos vyras ne

žuvęs, bet tik sužeistas. Alo- 
izas buvo nugabentas į ligo
ninę Anglijoje, kur pasvei
kęs ir paskui gavęs parva
žiuoti namo poilsiui.
VIS TIKĖJO, KAD GYVAS

Net ir po to, kai ji gavo 
pirmą žinią apie jos vyro 
mirtį, Mrs. Coffill nenusimi
nė, bet tvirtai tikėjo, jog 
jos vyras vis dar gyvas. Ir 
žiūrėk, taip ir išėjo. Bet ge
rai, kad jai buvo pranešta 
apie vyro sužeidimą. Kitaip, 
pamačiusi “mirusį” vyrą 
žengiant į namus, tai kažin 
kas galėjo atsitikti.

Aloizas parvažiavęs nori 
tik pasilsėti, jaustis vėl kaip 
namie ir parūkyti gerą ci
garą.

Ketvirtadienis, rugp. 3, 1944 
7.1 - .t - =a
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įtaisyti nekainuosią nei de- j tęs”, kuriose maistas bus 
'sukrautas, reiksią * apie 
2,000,000 kvadratinių pėdų 
medžio. Pro ledaunes bus 
pravesta dvigubi geležinke
lio bėgiai, o prie pat urvo 
angos 300 pėdų aukščiau 
žemės bus pastatyta kraus
tymui ir iškraustymui plat
formos.
SUPIRKS PERTEKLIŲ

Šis projektas kaip tik pa
dės išgelbėti maisto pertek
lių nuo sugedimo. Valdžia 
galės supirkti maisto per
teklių ir tokiu būdu tas daug 
pagelbės išvengti infliacijos. 
Ši ledaunė kaip tik yra la
bai parankioje vietoje — 
labai arti maisto auginimo 
ir procesavimo centrų. Iš 
jos galima maistą greitai 
pristatyti bet kurioj krašto 
daly j. Šią vietą ir visą le- 
daunės biznį prižiūrės ir va
rys privatūs žmonės po val
džios kontraktu.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237
---------- ------------

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIRO RADIO VALANDOS:
W0FIi, IOOO K., Nttlčlios 
vakare — 9:30 P. M. -
VVHIC, 1450 K.. Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

3®

'IHARGUHS
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet. ”

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:80 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nno 7 Iki 8 v. v.

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

Telefonas — GROvehill 2242

Skaitant įvairius laikraš
čius, šion šalin slapta par
gabentus, galima suprasti 
koks sunkus ir brangus gy
venimas po nacių jungu.

Budapešte, iš 85 rūšių mė
sos, 84-ios buvo' supuvusios.

Viennoje galima pirktis 
austos medžiagos su sąlyga, 
kad duodi mainom senus au
dinius arba austas atmatas 
tos pačios rūšies kaip kad 
norima pirkti.

Rumanijoje, kad būtų ga
lima nusipirkti siūtas, žie
minis paltas (overcoat’as), 
kepurė ir batai, paprastas 
darbininkas turi dirbti visus 
metus.
LIETUVOJE VEŽIMAI 
ATIMAMI

Lietuvoje visi arkliniai 
vežimai atimami ir skiria
mi nacių vartojimui.

Bulgarijoj įsakyta visiems 
automobiliams tuoj įsitaisyti 
kurą deginančius įtaisymus, 
kadangi manoma prieš šių 
metų pabaigą nutraukti ga
zoliną gyventojams.

Jugoslavijoje, Zagreb apie- 
linkėje, pranešama, jog mo
kesčiai ant iš kitur įgabena
mų kviečių, ryžių, vaisių, 
daržovių, pieno ir pieninių 
produktų, gyvulių pašaro,

vaisinių konservų pašoko 
100 nuošimčių, o ant kitų 
dalykų padidėjo net 200 
nuošimčių.

Čekoslovakijoje po įsaky
mu žmonės priversti auginti 
daržoves.

Lenkijoje darbininkas 
amunicijos fabrike uždirba 
800 zlotų į mėnesį, bet dra
bužių siūtas kainuoja 8,000 
zlotų. Už sviestą reikalauja
ma 280 zlotų už kilogramą 
(apie du svarai).

Estijoje visos moterys su
mobilizuotos karo darbams, 
o visi vaikai tarp 12 ir 14 
metų amžiaus mokomi vis
ko, kas priklauso gaisrų ge
sinimui.

Aplinkybės čia Ameriko
je šio karo metu, tiesa, gal 
nelengvos, bet —!

NEW YORKAS, rugp. 1. 
—Nacių Transocean agentū
ra pranešė, kad naciai oku
pantai nuo rugpiūčio 15 d. 
uždraus visą važinėjimą au
tomobiliais Belgijoje iršiau 
rinėje Prancūzijoje. Drau
dimas motociklams įeis ga- 
lion rugsėjo 1 d.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ '
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PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
• i ’ / < ? 7 r

Statybai, Remontavlmol, Refinansavimui—* 
ANT LENGVŲ MftNESINTŲ ISMOKftJTMŲ!

.. Panaudokite Prosą Dabartinėms temoms 
Nnoftmčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE įstaigoje. indeliai
rllpestlngal globojami Ir ligi *5,000.00 ap
drausti P<*r Federal Karinga and Ixian In
surance Corporation. pinigai bns greitai
Ifimokaml Jums ant pareikalavimo.

RF.NIAU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANfHNC IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo PatarnavimoI —■

KEI8TUTO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. 8226 80. HALSTED ST.

tUuo1'
’VAKKMAMAS KAIMAS

KsrVelvafone
81L50

m t»-86 Ct KIEKVIENA

HEJNA BROS.
< DENTAL PLATE OO. 
MM K Artdand tad PL Moa. S9S1
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Kas Girdėtoj 

Chicagoje

Stritch kardinolu?
Spaudoje paskutinėmis 

dienomis skleidžiami nauji 
gandai buk, gal greit, bet 
tikrai po karo, Chicagos, 
Bostono ir New Yorko vys
kupijų valdytojai busią pa
kelti kardinolais. Iš visų 
kardinolų šioj šalyje šiandie 
beliko vienas, būtent Phila- 
delphijos kardinolas Dou- 
gherty. Kol kas tačiau spė
jama, jog Šv. Tėvas grei
čiausia nešauks generalinės 
konsistorijos ir nesiskirs 
naujų kardinolų iki po ka
rui.

Liepos 4 nušovė 4 
lėktuvus į 4 min.

lst Lt. Calvin Allen, Jr., 
24 m. amžiaus, iš Howard 
Woods, BĮ., labai patrijotiš- 
kai šventė liepos 4-tą. Tą 
dieną Lt. Allen teko daly
vauti orlaivių atakoj virš 
Rumanijos ir susirėmime su 
vokiečiais; per 4 minutes 
nušovė 4 nacių lėktuvus. 
Jaunasis karininkas dalyva
vęs daugiau kaip 100 atakų 
virš priešo žemės.

Teatre nelaimė
Antradienį, apie 3:45 po

piet, 7 asmenys buvo sužeis
ti kada Chicagos vidurmies- 
tyj, United Artistą teatre, 
45 W. Randolph St., lubų da
lis pasiliuosavo ir sukrito 
žemai žmonėms ant galvų. 
Nebuvo labai sunkiai sužeis
tų. Žmonėms pinigai tuoj 
buvo sugrąžinti ir teatras 
uždarytas. Bet remontas 
tuoj padarytas ir teatras se
kančią dieną publikai buvo 
vėl atidarytas.

Uždarė plytinę
Po to, kai West Rogers 

Park (Chicagoje) gyvento
jai miestui nusiskundė dėl 
National Plytų kompanijos 
kenksmingų dūmų, plytinės 
viršininkai pranešė, jog ply
tinė bus uždaryta iki spa
lių mėnesiui. Tuo tarpu 
miestas ves reikalingus ty 
rinėjimus dėl minėtų nuo
dingų dūmų. Sakoma, gal 
prireiksią plytinei pastatyti 
350 pėdų aukštumo kaminą, 
kuris dūmus taip iškeltų, 
kad jie praeitų pro namų 
viršūnes.

Liepos mėn. 46 užmuš
ta automobiliais

Liepos mėnesį Chicagoje 
ir Cook County apskrityje 
46 asmenys užmušta auto
mobiliais, palyginus su 24 
liepos mėn. pernai. Šiais me
tais per septynis mėnesius 
Chicagoj žuvo nuo automo
bilių jau 304 žmonės, kai 
pernai tame pačiame tarpe 
buvo 253 mirimai.

X Vinco Rėkaus, north- 
elaidiečio, žinomo lietuvių 
veikėjo, sūnus praeitą sek
madienį pakrikštytas var
dais Vincas-Arnold. Kūmais 
buvo Bronius Tūbelis su Do- 
lores Stankus. Krikštynų 
puota buvo labai šauni. Da
lyvavo ir kleb. kun. P. Ga- 
siūnas.

X Juozas Paulauskas, sū
nus Paulauskų, 6225 South 
Maplewood Avė., tarnaująs 
kariuomenėj policininku (Mi 
litary Police) Army Air Fi- 
eld, Harvard, Nebraska, šio
mis dienomis pakeltas į kor- 
poralus. Jis yra baigęs Til- 
den High School.

X Stasys Pieža, Herald 
and American koresponden
tas, filatelistui Ignui Saka
lui dovanojo gautą voką su 
pilnu komplektu egzistuo
jančios D. Britanijoj Lenki
jos valdžios išleistų pašto 
ženklų, perspausdintų ‘ 
“Monte Cassino, 18.V.1944” 
Šis vokas yra retas.

X Kotrina Sriubienė per
gyvena liūdesį, nes per Raud. 
Kryžių gavo žinią iš Lietu
vos, kad mirė jos sesutė ir 
sesers vyras. Moterų Sąjun
gos Chicago apskritis ir 2-ji 
kuopa, Labd. Sąjunga ir TT. 
Marijonų Bendradarbių Dr- 
j.a, kurių Sriubienė yra ne
nuilstanti darbuotoja, reiš
kią užuojautos.

X Brightonparkiečių Ru- 
džiųt_2511 W. 45 PI., tarnau
jąs Amerikos kariuomenėj, 
rašo tėvams turėjęs laimės 
aplankyei Romos miestą ir 
pamatyti daug begalo gra
žių ir įspūdingų bažnyčių. 
Tarnyba kariuomenėj davė 
jam progos, kokios, gal, ne
būtų gavęs per visą savo 
gyvenimą.

Lango pasmaugtas
Jonas Politika, 52 m. am

žiaus, 1106 N. Wood St., bu
vo užvakar mirtinai pa
smaugtas kada langas, per 
kurį jis lipo vidun, nukrito 
jam ant kaklo. Spėjama, jog 
Politika buvo pametęs ar 
pamiršęs raktus, kad pasi
statęs žemai kėdę, lindo per 
langą.

Bong vajus pavyko
WASHINGTON, D. C. — 

Iždo sekretorius, Henry 
Morgenthau praneša, jog 
ką tik užbaigtam 5-tam karo 
bonų vajuje bonų visoj ša
lyj nupirkta už $20,639,000,- 
000, arba $4,639,000,000 dau
giau negu nustatyta. Tai re
kordas bet kada kokiam bu
vusiam finansiniam projek
tui. ,

Chicagoj šio vajaus metu 
irgi pasiektas rekordas, čia 
bonų išpirkta už $1,163,000,- 
000, nors Chicagai buvo 
skirta $894,014,000 kvota. 
Tai pirmą syk, kad Chicago
je per vieną vajų bonų iš
parduota už bilijoną dolerių.

X Juozas Gurskis, buvęs 
Marianapolio kolegijos pro
fesorius, dabar tarnauja lai
vyno departamente New 
London, Conn., ir dažnai ap
lanko laivyno kapelioną kun. 
J. Vosylių, MIC., kuris po 
sunkaus darbo Pacifike da
bar stiprina sveikatą.

X L. Vyčių 36-ta kuopa 
susirinkime rugpiūčio 7 d. 
turės surpryzą. Koks ir kam 
bus tas surpryzas, sužinos 
tiktai atsilankę. Nauji na
riai irgi kviečiami atsilan
kyti. Sus-mas bus parapijos 
mokyklos kambaryje.

X John ir Felicija (Nau
sėdaitė) Gilmore, gyvenan
tieji Honolulu, Hawaii salo
se, susilaukė dukters, kuri 
vietos katedroje pakrikšty
ta vardais Constance-Leina- 
ala. Kūmais buvo dr. Įeit. 
Lyons su Bronislava šegž- 
diene (Nausėdaite) iš Chi
cago “by proxy”. Gilmorių 
butas (429 Ena Rd., Hono
lulu, T. H., Ajpt. 7) dažnai 
yra lankomas čikagiečių ka
rininkų, jūreivių ir kitų ku
riems tik pasitaiko sustot 
Honolulu. Velykų proga pas 
juos viešėjo Jack Juozaitis 
iŠ Marąuette Park, ir Rich- 
ard Mikšio iš Brighton Park.




