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KRYŽIUOČIU
U. S. kariai greit užims Ši. Nazaire PHILADELPHIA LAI PREZIDENTO ĮSAKYMO

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 4.—šį vakarą 
pranešta, kad amerikiečių 
jėgos, pasivariusios pirmyn 
apie 30 mylių, stumia na
cius atgal ir artinasi prie 
St. Nazaire uosto, tuo be
veik visai atkirsdami visą 
Breton pusiausalį.

Vėliausias raportas sakė 
amerikiečiai pasivarė 20 
mylių į pietus iš užimto Ren 
nes, ir randasi 43 mylios 
nuo Nantes miesto, o vaka
ruose artinasi prie Mauron.

Vokiečiai nelabai tvirtai Į

Sako Bulgarija apsiimanti pasiduoti
ANKARA, Turkija, rugp. 

4.—Iš patikimų šlaitinių su
žinota, jog Bulgarija sutiko 
eu statomomis sąlygomis ir 
ruošiasi pasiduoti sąjungi
ninkams. Anot raporto, bul
garai sutiko:

1. Ištraukti visas savo jė
gas iš Graikijos ir Jugosla
vijos, ir apginkluoti parti
zanus, kurie iki šiol buvo 
internuoti.

2. Pasitraukti atgal iki 
Bulgarijos 1939 m. sienų.

3. Nustatyti Bulgarijos 
sienas po karo, pasiremiant

Sąjungininkai jau užėmė Myitkyina
PIETRYČIŲ AZIJOS KO

MANDOS ŠTABAS, Kandy, 
Ceylon, rugp. 4.—Pranešta, 
kad Amerikos, Anglijos ir 
Kinijos kariai užėmė Myit
kyina, paskutinę didelę ja
ponų bazę šiaurinėje Bur- 
moje, po ilgaus puolimo, ku
ris prasidėjo gegužės 17 d.

Per pustrečio mėnesio 
grumtynes ten išmušta bent 
3,000 japonų. Paskutinieji 
priešo likučiai buvo suimti 
ar išmušti.

KARO BIULETENIAI
—Apie 2,200 lėktuvų puo

lė nacių taikinius Europoje, 
jų tarpe robotinių bombų 
platformas.

—Nacių ambasadorius Va 
tikane sakė jis daugiau ne- 
beatstovatfjąs dabartinės Vo 
kieti jos vyriausybės.

KALENDOMIS
Rugpiūčio 5 d.: ftv. Mari

ja Snieginė; senovės: Kin
tas ir Neminga.

Rugpiūčio 6 d.: Viešpa
ties Atsimainymas, Dešim
tas Sekmad. po Sekminių; 
senovės: Alaušas ir Anortė.

Rugpiūčio 7 d.: Šv. Kaje
tonas; senovės: Drasutis ir 
Protenė.

ORAS 
Truputį vėsiau.

lietaus.
Gali būti 

. I-

Laikosi nė pastovioj fronto 
dalyje, 35 mylių linijoje že
miau Caen.

Amerikiečiai pasistūmėjo 
iki Baranton, 24 mylias j 
pietryčius nuo Avranches, 
ir 41 mylią nuo Vannes, ir 
70 mylįų nuo Lorient. Pas
tarosiom pozicijos yra svar
bu; uostai.

Gen. Eisenhower štabas 
spėja, kad naciai Normandi
joje neteko apie 200,000 ka
rių, arba pusę visos savo 
jėgos.

ekonominiais faktoriais.
4. Atsteigti visas teises 

tiems Bulgarijos piliečiams, 
iš kurių jos buvo atimtos.

5. Atstatyti visus vokie
čius iš visų civilės adminis
tracijos pareigų.

Apart šių sąlygų, sakoma 
Rusija tikisi, kad Bulgarai 
padės išvaryti vokiečius ir 
savo krašto.

Dabar vedamos derybos- 
nereiškiančios nesilaikymą 
besąlyginio pasidavimo nu
sistatymo.

Tas laimėjimas davė są
jungininkams du Myitkyina 
aerodromus ir svarbų gele
žinkelių ir vieškelių kryžke
lę prie Irrawaddy upės, iš 
kur dabar galės veržtis į 
Kinijos Yunan provinciją ir 
ten susijungti su kiniečių 
jėgomis.

Manoma, kad Gen. Joseph 
Stilvvell dabar pradės naują 
kampaniją prieš japonus 
šiaurinėj Burmoj ir Kinijoj.

Hengyang išsilaiko 
Hengyang mieste

CHUNGKING, rugp. 4 — 
Apsupto Hengyang miesto 
gynėjai atmušė pakartotinas 
japonų atakas, o kiniečių 
pagelbinės jėgos puola japo
nų apsupimo ratą.

Komunikatas sakė kinie
čių. jėgos iš rytų įėjo į Cha- 
ling, 60 mylių nuo Hengy
ang, ir kad vis dar kauja- 
masi Pingaiang gatvėse, 100 
mylių į šiaurryčius nuoHen 

gyang-

KALBĖJOSI SU STALINU 
MASKVA, rugp. 4.—Len

kijos vyriausybės Premjeras
Stanislaw Mikolajczyk šian 
czyk turėjo pustrečios va
landos pasikalbėjimą su 
Premjeru Stalinu. Sakoma 
Mikolajczyk buvęs patenkin 
tas pasikalbėjimo atvirumu 
ir Stalino priėmimu.

Lt. John B. Sheldon žiūri į “broliškos meilės miesto” žemėlapį drauge sū Signal 
Corps kariais, kurie buvo partraukti iš Bradley Beach, N. J., ir laukia Prezidento įsa
kymo armijai perimti miesto susisiekimo linijas. Philadelphiečiai į darbą važiuoja 
didžiųjų fabrikų pristatytais autobusais ir armijos ir laivyno vežimais.

(Acme-Draugas Telephoto.)

Lėktuvai atakavo 
Mandžurijų: Tokyo

NEW YORKAS, rugp. 4. 
—Japonų radi o sakė P-38 
lėktuvai atakavo pietinę 
Mandžuriją ir reiškė mintį, 
kad priešas mano nuolat 
pulti tą teritoriją.

NEW YORKAS, rugp. 4. 
—Tokyo radio sakė lėktuv
nešių lėktuvai smarkiai ata
kavo Bonin salas, netoli nuo 
Japonijos. Anot pranešimo, 
taikiniai buvo Iwo ir Chichi 
salos.

Pasak japonų, “galingas 
priešo laivyno dalinys” yra 
sukoncentruotas jūroje Chi
chi Jima rajone.

Pasivarė dvi mylias 
pirmyn Guam saloje

PEARL HARBOR, rugp.'bombų virš Anglijos kanalo
4.—Guam saloje, kur dides
nė dalis japonų garnizono 
buvo suvaryti į šiaurinę sa
los galą, amerikiečiai pasi
varė dar dvi mylias pirmyn.

Japonų susisiekimo lini
jos šiaurėje buvo perkirstos 
kuomet amerikiečiai užėmė 
svarbų Finegayen miestą.

Naciai pranašauja 
'audra’ Turkijai

LONDONAS, rugp. 4. — 
Hitlerio laikraštis Vcelkis- 
cher Beobachter rašė, kad 
“jeigu niekas ne k 1 i u d y s 
įvykių eigai, Turkija vei
kiausiai taps pirmos rūšies 
audros centrui”

Laikraštis sakė, kad Vo
kietija nedavė jokios prie
žasties tokiam Turkijos žy
giui, t.y., nutraukimui san
tykių su Vokietija.

Kiti vokiečių laikraščiai 
rašė, kad sąjungininkai 
bandą įvelti Turkiją karan 
ir norį ten įsteigti bazes.
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LIETUVOJE
Varo lietuvius i rusu užimamas 

sritis; grobia, naikina turtus

BRITAI ĮSILAUŽĖ
IRORENCI JA

ROMA, rugp. 4. — Britų 
aštuntoji armija šiandien Į—Harry A. Evans, žvejų 
įsite-užė į FfedSKnją. Anot laivo kapitonas, sakė nepa-
raporto iš fronto, pietų af
rikiečiai įjsiveržę į pietinę 
miesto dalį, ir patrulės ra
do, kad naciai buvo išsprog
dinę penkis iš šešių tiltų 
skers Arno upę, pačiam 
mieste.

Naciai pasitraukė iš Flo
rencijos pakraščių į miesto 
centrą.

Geštapo veikia 
net Rugen saloje

LONDONAS, rugp. 4. — 
Britų raportai iš Stokholmo 
sakė geštapininkai nužudę 
neišvardintą pulkininką ge
nerolą, vokiečių Rugen sa
los komandierių. Ta sala yra 
Baltijos jūroje, netoli nuo 
Rytprūsių kranto.

Tas generolas ir kiti sa
los didikai buvo kaltinami 
dalyvavimu suokalbyj prieš 
Hitlerį.
r '

Vėl atmušė japonus 
Wewak apylinkėje

GEN. MacARTHUR STA-
. .BAS N. Gvinėjoj, rugp. 4.—

kuota. Geležinkelių •toty.|Gen MacArthur Stsba> pra. 
kimšte užkimštos žmonš- ^a(j amerikiečiai atmu

šė dar keturias japonų des
peratiškas atakas Wewak 
apylinkėje, britų Naujoj 
Gvinėjoj.

Amerikos Liberator lėk
tuvai tuo pat metu atakavo 
Moemi ir Ransiki aerodro
mus Geelvink Rankos rajo
ne, rytuose.

Sąjungininkų lėktuvų pa
trulis atakavo ir nuskandi
no 1,000 tonų japonų preky
binį laivą ir kelis mažesnius 
laivelius prie olandų rytų 
Indijos salos.

Sunaikino gan daug 
skrendančiu bombų

LONDONAS, rugp. 4. —
Britų patrankos ir lėktuvai 
vakar naktį numušė didelį 
skaičių nacių skrendančių

ir pietinio pakrinčio. 
Keliolika bombų visvien

pasiekė pietinę Angliją ir 
Londoną, ir sprogdamos pa
darė nemažus nuostolius.

Dienos metu- naciai siun
tė tas bombas 'salvėmis, 
kaip jau daro kelintą dieną.

Tūkstančiai Londono gy
ventojų vis dar išvažiuoja 
iš Londono. Jau apie milior 
nas moterų ir vaikučių eva-

mis. Naciu generolas Paballyje perėjo pas rusus
Skiria šturmtruperius 

armijos viršininkais
LONDONAS, rugp. 4. — 

Adolfas Hitleris, kuris kal
tino tam tikrus aukštus ka
rininkus suoka 1 b i a v i m u 
prieš jį, paskiria labai daug 
iturmtruperių virši ninku 
būti armijos viršininkais, 
matomai norėdamas suvar
žyti kariuomenę po nacių 
vadovybe.

Sako matė submarirų 
netoli Kalifornijos

LOS ANGELES, rugp. 4.

žūstamas submarinas paki
lęs iš gelmių netoli nuo jo 
laivo liepos 22 d. Anot jo, 
tas įvykęs netoli nuo pieti
nės Kalifornijos pakrantės, 
ir jis pranešęs laivynui apie 
tai.

Laivynas atsisakė komen
tuoti apie tą raportą.

NEW YORKAS, rugp. 4.—(LAIC)—Iš Stokholmo pri
vačiais keliais gautomis žiniomis aiškėja, kad savo nepa
sisekimus rytų fronte vokiečiai mėgina kapitalizuoti, po
litinėje srityje. Ta vokiečių akcija ypač reiškiasi Lietu
voje. Į,

Kaip žinoma, pakartotini vokiškojo okupanto mėgini
mai per tris metus įkinkyti lietuvius į savo imperialistinį 
vežimą nepavyko. •

Paskutinis vokiečių mėginimas pasibaigė pagarsėjusiu 
lietuvių batalAjonų sukilimu dar tik nepersenai gegužės 
mėnesyje. Lietuviai kaip stovėjo, taip ir tebestovi už savo 
krašto visišką laisvę ir nepriklausomybę.

Dabar gaunamos žinios rodo, kad vokiečių SS policija 
netiktai, kad neleidžia Lietuvos ūkininkams šalintis iš 
mūšiais apimtų sričių, bet dargi aktyvesnį lietuvių ele
mentą masiniai suiminėja ir varu grūda į sovietų užimi- 
nėjamas sritis.

Yra žinių, kad represijos neišvengia politinei Lietuvos 
emigrantai, kurie sovietų okupacijos laikais (1940-41 me
tais) buvo pasišalinę į Vokietiją arba pasilikę vakarų Eu
ropoj.

Konkrečiai minimas vasario 16 d. aktą pasirašęs pla
čiai žinomas veikėjas ir mokslininkas Petras Klimas, ku
ris begyvendamas Prancūzijoj 1940 m. rudeny buvo vo
kiečių geštapo suimtas, vakar visiškai fiziniai ir morali
niai iškankintas, buvo atgabentas į Kauną ir ten paliktas 
GPU malonei. Tuo būdu, kryžiuočiai keršija lietuvių tau
tai už jos nenorą su jais kooperuoti, vienkart tą aplinky
bę .naudoja savo kariškiems nepasisekimams pridengti, 
juos aiškindami sąmoningu noru Lietuvą “nubausti.”

Lygiagreta per visą Lietuvą eina istorijoj dar negirdė
tas Lietuvos apiplėšimas, ir lietuvių turto grobimas. Plė
šiami ir deginami kaimai, plėšiami ir deginami miestai. 
Kas nepavyksta pagrobti—naikinama vietoj.

Tik nepersenai į Stokholmą atbėgę lietuviai pasakoja 
savo akimis matę lietuviškuoju turtu prikrautus sielius, 
ištisomis virtinėmis plukdomus Marių linkui.

čia patiekti faktai ryškiausiai parodo, kiek nepagrįsti 
buvo per trejus metus sistematingai iš įvairių Lietuvos 
nepriklausomybės priešų skleidžiami prasimanymai apie 
lietuvių tautos kooperavimą su naciais.

Rusai užėmė Lukšius, skuba i Tilžę
LONDONAS, rugp. 4. — 

Pranešimas iš Maskvos sa
kė rusų kariuomenės užėmė 
Suvalkus, prie pat Rytprū
sių sienos.

MASKVA, rugp. 4.—Rusų 
daliniai, kurie 20 mylių 
frontu persikėlė per Visla 
upę, greit varosi pirmyn ir 
jau pasiekė punktą 91 my
lią nuo vokiečių Silezijos. 
Kitos rusų jėgos, šiaurėje, 
apšaudo Rytprūsių miestus 
ir kaimus iš pozicijų tris 
mylias nuo sienos.

Pabalčio valstybėse, rusai

LONDONAS, rugp. 4. — 
Berlynas pranešė, kad spe
cialus “garbės teismas” bu
vo įsteigtas, kad apvalyti 
vokiečių armiją nuo Hitle
riui priešingų elementų, ir 
sakė 11 karininkų jau at
leista ar suareštuota. Devy
ni karininkai, kaltinami tuo 
kalbiavimu prieš Hitlerį, 
jau negyvi—keturi pasida
rė sau galą, ir penki buvo 
sušaudyti.

veržiasi gilyn į Lietuvą, ru
sų tankai patruliuoja Rygos 
įlankos krantą 25 mylias į 
vakarus nuo Rygos ir ver
žiasi rytuosna, į Latvijos 
sostinę, ir į Liepojų.

Maskvoje manoma, kad 
persikėlimas per Visla ga
lįs reikšti didelį smūgį vo
kiečiams.

Vokiečių opozicija padide 
jo prie Eitkūnų, bet pagal 
Nemuno upę, į rytus nuo 
Tilžės, Gen. Cerniakovskio 
armija pralaužė vokiečių 
linijas ir užėmė Lukšius, 42 
mylias nuo Tilžės. \

LONDONAS, rugp. 4. — 
DNB agentūros pranešimas 
iš Hitlerio štabo sakė Gen. 
George C. Lindemann, vo
kiečių kariuomenės Pabalty 
je komandierius, pabėgo ir 
“perėjo pas rusus,” ir pas
kelbė kampaniją, kurios tik 
slas būsiąs apvalyti 'vokie
čių armijos ir karininkų ei
les nuo prieVHitlerinių ele
mentų.
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Įšventinami nauji kunigai - marijonai
katai pagerėjus, grįžo prie 
stadijų ir šiomis dienomis 
jis bus Kristaus kunigas.

Seminarijoje kun. Vincas 
Lavino įgimtą patraukimą 
muzikoje; per ištisą moks
lo kursą ėjo koplyčios var
gonininko pareigas. Per iš
kilmes vadovaudavo progra
mose. Ir dabar žada laisves
nes valandas pašvęsti muzi
kai.

Kunigo Vinco tėveliai pa
eina iš Liubavo (parapijos, 
Marijampolės apskrities. At
vykę Amerikon, apsigyveno 
Worcesteryje, kur darbuoja
si Šv. Kazimiero parapijo
je. Daug nuveikė lietuvių j- 
staigai — Marianapolio ko
legijai; yra taip pat uolūs 
TT. Marijonų rėmėjai. Už
augino pavyzdingą šeimą — 
tris sūnus ir nesigailėjo pa
siaukoti ir duoti visiems 
progos įsigilinti įvairiose 
mokslo šakose. Antras iš ei
lės, Jonas, baigė Marianapo-

KUN. VINCAS J.
PARULIS, MIC.

Rugpiūčio m. 13 d., Tėvų 
Marijonų seminarijoje J. E. 
arkivyskupas Samuel A.
Stritch, D.D., suteiks kuni
gystės šventimus kun. Vin
cui J. Paruliui, MIC;

Kun. V. Parulis gimė 1914 
m., spalio m. 8 d. Worces- 
teryje, Mąss.; ten pat baigė 
pradinę Šv. Kazimiero para
pijos mokyklą. Įstojo į Te- lio kolegiją, Clark ūniversi-
vų Marijonų Kongregaciją 
su pasiryžimu tapti kunigu. 
Išvyko į Hinsdale kur atliko

tetą ir Bostono universite
tą of Arts Master laipsniu, 
dabar mokytojauja Bostono

bandymo
metus.

KUN. JONAS V. SAVU
KYNAS, MIC.

gęs filosofijos kursą įgijo 
B. A, laipsnį.

ru ir pamaldžiu vienuolišku 
gyvenimu, broliška meile. 
Trims mėliams praslinkus, 
šių metų liepos 16 d. sudėjo 
amžinus įžadus Marijonų se
minarijos koplyčioje.

Rugpiūčio 5-tą ir 6-tą die
nomis priims subdiakonatą 
ir diakonatą iš J. E. vysku
po W. O’Brien rankų. Kuni
go šventimus suteiks J. E. 
arkivyskupas Samuel A. 
Stritch Marijanų seminari
jos koplyčioje, rugpiūčio 13 
d., o rugpiūčio 20 d. pirmas 
iškilmingas šv. Mišias lai
kys Šv. Kazimiero bažny
čioje, Pittston, Pa. Pamoks
lą sakys kun. Antanas San- 
dys, MIC., “Laivo” redakto
rius. Gerbiamam primicijan- 
tui, klebonas kun. Jonas Ka- 
sakaitis bus asistuojančiu

KUN. VINCAS J. RAI
TELIS, MIC.

Gimė 1918 metais, rugpiū
čio mėn. 21 d. Mahanoy Ci
ty, Penna. Tame pat mies-

te lankė Šv. Juozapo pradi- 
tj nę mokyklą, vedamą lietu

vių seselių Pranciškiečių. Vė 
liau įstojo į Šv. Kaniko ai

rių aukštesniąją mokyklą, 
kur pasirodė gabiu mokiniu; 
ją baigė 1936 metais. Tėvai, 

(Nukelta į 3 pusi.)

DEGTINĖ-WHISKEY
Šiuomi pranešame visuomenei, draugijoms ir kliū- 

bams, kad galima pirkti įvairių rūšių Degtinės (Whis- 
key), Rum, Vyno ir Kordialų — nuo 1-nos iki 50 bon- 
kų, O.P.A. nustatyta kaina. Lietuvė savininkė.

FRANCES LIQUOR STORE 
2346 W. 69th St„ PRO. 3140

Kun. Jonas, jausdamas sa
vyje didelį) patraukimą į vie
nuolinį gyvenimą,* gerai pa- j kunigu; kun. Petras Ališaus- 
žindamas Tėvus Marijonus kas, Kingston, Pa., diakonu 
ir jų darbus, įstojo į Tėvų iT kun- Leonas Pečiukevi

ir naujokavimo apylinkėje. Jauniausias, Eu- 
i genijus, siekė Certified Pub 
lic Accountant laipsnio, bet 
karui iškilus, buvo privers
tas nutraukti studijas, šiuo 
laiku tarnauja Laivyne ir 
šįmet bus du metai kai už
jūry j.

Kuomet TT. Marijonai į- 
kūrė mokslo įstaigą Thomp
son, Conn., kun. Vincas bu
vo ten perkeltas baigti High 
Schcol ir Junior College. Be 
pažangos moksle ir sporte, 
jis parodė nepaprasto gabu
mo muzikos srityje. Per il
gus metus buvo choristas ir 
vienas pirmutinių Mariana
polio orkestro organizato
rium.

Marijonų naujokyną, Hins
dale, UI., liepos 15 d. 1940 
metais. Liepos 16 d. 1941 
m. sudėjo pirmuosius vie
nuolinius įžadus ir Tėvų Ma
rijonų seminarijoje pradėjo 
teologiją. Mokslas gerai se
kėsi; savo jėgomis nepeusj- 
tikėdamas, pasivedė Dievo 
Apvaizdai ir Dangiškajai Sa
vo Motinai.

čius, Frackville, Pa., sub- 
diakonu. Thuriferarius, klie
rikas brolis Edvardas Vič- 
kauskas, MIC.; akolitai bus 
primicijanto broliai — Leo
nardas ir Edwinas.

Po iškilmių kun. Jonas 
grįš į Marijonų seminariją 
tęsti teologijos mokslus.

Naujam kunigui Jonui lin
kime visokeriopų malonių

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

praktikavimas 
garantavimas

Akių Specialistas 
Paltįgvins akių įtempimą, kuris 

•■ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
taaao, skaudamą akių karštį, atitai
sė trumparegystę ir toliregystą. 

rengia teisingai akinius. Visuo- 
atsRikknuoae egzaminavimas da- 

su elektra parodančia ma- 
kla irias. Spedalė atyda at-

į mokyklos vaikus.
VALANDOS: nuo 16 ryto iki t v. 
vok. Seredomis nuo pietų, • Ne

dalioj pagal sutartį, 
atsitikimą akys

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED. 1739

ir

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Kun. Jonas pasižymėjo do-| reikalingų kunigui.

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

Boa. 6968 Se. Talraan Ava.
Bes. TeL GBOvehlH 0617 
Office Tel. HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 Iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

Kunigas Vincas laikys pri 
micijas rugpiūčio m. 20 d., i 
Šv. Kazimiero parapijoje,! 
Worcester, Mass.

Džiaugiamės sus i 1 a u k ę 
naujo ir darbštaus dvasios 

Įsikūrus TT. Marijonų se įvado. Sveikiname ir linkime

j. .1

minarijai, kun. Vincas per
keltas eiti filosofijos bei te
ologijos mokslų. Vos pradė
jo seminarijos kursą, ištiko 
nfelaimė; ilgai išgalėjo ligo 
ninėje mirties šešėlyje. Svei-

ilgos ir vaisingos darbuotės 
Kristaus vynuogyne.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėliu*, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomas Plunks
nas Ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
Ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime dideli
Ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumem 
tų, Miudkaliėkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELBY — WATCHMAKEF 

— MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUT 

LAFAYETTE 8617

Kun. Jonas Savukynas, M. 
I.C., sūnus Martyno ir Ma
rijonos (Palonytės) Savuky
nų, gimė gruodžio 6 d. 1913 
metais, Pittston, Pa. Tėvas 
yra miręs, motina vedusi 
antru kartu. Kun. Jonas tu
ri dar penkis brolius: Pra
ną. Petrą, Albertą, Leonar
dą ir Edwiną; ir keturias 
seseria: Oną, Mrs. Evelyn 
Bulger, Mrs. Francas Kufta 
ir Mrs. Joel Surma.

Baigęs Jenkins Township 
High School 1932 m. pora 
metų kun. Jonas lankė Ma
riana polio kiegiją. Įstojo į 
St. Mary’s Seminary, Balti- 
more, Md., kur 1938 m. bai-

W(HK STUDIO
I945 Wtit 3S* Street

4-

PASKOLOS
DAROMOSS \

ant Pirmų Morgičiųai pigesnį nuošimtį — be komlšino 
PAR

ADVANCED PMOrnCKAl'M 

l<»WEST I’OSSIRI.E p r kės
il'llo.-L I.APAV EITE 2*13

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CEBMAK RD......................Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, R*'i r'. 1 r, k a.

NELAUKITE-
Ryfoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Boardof -Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Šiū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Fumlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUĖLIC 6051

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Ramą Materljolą Už Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite | mūsų jardą far apžiūrėkite sta- 
ėą Ir aukštą rttš| LENTŲ—MfLLWOBK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garsią, porėtų, viškų, skiepą Ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

DABAR

<712 South Ashland A v.
Hmm TAtM U71

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

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.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTWINA3, 

General ICanager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

įUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽIANČIOS
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 —

VVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

Būkit Malonūs 
SAVO KRIMSI

Tik viena pora akų Ūsam gyveni
mui. Saugokite Jas Įriedami Išeg
zaminuoti Jas modernlSklauala 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Ir fleStad. 9:80 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER
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 
Sekmadienyje pagal sutartį.

xei.:

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 sutartį

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West S5th Street

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

U

TeL CANal 6122

DR. BIE2LS
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 Plac©
Tel. REPublIe 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. R. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GIDITOJAS IK CHIRURGAI 
- ZB AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street 
▼aL: 11-13; 3-4; far 6:80-8:80 

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, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenne
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
JPirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir šeštadieniai* t
Valanda*: 8—6 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. Tel.: MIDvray 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 8216

* Re*. TeL '. REPublIe 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzie 2888

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

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

Sekmadieniais pagal Susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo aabraa-
gtUA. ~



šeštadienis, riigfc. 1944

CLASSIFIED AND "HELP

DIKNRASTIS DRAUGAS, jfcHlbAGČ. ICEfttoTB

III “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HEIjP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tol. RANdoIoh 9489-9499

HELP VVANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. AtslSaiiklte 
Apply Employmęnt Office 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

METAL SPINNERS
PATYRUSIŲ 

TAIPGI MOKINIŲ
Pilnam ar daliniui laikui

AMERICAN 
METAL CRAFT CO.

2144 N. WESTERN BRV 1251

HELP VVANTED — MOTERYS

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAH CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

FREIGHT HANDLERS
Pilnam ar daliniui laikui. 77VžC į 
vai. Laikas ir pusė virš 8 vai.
ASSOCIATED TRUCK LINES
509 W. Roosevelt — HAT 3948

Svarbi Pramonė
PAGELBEKIT MAITINTI 

MUSŲ
GINKLUOTAS JĖGAS

DIENA AR VAKARAIS DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO

★ ★
UNITED STATES 

COLD STORAGE CORP. 
2101 W. Pershing Rd.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 5:80 
vakare 11d 12:00 valandos naktį, 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
. Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinSmb 
valandomis 
AteHauktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
. 'A

Employment Ofisan Moterims 
Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

# ★ ★★ ★ ★★ ★ *
★ For Sale 1
★ For Rentl\
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results i

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dthuanian Daily Newspapet 

— ĖST ABLISHED 1909 —
C ALE AN AD-T AKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* * ** * ** * *

HELP VVANTED — MOTERYS

DRAPERS 
POWER MAŠINŲ 

OPERATORIŲ
DIRBTI PRIE AUKŠTOS 
RCSIES MOTERŲ DRESIŲ 

Laikas ir pusė virš 35 vai.

NAT RIBBACK CO.
337 S. FRANKLIN ST.

10-TAM AUKŠTE

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, • $87.50 J mSnes} 
Pilnam ar dalintam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5857 Sherldan Road

HELP VVANTED — MOTERYS

MOTERŲ
i -e

DEL

ŠLAVIMO NAKTIMIS

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA MOTERŲ

Sekantiems šiftams:
4 PP. — 9 V AK
4 PP. — 12:30 RYTOt. įi ji .i '■ «.J ± ■■ ...... ,

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
PRIE VISOKIŲ DARBŲ

Gera mokestis — geros valandos 
APPLY — SERVICE ENTRANCE

D R A K E HOTEL 
140 E. WALTON PL.

MOTERŲ
CAFETERIJOS DARBAMS 

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI

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

PILNAM AR 

DALINIUI LAIKUI

PATYRIMO NEREIKIA 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

IR MOKESTIS< z ■
ATSIŠAUKIT ASMENISK.»

SEARS, ROEBUCK & CO 
6153 S. Weslem

OFISAN MERGINŲ
PRADINEI 

LENGVAS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

NUOLATINIS DARBAS

AMERICAN OPTICAL
COMPANY

1200 N. ASHLAND

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

DRILL PRESS 
MILLING MACHINE AR 
TURRET LATHE OPERS.
Valandoms: 3 pp. iki 11 vak. — 48 vai. j savaitę — Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Jūsų patyrimas nusvers pradini mokesti 
Atsišankit i

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON ST. — TEL. SEELEY 3200

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 į savaitę.

ATLAS 
BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey

Įšventinami nauji kuni- 
kunięai - marijonai

(Atkelta iš 2 pusi.) 
pastebėję jo darbštumą ir 
meilę mokslui, pasiryžo siųs
ti į aukštesnius mokslus. 
Tais pačiais metais jis įsto
jo į Tėvų Marijonų kolegi
ją, Thompson, Conn. Čia 
stengėsi kuo stropiausiai gi
lintis moksle. Šis jo stropu
mas nenuėjo dovanai, nes 
baigė vienas iš pasižymėju
sių moksle., Be mokslo, teko 
jam eiti kelias garbingas 
pareigas studentų tarpe. 
Viena jų — Alumnų sekre
toriaus. K

Marianapolyj bebūdamas 
pažino Tėvų Marijonų tiks
lą ir darbuotę Amerikos lie
tuvių tarpe ir pasiryžo įsto
ti į jų eiles. Baigęs Maria
napolio kolegiją 1940 me
tais B. A. laipsniu, įstojo į 
Tėvų Marijonų naujokyną, 
Hinsdale, III. Naujokavimo 
metą baigęs, tęsė teologiją 
seminarijoje, kur buvo vie
nas veikliausių Misijų kuo
pos narių. Kuopoj ėjo vice 
pirmininko pareigas.

Jo tėvai, Petras ir Mari
jona, (Paserpskiūtė) yra ki
lę iš Krosnos parapijos. Už
auginę vienuoliką vaikų, jie 
norėjo pašvęsti nors vieną 
jų Kristaus vienuogynui. Ku 
nigui Vincui' pasitaikė toji 
laimė; jauniausias jų šeimos 
užpildė jų troškimą tapda
mas kunigu ir vienuoliu.
' TT. Marijonų vienuolija 

tikisi susilaukti daug ko iš 
kunigo Vinco, nes jo darbš
tumas kongregacijai jau pa
sireiškė jam būnant semina
rijos rūmuose.

Išlydint jį į viešąjį veiki
mo darbą linkime Dievo pa
laimos ir pasisekimo jojo a- 
teities gyvenimo dienose.

Dar vienas brooklynietis, 
Karalienės Angelų parapi
jos, priims kunigystės šven
timus — kun. Jonas Skro
denis — sūnus Mato ir Liud
vikos (Totilytss).

Kadaise per misijas Jonas 
pajuto gilų patraukimą tap
ti kunigu. Tėvų geras pavyz-

HELP WANTF,n — MOTERYS

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO 
ATSMAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PAGELBEKIT 
KARO JĖGOMS

OHMITE MFG. CO.
4851 W. FLOURNOY

(Bloką. J pietus nuo Harrlson)

GERA MOKESTIS 
DARBA ATLIKSIT SĖDINT 

KŪDIKIAMS PRIEŽIŪRA 
VALGIS GAUNAMAS

AtrtfianMt:
Nuo S Iki K kasdien. Antrad.
Iki 9 vak. Sekmad. nno 12 Iki 4.

. MERGINŲ
JAUNŲ MOTERŲ

60c I VAL. PRADEDANT , 
LENGVI ŠVARUS 

DIRBTUVES DARBAI 
PATOGI TBANSPORTACIJA
PO KARO UŽTIKRINIMAS

American
Decalcomania Co.

4334 W. FIFTH AVĖ.

PATARNAVIMAI

VYRAI IR MOTERYS■ ■ ■ ■ ■
VYRAMS IR MOTERIMS 

NAKTIMIS DARBAI 
Svabbflk Karo Darbai ■

OPERUOJANT:
DRILL PRESUS IR 
MILLING MASINAS

Produkcljoa bonal. Naktimis dirbant 
bonal Ir mokeatls už vlrilalkj

MILLED SCREW PRODUCTS CO. 
2016 W. LAKE ST.

KUN. JONAS SKRODE
NIS, MIO.

t’’
dys nemažai paskatino. Bai
gęs Eastem District High 
School, įstojo į Cathedral 
College. Pirmas žingsnis prie 
kunigystės. Tėvai norėjo, 
kad jis pasiliktų arčiau na
mų, tačiau nedraudė sekti 
savo brolio, kunigo Prano 
pėdomis — tapti kunigu.

Baigęs kolegiją, Jonas į- 
stojo Brooklyno vyskupijos 
seminarijon, Hunt i n g t o n, 
L o n g Island. Trumpas 
džiaugsmas: sveikatai su
silpnėjus, nutraukė mokslą.

Išgirdęs apie atnaujintojo 
— arkivyskupo Matulevi
čiaus ir kitų Marijonų dar
bus ir pasišventimus Dievui 
ir sielų naudai, troško tapti 
vienuoliu šios vienuolijos. 
Lanko Marianapolio kolegi
ją. 1940 metais Jonas pra
deda naujokavimą, Hihsdale, 
m. Teologiją sėkmingai stu
dijuoja ir, štai, Jono idealo 
pasiekimas.

Kun. Jonas laisvą laiką 
sunaudoja fotografijos sri
tyje. Per įvairias iškilmes, 
seminarijos išvažiavimus, 
bei sportą, jį matysi su foto 
aparatu. Malonaus būdo, pri
sitaiko prie visų..

Kun. Jono vyriausias bro
lis taip pat kunigas mari
jonas, kun. Pranas — įšven
tintas 1932 metais, dabar 
sėkmingai klebonauja Šv. 
Petro (parapijoje, Kenosha^ 
Wis. Kitas kun. Jono bro
lis, Antanas, dirba miesto 
susisiekimo šakoje.

Po sunkaus darbo ir var
go atsiekei kunigystės luo
mo aukštas pareigas. Nors 
sunkiai užsipelnytas daiktas, 
daugiau tad įvertinimas rei
kalavo didesnio pasišventi
mo. Dievas telydi tavo žings 
nius; tavo pavyzdys tepas- 
katina kitus prie gražių pas
tangų Dievo didesnei gar
bei!

mininko pareigas. Jo drau
giškas būdas, pilnas atsida
vimas kitų naudai ir gilus 
pamaldumas pritraukė prie 
savęs visą eilę studentų.

Klausydamas vidų j i n i o 
balso ir klebono kun. I. Bo 
reišio patariamas, įstojo į 
Tėvų Marijonų naujokyną ir 
čia,, išbandęs savo pašauki
mo tikrumą, stoja į kongre
gaciją. Seminarijoje pasižy
mėjo tomis pačiomis savy
bėmis, kaip ir kolegijoje.

Žmogus ramia išraiška ga
li daug savo talentų ir ga
bumų paslėpti. Kun. Stanis-’ 
lovas kaip tik tokio būdo. 
Iš pažiūros jisai ramus jau
nuolis. Moksle, naujas dva
sios vadas, aukštai stovi. . 
Nekartą jo straipsniai buvo 
pastebimi lietuviškuose laik
raščiuose. Jame pasireiškia 
vado ypatumai, ypatingai 
kai jam prisėjo pirmininkau
ti Seminarijos Misijų kuo
pai. Kuopa labai didelę pa
žangą padarė ir pagarsėjo.

Šiandien Tėvai Marijonai 
džiaugiasi nauju misijonie- 
rium. Džiaugiasi tėvai, gi-
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KtJN. STANISLOVAS J. 
SAPLYS, MIC. 

nigas I. Boreišis Srartu su 
Šv. Antano parapijiečiais, 
kad kun. Stanislovas Kris
taus išrinktųjų eilėje.

Prasiskynei sau kelią gra
žų ir garbingą. Būk druska, 
saugojanti nuo sugedimo 
tara pavestas sielas. Būk 
šviesa nutolusiems nuo Die
vo. Būk sustiprinimas abe
jojantiems. Būk dvasios va
das visiems. Tegul tavo di
džiadvasiškumas ir pasišven
timas kilniems idealams ly- 

minės, draugai. Džiaugiasi di tave visur per visą gy- 
parapijiečiai ir klebonas ku- venimą.

Po svietą pasidairius

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorlus, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 Weat 47th St.
TeL TABDS 1883.

Lapkr. 5 d., 1917 metais, 
Stefanijai Dučkytei ir Jur
giui Sapliui, gimė sūnus, ku
ris pakrikštytas Šv. Jurgio 
parapijoj, Detroit, Mich.

Vėliau tėvai persikėlė į 
Šv. Antano parapijos ribas.

Baigus Staseliui pradžios 
mokyklą, tėvai sutarė leisti 
toliau mokytis.

Stasio tėveliai gimę ir au
gę Lietuvoje, giliai širdyje 
įspaudė Dievo ir tėvynės 
meilę. Tad aukštesniam 
mokslui pasirinko Mariana- 
ipolj. čia sėkmingai baigęs 
High School lanko ir kole-

‘•ARSIDUODA—2 fletų po 6 kam
barius medinis riamaa. labai (ražus, 
ant akmeninių pamatų. Randaiii Ro- 
eelande arti Lleuvlų bažnyčios Visi 
(rentimai Ir patąfumal. 2 boileriai
ir it. paraiduoda ut ubai 1 giją. Per aštuonis metus bu
ma kaina. KrelpkltSs prie Savininkes 
10918 S. PRAIR1E AVĖ., TEL..
PlIJman 1219.
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DUOKITE JĮ KITIEMS

vo aktyvus studentų veiki
me. Pasižymėjo moksle, me
ne, spaudoj ir sporte; nekar
tą eidamas tų sekcijų pir-

Klausimas. Slaunus balša- 
vikiškų rokundų žinove! Pra 
šau ant savo mįelo delno iš- 
tlumočyti man sekančią ro- 
kundą:

Aną dien girdėjau per ra- 
dio kalbant balšavikų ora
kulą Prūseiką. Pranešinėda
mas žinias iš karo jis klau
sytojams patiekia tokius fi- 
gerius: kai Amerikos ar bri
tų kariuomenė įeina į kurį 
miestą — jis sako užėmė. O 
kai raudonoji armijo įeina į 
kokį miestą ar kraštą — jis 
sako išlaisvino.

Valug prusokines šnekos 
išeitų, kad Amerika ir bri
tai savo fronte visus kraš
tus ir miestus pavergia, o 
raudonoji armija savo fran
te kraštus ir miestus išlais
vina. Ar taip? Kukulis

Atsakymas. Tikrai taip, 
mielas Kukuli. Nuo 1940 me
tų balšavikai pagarsėjo pa
sauly, kaipo didžiausi žmo
nių laisvintojai. Prieš 1940 
metų balšavikų okupaciją, 
Lietuvoje buvo kelios dešim
tys tūkstančių vergų. Vieni 
jų turėjo ūkius, kiti mieste 
namus, įvairias įmones ir 
t.t. Vadinas, jie buvo ver
gai savo nuosavybės. Užėjo 
balšavikai, visus išlaisvino 
iš tos vergijos-nuosavybės 
ir pasiuntė į, Sibirą — so
vietišką rojui, sutvertą vi
siems kitų kraštų vergams.

Kiekvieną, kuria tik turi 
savo namelį, savo ūkį, savo 
biznį ar kitokią nuosavybę 
ir ja džiaugiasi, ją brangina, 
balšavikai skaito vergu ir 
sako, kad niekas kitas, kaip 
tik Stalinas, gali iš tos ver
gijos paliuoauoti — išlais
vinti.

Jonas KaLamaška pateko 
į bėdą. Viena moteris ap
skundė, būk jis ne tik į ją 
įtartinai žiūrėjęs, bet net 
drįsęs užkabinėti...

— Prieš tamstą yra rim
tas kaltinimas, — pareiškė 
teisėjas Kalamaškai. — Ką 
į tai sakysi ?

— Jūsų Mylista, teisėjau, 
savo gyvenime aš nesu už
kabinėjęs nei vienos moters.

— Tai delko tu j šią mo
terį, kaip ji sako, nuolatos 
žiūrėjai? Delko tu akių nuo 
jos nenuleidai?

— Dėlto, kad toji moteris 
yra begalo graži, — atsakė 
Kalamaška.

— Teisėjau, — staiga pra
bilo moteris. — Savo skun
dą atšaukiu. Prašau bylą 
panaikinti ir jį paliuoauoti.

Aną dien nuėjau pas dak
tarą Sausutį. Mums besikal
bant uždusus įbėga į ofisą 
Magdė Musmirienė ir, nei 
alo nepasakius, kreipiasi į 
daktarą:

— Daktare, o daktare.... 
help!

— Kas yra, misel? — pa
klausė daktaras.

— Help, daktare, help! 
Mano širdis, mano širdis!

— Kas yra miselės šir
džiai?

— Mano širdis, mano šir
dis... labai plaka...

— Na, tai gerai, eikš čia 
į ofisą ir aš miselės širdį 
taip sulaikysiu, kad ji visiš
kai nustos plakusi...

PRIE MTCHTGAN CITY MAŽA ŲKP 
■u moderni Akai Jrenrtu B kambarių 
namu,, sunparior, vana, baoementao 
Ir rarar- po viena paatore. S blo
kai nuo 8 kl. pradinSs mokyklos, 
4 blokai nuo South Sbore srrložln- 
kello stoties. 1H mylių) nuo Mtcih- 
»an ežero Ir puoBnlų resortų.
J. P. VARKALA sav., Chloagojfl, 
4149 Archer Avė. Ph. Vlrgtuia 2114
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parašytus pirmojo pasaulio karo atsiminimus.
Jei ne karo sunkumai, kruvinos bolševikų ir nacių

okupacijos, kun. Petrauskas, uolusis misijonierius ir 
didis patriotas, dar daug metelių būtų galėjęs pagy
venti ir savo mylimai tautai ilgiau padirbėti. Karas 
tūkstančius lietuvių tautos geriausių sūnų ir dukterų 
prarijo. Skaudu ir liūdna.

Tautininkų vadas ir bolševikai

Amerikiečių pasisekimai
Amerikos šauniosios karo jėgos Prancūzijoje tiek 

smarkiai eina į priekį, kad sumuša visus šio karo re
kordus. Po pergalės Normandijoj, amerikiečiai pasuko 
pusiausalin, kuris vadinamas Brittany, ir nesulaikomai 
žygiuoja prie labai svarbių Prancūzijos uostų — Breat 
ir St. Nazaire. Frontas vedamas tokia kryptimi, kad 
yra galimumų suskaldyti vokiečių armiją ir jos dau- 
gumą-apsuptį. Tuomet vokiečiai»bus priversti arba 
pasiduoti arba būti sunaikintais. *

Kai bus užimtas pusiausalis Brittany, bus labai daug 
laimėtu ir strateginiu ir kitais atvejais. Pirmoje vie
toje sąjungininkai turės pora visai gerų uostų, per 
kuriuos lengviau bus pristatyti į frontą kariuomenę, 
karo pabūklus ir visokią amuniciją.

Diktatoriai, kurie visai dar neseniai juokus krėtė 
iš amerikiečių, kaipo nepasiruošusių karui ir išlepintų, 
dabar tikrai aiškiai pajuto, kad Amerikos kariai ir 
savo pasiruošimu, ir gabumais, ir narsa yra geriausi 
kariai pasaulyje.

★ ■

Turkijos žygis priartins pergalę
Šiomis dienomis Turkija nutraukė diplomatinius san

tykius su Vokietija. Tuo būdu dar viena valstybė pa
keičia neutralumo stovį ir, galimas dalykas, netrukus 
gali būti įtraukta į karą sąjungininkų pusėn. Ameri
kiečiai ir anglai turkų žygiu labai patenkinti. Vokie
čiai gi stipriai niršta. Jie sako, kad Turkija pasirinko 
pavojingą kelią. Naciai jai grąsina,

Bet, kaip atrodo, turkai vokiečių nebijo. Jie yra pri- 
cirengę karai. Turkija šiandien turi virš milijoną vyrų 
kariuomenėj. Ji gerai priruošta. Netrūksta jai karo 
pabūklų ir amunicijos. Gaudama paramos iš Amerikos 
i? Anglijos, ji puikiai galės kariauti. Būdama svarbioj 
eLrateginėj pozicijoj, ji turės galimumų žymiai pagrei
tinti sąjungininkų, pergalę.

Turkijos nutraukimas diplomatinių santykių su Vo
kietija stipriai sukrėtė Balkanus. Tas jos žygis grei
čiau išmuš iš karo Rumuniją, Vengriją ir Bulgariją, 
kurios ligšiol tebetalkininkauja Hitleriui. f

Rugsėjo mėnesio 4 d. šiemet bus vadinama ne tik

Lietuvių spaudoje paskleista žinių, kad Domas Cese
vičius, buvęs Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininkas 
ir ‘‘L. Aido”, tautininkų dienraščio, vyriausias redak
torius, pradėjęs “garbinti” Staliną ir agituoti už so
vietinę Lietuvą. Ta kryptimi pareiškimus jis darąs lie
tuvių komunistų laikraščiuose, leidžiamuose Maskvoje.

“K-vis“ dėl to padaro tokią pastabą:

“Tam šmutuį buvo lengva sutapti su Smetonos dik
tatūra, jis sutapo ir su Stalino diktatūra. Ir kodėl ne? 
Savo esrna visos diktatūros yra vienodos; jos skiria
si tik spalva.

“Vyriausioji diktatūros garbintojų savybė yra ta: 
jis, kaip anas chameleonas, reikalui esant keičia sa
vo kailio išvaizdą — spalvą.’’

Tokiais pat keliais nuėjo ir buvęs labai artimas 
Smetonos — Cesevičiaus (adjutantas A. GriCius-Pivoša, 
buvęs vienas iš “L. Aido’’ redaktorių ir tautininkų^sme- 
tonininkų veikėjų.

“Sandaroje” M. V. abejoja, ar Domas Cesevičius yra 
padaręs bait kokį pareiškimą, užginantį Stalino užsi
mojimą Lietuvai pagrobti. Jis mano, kad Cesevičiaus 
laišką bolševikai sufabrikavo.

D. Cesevičius, kaip žinoma, buvo ištremtas į Rusiją. 
Jis, kaip ir kiti tremtiniai, nešė sunkią tremtinio naš
tą. Ir dėl to M. V. mano, kad:

“Po tos visos peklos ir kančių ar gi galį žmogus 
savo parašu tvirtinti, kad toji visa sistema, tas so
vietiškas rėžimas yra kam nors išganymu, šviesa ir 
gerove? ....Bolševikai panaudojo dr. Cesevičiaus var
dą, kad apdumti kam nors akis.’’

Aišku, kad gali ir taip būti. Bet iš žmonių, kurie 
yni linkę prie diktatūros, visko gali tikėtis.' Ateitis 
parodys, ar Cesevičius pats “apsivertė ragožium’’, ar 
bolševikai jo pareiškimą suklastavo. Bet apie A. Gri- 
cių-Pivošą abejonės nebėra. Jis jau šunuodegauja bol
ševikams.

Naujos knygos

A. a. kun. A. Petrauskas
Mūsų spaudoje jau buvo paskelbta žinia, kad Lietu

voje mirė kun. Antanas Petrauskas, MIC.
Mums, amerikiečiams, a. a. kun. Petrauskas buvo 

Labai gerai pažįstamas, nes jis ilgokai mūsų tarpe gy
veno. Tėvai Marijonai velionį buvo prisiuntę į Ameri
ką misijoms laikyti. Jis čia pasižymėjo kaipo vienas 
gariausių pamokslininkų-misijonierių. Lietuvių parapi
jas yra aplankęs ne po vieną, bet po kelis karius.

Tėvų Marijonų vienuolijoj velionis vaidino svarbų 
vaidmenį. Jis buvo Lietuvos Marijonų provincijolu, 
“Šaltinio’” (TT. Marijonų leidžiamo laikraščio Lietu
voj) redaktorium. Jis buvo žymus kunigas ir Vilka
viškio diecezijoj. Daug metų klebonavo didelėse para
pijose, mokytojavo gimnazijoj. Velioniui teko išgyven
ti sunkius pirmojo karo metus Lietuvoje. Pergyveno 
baisią bolševikų okupaciją 1940-1941 m., bet, jėgoms 
susilpnėjus, vokiečių okupacijos pakelti nebepajėgė.

A. a. kun. Antanas Petrauskas buvo lietuvių kalbos 
žinovas ir geras, populiarus rašytojas. Yra parašęs ir 
jekideg keletą knygų. fličatašUa yra išleidę jq

Prof. K. Pakšto redaguojamas “Lithuanian Bulletin” 
išleido anglų kalba svarbų dokumentą — “The Situa- 
tion of the Church and Religious Practices in Occupied 
Lithuania”. Knygelė gražiai išleista, turi 36 puslapius 
ir čia faktais ir dokumentais įrodoma, kaip bolševikų, 
neva skelbiama religijos laisvė, o kaip praktikoje žiau
riai stengiamasi užgniaužti religinis gyvenimas šali
nant religiją iš viešojo gyvenimo, iš mokyklų, likvi
duojant religines organizacijas, religinę spaudą ir li
teratūrą, varant kampaniją prieš tikybines šventes, per
sekiojant dvasininkų, (LKFSB jau anksčiau lietuviš
kiems laikraščiams buvo davęs šio iš Europos atėju
sio dokumento santrauką). Pažymėtina, kad čia duo
dama sąrašas kunigų, kuriuos bolševikai Lietuvoje su
šaudė, ištrėmė, ar buvo į kalėjimus uždarę.

— ‘‘Darbininkas”, kurs anksčiau didelio pasisekimo 
susilaukė išleisdamas kun. P. M. Juro maldaknygę 
“Ramybės šaltinis”, dabar išleido naują tos maldakny
gės laidą, kiek sumažintą. Čia nebeįdėta sekmadienių 
evangelijų bei kai kurių kitų antraeilių maldų, tačiau 
viskas yra, kas reikalingiausia privačiam maldingu
mui ir kas pagelbsti dalyvauti bažnyčios pamaldose: 
net keli būdai Mišių klausymo, daugybė novelų ir kitų 
dievotumo praktikų. Iš anksto galima spėti, kad ir ši 
laida*, turės didelio pasisekimo. Naujos maldaknygės 
išvaizda taipgi moderniška ir simpatinga — aiškios 
raidės, lietuviškos ir kitokios iliustracijos.

★

Areštuoti Prancūzijos vyskupai
Vokiečių žiaurioji ir slaptoji policija (Gestapo) areš

tavo Clermont vyskupą Gabriele Pįguet dėl to, kad jis 
užprotestavo prieš deportavimą i Vokietiją prancūzu 

darbininkų. Be to, kaip rašo Šveicarijos laikraštis “Ga- 
zette de Lausąnne”, naciai laiko uždarę konoentracijos 
stovyklose Montauban, Toulon, Chartres, Montpelier ir 
Agen katalikų vyskupus'. Taip pat yra įkalintas ir Pa
ryžiaus Katalikų Instituto kancleris.

Darbo Diena — Labor Day, bet ir “ Draugo’ ’ Diena. Mat, 
tą dieną įvyksta mūsų dienraščio didysis tradicinis 
ĘitaikM yytMtto „---------------------------„

Nauja knyga apie 
Lietuvę

Didelei argentiniečių lei
dykla, Editarlal Moly, išlei
do ispanų kalba 480 pusla
pių knygą apie Lietuvą su 
46 iliustracijų puslapiais, 
dviem žemėlapiais, spalvuo
tais viršeliais. Tai Casimiro 
Verax parašytas Liituania 
ejitre Fuego Cruzado — Lie
tuva žfyžminėje ugnyje, 
Buenos Aires 1944,*kaina 5 
argentiniški pesai.

Ispaniškai tokia knyga a- 
pie Lietuvą yra vienintelė. 
Pirmoje jos dalyje suglaus
tai, bet pagrindinai atpasa
kojamas lietuviui tautos isto
rinis likimas, kovos dėl ne
priklausomybės, Vilniaus ir 
Klaipėdos problemos ir lais
vo gyvenimo pažanga viso
se srityse, ypač kultūrinėje.

Antroje dalyje (135-441 
psl.) labai išsamiai nušvies
tos bolševikų ir nacių oku
pacijų padarytos skriaudos 
Lietuvai, pasipriešinimas o- 
kupantams ir pastangos at
gauti nepriklausomybę. Vei
kalo pabaigoje rašoma apie 
lietuvių ateities viltis apie 
didžiųjų Amerikos valstybi
ninkų idealizmą ir Atlanto 
Carterį. Paminėtos lietuvių 
ir kitų Lietuvos draugų pas
tangos šios šalies laisvei ir 
nepriklausomybei.

Kaip autorius įžangoje pa 
brėžia, šios knygos tikslas 
atskleisti Pietų Amerikoje 
mažai pažįstamos Lietuvos 
veidą priespaudos kančiose 
ir laisvės laimėjimuose; duo
ti tautos praeities, jos kul
tūros, jos kovų ir troškimų 
sintetinę apžvalgą.

Autorius įdėjo ne tik daug 
darbo Ir širdies, bet rėmėsi 
ir savo betarpiškais pergy
venimais ir pirmaeiliais do
kumentais. Jis tautų nerū
šiavo į geras ir blogas, bet 
faktus, dažnai Lietuvos prie 
šams nemalonius, iškėlė ob- 
jektinga-i. Taip pat bešališ
kai pavaizdavo ir vidinį ša
lies gyvenimą.

Kai šiame tragingame ka
re Lietuva tikra prasme pa
teko į kryžminę ugnį, kai 
jos žmonės dešimtimis tūks
tančių žiauriai išblaškyti po 
svetimus kraštus, laisvas tei 
singas žodis apie tautos kan
čias, jos tradicijas ir troš
kimus yra ypač reikalingas.

Pietų įr Centro Amerikos 
valstybės, prikUusydamos 
prie Jungtinių Tautų, be a- 
bejo, turės didelį svorį bū
simoje taikos konferencijo
je, kur bus sprendžiamas ir 
Lietuvos likimas. Iki šiol 
betgi neturėjome jokios ma
žiausios knygelės apie Lie
tuvą ispanų kalba. Dabar 
šis trukumas yr* pašalin
tas. C. Veraaą išsemiamas 
veikalas supažindins visą is
paniškai kalbantį pasaulį) su 
Lietuvos problemomis, suža
dins simpatijų mūsų tautai 
ir prisidės prie mūsų bylos 
laimėjimo. Jis yra labai gy
vai ir įtikinančiai parašy
tas, nes puikiai dokumentuo
tas. Jame labai vaizdžiai ir 
išsamiai atpasakotos abiejų 
okupantų Lietuvai padary
tos skriaudos, tiksliai api
budintas bolševikų suvaidin
tas vadinamas “plebiscitas“ 
ir tinkamai atremtos rusų

.{Nukelta į 4 pusi.)

PIERRE MAURIGE ♦ ■

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
—Ponia, dar kartą turiu 

jums pasakyti, kad to nega
liu padaryti.

—Tur būt, jūs manote, 
kad tai yra spąstai, ką aš 
jums sakau?

—Ne, ponia, aš jaučiu, 
kad jūs esate atvira. Bet, 
matote, geriau nereikalauti.

—Nereikalauti ? Bet aš 
negaliu nereikalauti. Klebo
ne, paklausykite manęs! Jūs 
žinote nelaimingą padėtį, 
neteisėtų vaikų ... mes nu- 
vykdavome praleisti atos
togų į Nievrą... aš pastebė
jau šitą berniuką... prie jo 
prisirišiau metai po metų... 
Sykį jis buvo neteisingai 
pasmerktas į kalėjimą. Kad 
jam grįžtų pasitikėjimas 
savim, aš prašiau savo vy
rą priimti jį į namus ... Ir 
ten iškilo prieš jį pinklės, 
ir aš negalėjau pasipriešin
ti...

—Ar jūs žinote nusikal
tėlį?

Tyliai ji pratarė:
—Taip, mano nujautimas 

manęs neapgauna. Mano 
vargšas vyras nenorėjo ma
tyti, ir aš nenorėjau, kad 
jis pamatytų, šitame dra
matiškame įvyky, kad išgel
bėčiau Danielių, aš būčiau 
turėjusi apkaltinti kitą; ir 
aš negalėjau, aš negalėjau.

—Vargše moterie, aš su
prantu, kokią baimę turėjot 
pakelti, matydama suimtą 
nekaltą!

—Man tai buvo kančia! 
Ir šitą jaunuolį, kurį negar
bingas apkaltipimias išvijo 
iš mano namų, aš norėčiau 
matyti... jį matyti ... nors 
vieną kartą, paprašyti, kad 
jis atleistų!

—Reižkiu pagarbą jūsų 
teisingumo jausmui, ponia.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
W. VIRG. LUMP — Sijoti.. $9.80 
STOKER COAL, Aukštos rūšies, <£7#45 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos

» BLACK BAND LUMP....................$11.25
PETROLEUM COKE (Course). .gĮ250

$10.95
1 "ii ir ■ irirri' n 1 1 11 z

PETROLEUM COKE (Pfle Run)

Ii Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

j) (?(»—; ,l(5==sįį1
Pasitikėkite, aš jiam prane
šiu. ,

—Ak, aš jus maldauju, 
klebone, jūs esate žmogus, 
suprantąs kitų susirūpini
mą. Gerai būtų jam parašy
ti, bet tai nepakankama. Aš 
jus maldauju, pasakykite 
man,... kur jis yra?

—Ponia, to aš negaliu pa
sakyti !

—Bet jūs neįspėjate! JŪ3 
neįspėjate, kodėl aš keliau
čiau tūkstančius kilometrų, 
kad tik jį surasčiau? Jūs 
nesuprantate, koks sunkus, 
šitas sąžinės slėgimas?,,, uk 
jis yra? Pasakykite man!

—Negaliu.
—Bet supraskite mjane. 

Ar jūs norite priversti ma 
ne pasisakyti jums, kas aš 
esu... Pasigailėkite!

Ji parpuolė ant kelių:
—Kaip! Jūs neįspėjate... 

aš esu... jo motina!
Kunigas nenustebo.
—Ponia, aš tai žinojau.
Tyliu balsu nelaimingoji 

ištarė:
—Bet... kas jums tai pa

sakė?
—Dievas duoda kunigams 

tam tikros šviesos. Globa, 
kurią jūs rodėte šitam jau
nuoliui, jūsų dabartinė bai
minga ’būsena buvo tikras 
įrodymas, kad aš prieš save 
turiu nelaimingą nusikaltė
lę.

—Ak, pone, negniuždyki
te manęs. '

(Pabaiga bus)

Jei nieko daugiau nemo
ki, kaip tarnauti melui bei 
netįesakalbingumui ir ne
moki gyventi tiesa, tuomet 
nesitikėk, kad kas tave gerb
tų ir su tavimi skaitytųsi.

Cloude ‘

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

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
iM—M Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halstod St. 
Phone: YARDS 6054

VATHAV
KANTER

‘MetuvtAku
žydukus”
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Darbininko-odininko sūnus, milijo
nams išgelbėjęs gyvybę

Aprietą žmogų seniau žudydavo. - Pir
mas įsk i e pi j imas nuo pasiutimo. - Nuo
tykiai iš gyvenimo mokslininko Pastero

k&ntj laikė, o Pasteras su
rinko j stiklinę putojančias 
nuodingas seiles. Tas seiles 
įjeįdo j pasiutusio šunies ap
kandžiotas kates ir pasiro
dė, kad ši priemonė gelbsti. 
Reikėjo dar tą gydymo bū
dą išbandyti su žmonėmis.

atsidavimą tikėjimui. Be 
kitko jis kalbėjo:

— Mes matome žvaigždė
tą dangų. 0 kas už jo yra. 
Sakysite nauji žvaigždžių 
laukai. Tegul ir taip, o kas 
už jų, yra? Žmogaus dvasia 
su nenugalima jėga veržia-, 
si išspręsti tas m>les, neši

kas
Su kokia siaubinga baime 

žmonės bėga pamatę pasiu
tusį šunį. Jų vasarą dar ir 
dabar pasitaiko, o žymiai 
daugiau būdavo seniau. Ir 
žmonės neturėjo jokios tik
ros priemonės gelbėtai pasiu
tusio aprietą. Būdavo jei ap- 
riejamas gyvulys, sakysim 
pasiutęs šuo įkanda kitą, tai 
abu užmuša. Jei apriedavo 
žmogų, užmušdavo žmogų, 
kad jis pagautas pasiutifno 
kitų neaprietų. Ir taip darė 
neseniai — prieš kokį šimtą 
metų. Vėliau ėmė gydyti ap
rietuosius kitu būdu: žaiz
dą išdegindavo karšta gele
žim. Tai buvo baisiai skau
di priemonė, ir tai nevisada 
tikra.

Baisi pasiutimo liga, nuo 
kurios kentėjo ir žuvo tiek 
žmonių atkreipė prancūzų 
mokslininko Pastero dėmesį. 
Tas vyras buvo paprasto 
darbo žmogus — odininko 
sūnus. Jau iš mažens jis 
parodė didelius gabumus, ir 
tėv.as jį nuvežė į Paryžių 
mokytis. Tačiau jaunąjį Pas
terą pagavo toks ilgesys na
mų, kad jis net apsirgo. Ber
niukas dūsavo:

— Kad tik galėčiau dar 
kartą pauostyti odas dirb
tuvėje, tuoj būtų man ge
riau, tuoj pasveikčiau!

Gydytojo patariamas jis 
ir grįžo kuriam laikui į tėvo 
dirbtuvėlę, bet greit pasvei
kęs per savo gabumus ir 
stropų darbą prasimušė į la
bai garsiu© žmones. Ypač 
jam sekėsi tyrinėti ligų už- 
krėtos, mažieji gyvūnėliai, 
sukelią puvimą ir t.t. Pas
terui dingtelėjo galvon min
tis:
. — O gal ir pasiutimo iigą 
sukelia mikrobai — (mažie
ji gyvūnėliai) ?

Pasirodė, kad taip. Paste
ras jau kitas liga® betyrinė
damas buvo pastebėjęs, kad 
įleidus į žmogaus kūną silp
nų ligos užkrėtų, žmogaus 
organizmas jas nugali ir vė
liau jau pasidaro, atsparus 
ir stipriems tos ligos užkrė
timams. Pasteras ryžosi iš
bandyti. Bandymui reikėjo 
gauti seilių iš pasiutusio šu
nies snukio. Nelengva tą pa
daryti. Pasteras su dviem 
pagelbininkais virve (kilpą 
— laso) pagavo pasiutusį 
šunį. Du vyrai jį besidrąs-

Prasideda lietuvių 

veikimas
KsnkaJiee, III, — šio mies

tolio lietuviai kviečia lietu
vius iš Cbicago ir apylinkių 
atvykti į pirmąjį jų veiki
mą, kuris prasidės sekma
dienį, rugpiūčio 6 d., 1 vai. 
popiet, 016 N. Dearborn, ant 
Šv. Stanislavo parapijos kie- 1 
rao.

Kartą pas Pasterą atnešė
pasiutusio šuns apkandžio- liaudama klausti — o 
tą 9 metų neturtingą ber- toliau? 
niuk» Tėvas buvo labai su-j Pagaliau p„Uraa
sirūpinęs, kad vaikas gali M kad Wau.iin»i mua lietuvis-pat-
gyvenimai paskatino P»ste-i “ pH ‘ riotaa' pra4au P"®ein« sa'
rą rizikuoti: jis iš pradžių

Viena proga jis pasakė:
— Juo daugiau aš studi

PATENKINIMAS 
ABBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI
DANTYS

pasaulio didžiausi 
DANTŲ IADIKBKJAI

Dirbom piritas, karių |s- 
liaudimal gauti tik nuo 
laianuotų dentistų.

KREMTAb 
jei neikia

atvykit
ALANDUS mūsų padarytos

PATOGIOS
VIETOS

A A A DENTAL LABORATORIES,inc.
II 1555 MILVVAUKEE AVENUE Mllin&įjSftlain O-^ice.:

lOO.otMi Patenkintų Kostumerlų Negali Klysti.
ARČIAUSIA VIETA — 0447 S. HALSTED ST.

BP

f
PEN510LIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

■pri naftiniai 
Matrasal

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PAKLOK SETAI — «u 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar ma trasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Ktuiiio Ooueh

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

.^2310 WEST ROOSEVELT ROAD

įšvirkštė kiekį savo a* rastų 
gydymo priemonių,, vėliau 
kelis kart įšvirkštė vis stip
resnius kiekius. Pasiutimo 
liga gali pasireikšti per 6 
savaites. Per tą visą laiką 
Pasterą© susirūpinęs stebė
jo vaiką, vos pats neapair- 
go nervų suirimu. Ir vis dėl
to įsitikino, kad jo atrastas 
gydymo kelias geras — vai
kas pagijo. Šis laimėjimas 
sukėlė didelį džiaugsmą, Ne
užilgo, pas Pasterą atgabe
no mergaitę, kuri prieš 37 
dienas buvo jūroje aprieta 
pasiutusio šunies. Pasteras 
manė, kad jau per vėlu ją 
išgelbėti, tačiau panaudojo 
savo atrastas priemones ir 
— pasisekė.

Nuo to laiko visame pa
saulyje imta naudotis jo ras
tu gydymo būdu ir milijo
nams žmonių išgelbėta gy
vybė.

Įdomu mums arčiau pa
žinti tą didįjį žmonijos ge
radarį, tą didįoi mokslinin
ką.

Jis labai vertino darbą. 
Laiške savo seseriai jis kar
tą rašė:

— Kas sykį darbą pamilo, 
jau negali gyventi be darbo.

— Labai svarbu trys da
lykai: tvirta valia, darbas ir 
pasisekimas.

Suradus būdą gelbėti žmo 
nėms nuo pasiutimo ligos, 
Pasterai buvo svarbu išplės
ti darbą taip, kad tuo atra
dimu pasinaudotų kuo dau->. 
gįausia žmonių. Nusprendus 
tam reikalui pastatyti na
mus, Pasteras nesiskaityda
mas su savo savymeile ėmė 
rinkti tam pastatui aukas, 
Dažnai jis ir nieko negau
davo. Užeina jis kartą pas 
turtingą našlę Busikot, di
džiųjų krautuvių savininkę, 

i Mokslininkas ėmė aiškinti 
vos pasirašyti mokančiai se
nutei savo atradimo svarbą. 
Senutė klausėsi, lingavo gal
vą, pagaliau pasirašė čekį., 
Jį Pasterui padivš lyg var- 
iydamosi dėl mažo* aukos, 
todėl Pasteras, paėmęs čeki, 
iš mindagumo nė nepažvel
gė į jj. Tik išėjęs iš kamba
rio pamatė: čekiu jam bu
vo duotą milijonas frankų, 
anais laikais — nepaprasta 
suma. Pasteras net pravir
ko iš džiaugsmo. Pirmieji jo 
instituto rūmai išaugo di
dingi.

Tas didysis mokslininkas 
— Pasteras — buvo giliai 
tikintis katalikas. Jis kalbė
davo:

— Laimingas yra tas, 
kurs savyje turi Dievą.

Dėl savo mokslinių nuo
pelnų Pasteras buvo priim
tas į prancūzų mokslo aka
demiją. Ta proga pasakyto
je kalboje, jis išpažino savo

juoju gamtą, tuo labiau aš, 
stebiuosi Kūrėjo darbai©.

Pasteras mirė 1896 m. rug 
sėjo 28 d. Prie jo lovos sto
vėjo nuliūdusi žmona, vai
kai, jis gi pats prieš mirtį 
laikė rankose varinį kryže
lį, jo paskutiniai žodžiai bu
vo reiškimas tikėjimo ir po
mirtinio gyvenimo vilties.

J. žvilbutis

vo tautietį gyvenantį tarp 
svetimtaučių. Tas įkvėps 
jiems daug lietuviškos dva
sios.

Lietuvių, čionai yra apie 
70 šeimynų. Ačiū klebonui 
kun. Fredrikui Sczieskui, ne
seniai atvykusiam, už para
ginimą, kad lietuviai garsin
tų savo vardą. Klebonas rū
pinas, kad būtų lietuviška 
dvasia čionai. Vieną kartą į 
mėnesį kun. Justinas, pran
ciškonas, atvažiuoja su dva
sine pagalba lietuviams. U?

tai ačiū dabartiniam klebo
nui.

Gaila, kad ne visi lietu 
visi kankakiečiai skaito dnr 
“Draugą”. Visiems bus ge
ra proga užsirašyti “Drau
gą” per Lietuvių Dieną, rug 
piūčio 6 d., nes kun. Justi
nas, pranciškonas, priima 
prenumeratas. Pd to grįšite 
į savo buveinę sustiprinti 
lietuviška katalikiška dva
sia. Skaitykite katalikišką 
spaudą.

Laukiame daug svečių j 
mūsų pirmą lietuvišką vei
kimą.

Kviečia komisija: Ladis- 
lovas Šapranauskas, Anta
nas Bukauskas, Pranciškus 
Barisa, Jorakimas Stankevi
čius, Pranciškus Bašinskas 
ir Boleslovas Bašinskas.
, i Ten buvęs

NAUJA KNYGA APIE

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

2411 
S. 52nd 

Avė.

OH\ O F
5 V K O R Ą

Phone:
CICERO

453

Apie du naujuosius 

Lietuvos vyskupus
(LKFSB) Per Londoną 

gavome žinių, kad naujasis 
Kaiaedorių vyskupas J. E. 
T. Matulionis ir Telšių vys
kupas V. Borisevičius šios 
vasaros pradžioje buvo gy

LIETUVA
(Atkelta iš 3 pusi.)

pretenzijos į Lietuvą, re
miantis vadinamais strate
giniais sumetimais. Taip pat 
dokumentuotai apibudinti 
vokiečių kolonizaciniai ape
titai į Lietuvos žemę ir lie
tuvių pasipriešinimas a- 
biems okupantams. Netenka 
abejoti, kad šis taip aktua
lus veikalas turės didelio pa
sisekimo.

Lib-iania entre Fuego Cru- 
ządo gražiai išleista ir pui
kiai iliustruota. Jau vien 
peržiūrėjęs tinkamai parink
tas ir paaiškintas iliustraci
jas, skaitytojas susidomės 
Lietuvos tautos likimu ir 
jos originaline kultūra. Kny 
gos gale yra įdėta gan smul
ki chronologija, kuri bus la
bai naudinga spaudos žmo
nėms rašant Lietuvos klau
simais. Kiekvienas lietuvis 
gali tik pasidžiaugti šio nau
dingo veikalo pasirodymu.

vi ir sveiki ir, kiek sąlygos 
leido, sėkmingai ėjo savo pa
reigas.

REALTOR
nuosavybes kaipo tikrus bargenus.Rekomenduoja jums sekančias 

Nesivėluokite! Matykite šiandie!
NUOSAVYBES CICERO,IE

jJ4th St. arti 5I»I Ave,, 6 kamb. re^Įdencija ............ ................................ $6.300
49tli A^e, »ptl Hth Št„ 5 ir 6 kamb. mūro ............... .. ....................... 7,700
58th Ct. arti lflth St., 5 ir 6 kamb. mūro ................................. , .... 11,500
40th Ct. arti 19th St., 6 ir 6 kamb. mūro .......................... Prieinama Kaina
. 52n<i Avė. arti 36th St.. Mūro garadžius karams pataisymui .... 2,8(00
&Oth Ct. arti 14tb St., 4 ir 5 kamb. mūro ir mūro cottage .... 10,500
a«tl» St. arti Mth AV®., 4 Ir 4 kamb. mūro Ir medžio ....................... 6,350
58th Avė. arti 19th St., 6 ir 5 kamb. mūro ..................... Prieinama Kaina
51st Ct. arti ISth St., 6 ir 4 kambarių ..................................................... 6,200
55th Ct. arti 18th St., Rezidencijai lotas 49x125   1,200
Bflth St. arti 61st Avė., 3 mūro Storai ...................   10,900
52įmI Avė. arti 16th St., 5 kamb. mūro bungalow ............................... 8,000
2#th St arti 51st A ve. t Storas ir 3 fletal mūro ......................................... 7,500
5Mth Ct. arti 37th St., 5 kamb. mūro rezidencija .............................. 7,700
59th Ct. arti 88tlt St., 5 kamb. mūro rezidencija .............................. 6,95b
4fltli Ct. arti 29(b St., 2 f lėtų medžio ..................................................... 5.200
Oermak H<1., Cicero. —— Kampinė mūro nuosavybė .......................... 21,506
81St St. arti Autetin JBĮvd., Mūro industrijai nuojavybė ..................... 3,950
(lįst Avė. arti 18th 3 fletų mūro ................ ............................ . 18,800
30th Pi. arti 50th Avė., Storas ir 5 fletai ............................................... 8.700
25th St. arti 54th Avė., 4 ir 5 kamb................................   5,250
24th Pi. arti 51st Avė., C Ir 6 kamb. mūro ............................................ 8,650
49tli Avė., arti 18th St., 5 fletų mūro ................................................. 14.500
23nl St., Kampinė 9 kamb. mūro rezidencija ......................................  11,900
56th Ct., arti 19th St., 3 fletų mūro ..................... ................................. 10,200

NUOSAVYBĖS BERWYNE
34th St. arti Oak Park Avė., Kampinė 8 kamb. mūro veneered

rezidencija ................................................................. •.......... Prieinama Kaina
Clinton Avė. arti Cemiak iKil., 7 kamb. mūro bungalow ............. 10,200
AVisconsin Avė., Kampinė 7 kamb. mūro bungalow ..................... 11,700
EUelid Avė., 5 kamb. mūro bungalow ...................................................... 9,600
Clinton Avė. arti 14th St., 7 kamb. cortage ......................................... 5,900
Euclid Avė. ir 13tli St., Storas ir 3 fletai fnūro ............................... 15,900
Ridgciand Avė. arti 25th St., Duplex bungalow, 5 ir 4 kamb.............. 8,800
flflOII w. tfltr St,, gesa|ln« stotis ..................................... .. ............................ 8,760
Oak Park Ava. flrtl 81st St.. 6 kamb. rezidencija ............................... 6,700
Wes,ey Avė. Kampinė 3 fletų ....................... ........... .. ................................... 7,200
Wenoa*li Avė., 6 kamb. mūro bungalow ........................... Prieinama Kairta
Cemiak Rd. arti Kast Avė., Bizniavęs lotas ......................................... 9,500

NUOSAVYBĖS UAWNDALE
Kngtner Avc., 6 kamb. medinė rezidencija ............................................. 4,700
2«th St. arti Pulaski Rd., Mūro blzniava nuosavybė ..................... 11,500
Keeler Avė. arti 30th St., 4 ir 5 kamb. mūro ir medžio ................. 6,600
25tli Ei. arti Kildare Avė., 7 Ir 3 kamb............... ............................... 7,5OQ
21»t Pi. arti Califomia Avė., 6 ir 6 kamb. mūro ir medžio .... 4,600
Kedzic Avė. arti 2fltli St., 4 ir 4 kamb. mūro ................... 7,300
Drake Ave., 6 and 7 roomi mūro ............................ . . ............................. 7,950
KaGov Ąvc. arti 19th St., 3 šešių kamb. fletas, mūro Prieinama Kaina
ųiŲard Avė., 7, 7 ir 5 kamb. mūro ......................................   8,700
Kadete Avė. arti 19th St., 7 kamb. mūro rezidencija ........................ 3,950
Spauldlng Avė. arti 25tli St., 3 aukštų mūro ......................................... 8,500
25th Pi. arti Alhany Avė., 4 fletų mūro .............................................. 6,96o
St. Uonls Avc. arti lflth St., 7 ir 7 kamb. mūro .................................... 5,8 00
lOtb St. arti Kostncr Avė., Mūro bizniava nuosavybė ................. 10,700
Avers Ave. arti 24th St,, 4 ir 4 kamb. mūro ......................................... 7,950
Karlov Ave. arti 14th St., 4 kamb. medžio cottage ......................... 2,500
Christiana Ave. arti 27th St., 4 ir 4 kamb. mūro Ir med.................... 4,200
Kildare Ave. arti 27th "H., Mūro bizniava nuosavybė ..................... 7.600
Keeler Ave. arti 27th St., Kampinė 4 fletų mūro ............................. 10,500
Drake Ave. arti lflth St., 5 ir 5 kamb. mūro ...................................... 6,950
UTiiiimte St, arti 2flth St., 4 Ir 4 kamb. medžio ..................................... 1.900
Trombtdl Ave. arti lflth Si., 6 ir T kamb. mūro .......................... 6,800
Kedvale Ave., 8 ir 5 kamb. mūro ..................... .. ..................................." 5,100

NUOSAVYBĖS CHICAGOJE
|7th St. arti laflln St., U fletų mūro ....................................................... 5,700
lflth St. arti Danten A*e., 6 fletų mūro ............................................. 5,200
Cermak Rd- arti SU, 3 lietų mūro ............................................... 4,500
Hth PI. arti Ashland Ava., 3 fletų medžio ......................................... 3.400
Blue iKland Ave. arti lflth St., 2 Storai Ir 2 fletū mūras ............ 11.900
4209 N. St. Uo“ls Ave., ft Kamb. bimg»low . . .•.................................. 4,600
5418 S. \VinchoMer Ave., 4 Ir 6 k»mb.....................................   4.900

NUOSAVYBĖS PRIEMIESČIUOSE
North Riverslde, 6 ir 6 kamb................. ........................................................... 6 200
Maywood, 5 kamb. brtek bungalow ........................................................... 9,200
l.yons Mūro biznio nuosavybė ........................................................................ 9,600
Dnvrners Orove, 4 kamb. medžio cottage ......................................................4.3*5'!
Uyons, 5 kamb. ir i akras žemės .......................................................  9,50o
Oak *'ark, 6 kamb. rezidencija ......... .. ............................................................ 9,600
Uyons, gojallno stotis .......................... ......................................................... .. . 11,500
Bnrton Rridfle, ,4 kamb. cottage .................................................................... 3,20o
Brookfleld, 2 fletai medžio ............................................................................. 5,300
Yor^-vllle, 10 kamb. rezidencija  ............................................................... 4,650
Forest Park, Kampinis Storas Ir 8 fletai ............................................. 11,500
Maywood, Kampln# 6 kamb. mūro bungaiow ......................................... 7,200

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

- GERAS PASIRINKIMAS: 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallb<>,ard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Knamelia — Geležinių Namams Reik
menų (Hardvvare) — Pleisterio Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

IJNDER U. S. GOVERNMENT SUPERV1SION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

--------------------------------— OF CHICAGO

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

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
I 3039 S, HALSTED ST, TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

ii

2411 
S. 52nd 
Ave.

.JOH\O
S V K O R

REALTOR
GYVOS VIELOS OROANiZACIJA 

SKKMAOlRNtAiS ATDARA) 1 P. M. IKI 5 P. M.

Phone:
CICERO

453

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
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 & Nectar
B E E R S

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

5a-

<

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia it kovoja už kilnius idealus.
J
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Lietuvių pagalba Raudonajam Kryžiui
Kitų tautų grupės taipgi nepasilieka
Amerikiečiai lietuvių, is

panų, rumunų ir prancūzų 
kilmės, kaip ir daug kitų 
svetimtaučių šioje šalyje, 
prisideda prie visokių pasi
linksminimo parengimų mi- 
litarinėse ir laivyno įstaigo
se. Tas daroma per Raudo
nojo Kryžiaus “Camp and 
Hospital” tarybas, kurios 
buvo suorganizuotos, kad 
sujungus pastangas civilių 
organizacijų ir asmenų, ku
rie pageidauja padėti mūsų 
kareiviams ir jūreiviams sto 
vykiose ir ligoninėse.

Šios tarybos veikia net 
4,000 militarinių ir laivyno 
įstaigų. Karininkai perduo
da savo vyrų reikalavimus 
taryboms, kurios praneša
grupėms. Beveik kiekviena-' Ligoninių Tarybomis, 
me atsitikime, pareikalauti Rumunų-amerikiečių

vykioms ir ligoninių poilsio 
kambariams ir jos dalyvau
ja visokiuose kituose dar
buose. Vyrai irgi atlieka sa
vo dalį, jie aukoja laiką ir 
pinigus, kad parūpinti baldų 
ir kitų įrengimų, ir kitaip 
prisidėjo prie tarybos prog
ramos pasisekimo.

Kada taryba, Tampa, Flo
ridoj, gavo prašymą prista
tyti įrengimus keliems kam
bariams, būrelis ispaniškai 
kalbančių moterų pristatė j- 
rengimus trims kambariams. 
Moterys pagamino visokių 
gražių apdangalų. Kitos is
paniškai kalbančios grupės 
pie t vakaruose, rytuose ir va
karuose kooperuoja su Rau
donojo Kryžiaus Stovyklų ir

Pi-

Šeštackeniš, Aigp. 5, 1944 
—,... į , . „J. .. . . -.

ČSgoST.anngBYRP oooooo
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IB IZDININ. 
4657 So. Wood Street, Chlcago, Illinois

000 —
ANASTAZAS VALANČIOS, pirm. ONA JASPARlKNft, ra**.
K. JODEIJ8, ST. CIBtTUnCJS, v. ptnn. N. URVINSKAS, ftnanaq rafc.

daiktai esti greitai parūpin
ti. Prašymai yra įvairiausi, tone 
gal reikia pianą, radijo, ar-' 
ba ligoninei saulės kambarį 
arba pasilinksminimo kam
barį.

liečiu Moterų klubas Tren- 
New Jersey, visiškai 

įrengė priėmimo kambarį į- 
sirašiusiems vyrams Lake- 
hurst Navai Training Serv-
ice. Taryba irgi raportuoja 

Tarybos ypatingai rapor- j kooperaciją prancūzų* italų 
tuoja apie grupes lietuvių-! ir kitų grupių
amerikiečių* savo apylinkė
se, kurios nenuilstančiai re
mia šį Raudonojo Kryžiaus 
darbą mūsų vyrų tarnyboje 
labui. Ypatingai Chicagojė,
Clevelande, Pittsburghe, Bo
stone, Worcesteryje, Brook- 
lyne, New Yorke, keliuose 
miesteliuose Connecticut vai 
stijoj, Shęnandoah, Maha- 
noy City ir Wilkes Barrė,
Pa.

Lietuvaitės ypatingai pa
sišventusiai remia; tarybos 
programas. Jos siuva viso
kius reikalingus daiktus sto-

J. EKSC., VYSKUPAS W. O’BRIEN, D.D.

Labdariai rengiasi 
prie rudeninio pikniko

to bei gėrimų į pikniką at
sivežti, ir kad daug svečiv 
prikviesti. šis rudeninis pik
nikas arba išvažiavimas bus 
labdarių ūkyje.-

Šiais laikais susisiekimai

Praėjusią savaitę buvęs 
Labdarių Sąjungos centro 
susirinkimus parodė, kad ši 
organizacija ir jos veikėjai ^ra £ana .problematiškas
neatostogauja. Jiems tiek'Todėl >uo _ku0P°s is ank8t( 
rūpi sąjungos reikalai ir jos1 tur( pasirūpinti. Reikia i 
užsimojimų vykdymas, kad ank8to uiP ““tvarkyti, kač

žmonių į pikniką. Kad gazo
lino nepritrūktų, reikia su
silaikyti nuo bereikalingų 
važinėjimų ir taupyti kupo
nus labdarių išvažiavimui.

Tradicinis labdarių paren
gimas jyyksta už mėnesio. 
Laiko, palyginti, liko ne- 
iaug. Todėl tuoj pradėkime 
Drisirengimo darbus dirbti. 
Kai iš anksto padirbėsime, 
3us lengviau ir darbo pasek
mės bus sėkmingesnė® ir 
lidesnės. lbd.

Tarybos veikime dalyvau
ja bažnyčių grupės, darbo (Mahanoy City, Pa.).

ŠIANDIEN ĮŠVENTINS MARIJONUS 
Chicagos vyskupas pagel- patiems Tėvams Marija- 

bininkas, Jo Ekscelencija1 nams, bet ir visai lietuvių 
William O’Brien, šiandie ry- ■ katalikiškai visuomenei, kad 
tą, Tėvų Marijonų semina- j arkivyskupas Stritch ir vys- 
rijos koplyčioj, suteiks sub- kūpąs O’Brien parodo tokio 
dijakonatą šventinimus pen- Į palankumo lietuviams. Jis 
kiems Marijonams klieri- visą laiką yra buvęs Tėvams 
kams: Vincui Paruliui (Wor- Marijonams ir lietuviams 
cester, Mass.), Jonui Savu
kynui (Pittston, Pa.), Sta
siui Sapliui (Detroit, Mich.),
Jonui Skrodeniui (Brooklyn,
N. Y.) ir Vincui Raiteliui

nepaisydami savęs, nepaisy
dami karščių ar šalčių, ren
kasi ir svarsto, kaip grei
čiau būtų galima prašalin
ti kliūtis, sukelti pakanka
mai pinigų ir užbaigti sta
tyti lietuvių senelių prieg
laudos rūmus.

Iš centro valdybos ir ati
tinkamų komisijų pranešimų 
paaiškėjo, kad statybos rei
kalai vis tik jau yra pastū-

artimas prietelis. Pažymėti- mėti pirmyn. Labdarių Są- 
na, jog vyskupas O’Brien jungos kuopos ir vasaros

tie, kurie turi automobilius 
nuvežtų kuo daugiausiai

Meilė yra įstabi dorybė. 
Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
r kelias ir riba, prie kurios 
■is veda, ir kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame.

(Šv. Pranciškus)

organizacijos, ūkių koopera
tyvai, muzikos mylėtojai, 
fraternalės organizacijos, ap 
draudos draugystės ir įvai
riausi asmenys. Turint vie
ną centrinę įstaigą priimti 
ir išpildyti prašymus kiek
vienoje vietoje, šios tary
bos sunaikino eikvojimą ir 
pakartojimą pastangų ir už-j 
tikrina lygią ir greitą dis
tribuciją, ačiū kooperacijai 
viešų grupių ir asmenų vi
sur.

VAKARUŠKININKŲ GEGUŽINĖS 
‘ DAINA

Prašom visų oaklausyti,
Ram ta drylia oi lia lia.
Ką joms turim pasakyti,
Fam .ta drvlia oi lia Ha;
Mes pranešim joms naujieną,
Kori pradžiugins kiekvieną,
Kam ta drylia oi lia lia,
05 Ha lylia oi lia lia.
Justice Parko aržuolyne
Vakaruškų gegužinė,
Fam ta drylia oi Ha lia,
Oi 11a lylia oi lia lia.

Ten Rugpifičht šeštą dieną
Ram ta drylia—
Jumis Hnksminsim kiekvieną,
Ram ta drylia—
Atvažiuos daug dainininkų.
Ir visokių šposininkų,
Ram ta drylia—
Oi Ha lylia—
Bus ir Petrė, ir Barbora,
Viena Uesa, kita stora,
Ram ta drylia—
OI lis lyHa—

Ziųoma, bus ir Taėkflnai,
Ram ta drylia—
Ir abn Vešota broliai,
Ram ta drvlia— '
ftptčbuk’s Jonas žad’ atvykti,
Našilkės rankos prašyti;
Ram ta drylia—
Oi 11a lylia—
Jis Barborą pamylėjo,
Meilės laiškas rašinėjo;
Ram ta drylia—
Oi 11a lylia—

Piršlys Pliurpa labai pyksta,
Ram ta drylia—
Sako, Barborėlė klysta, ■
Ram ta drylia—
Ji nenor to našlio seno,
Kar{ jai jis atgabeno,
Ram ta drylia—
Oi Ha lytis—
Jh dvi pačias pakavojo,
Trečios jleškct užsimojo,
Ram ta drylia—

Brangūs lietuviai tautiečiai,
Ram ta drvlia—
Vakaruškininkai jus kviečia,
Ram ta drvlia—
Būsit priimti meilingai,
Ir pavaišinti svetingai,
Ram ta drylia—
Oi 11a lyHa—
Prašom jftsų su godone,
Neatmesti mūs storonę,
Ram ta drylia—
01 lia lylia—

BARBORA NA1UK1

Apart Marijonų, trys klie
rikai iš Saldžiausios širdies 
seminarijos, Melrose Park, 
III. iš vyskupo O’Brien ran
kų šįryt priims mažesniuo
sius švėntinimus.

Rytoj, sekmadienio rytą, 
toj pačioj koplyčioj vysku
pas O’Brien minėtiems pen
kiems Marijonams suteiks 
di j akonai*o šventinimu® . O 
kitą sekmadienį, rugpjūčio 
13 d. irgi seminarijos kop
lyčioje, pats arkivyskupas 
Jo Ekscelencija Samuel A. 
Stritch, D.D. šiuos penkis 
Marijonus įšventins į kuni
gu®.

Vyskupas O’Brien atvyks 
į Hinsdale šį rytą iš Mel- 
rose Park, kur bus vakar 
vakare Saldžiausios Širdies 
seminarijos klierikams su
teikęs tonsūrą. Jo Ekscelen
cija žada parnakvoti Mari
jonų seminarijoj šią naktį, 
o rytoj suteikti dijakonatą.

Ištikrųjų malonu ne tik

Marijonų seminarijos kop
lyčiai pats asmeniai yra įtai
sęs spalvuotą (šv. Kazimie
ro) langą ir Tėvams Mari
jonams važiuojant į Argen
tiną, duosnia pinigine auka 
prisidėjo.

metu, kiek galėdamos rūpi
nasi, kad ką nors surengti, 
kad . aukų parinkti. Besiar
tinant rudeniniam piknikui, 
kuris bus rugsėjo mėn. pra
džioj, kuopos planuoja, kad 
ir programą turėti, ir mais-

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASnUNKEMUt

Geriansio Materlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė Hm įgaliu i mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO« 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 627 N. WESTERN AVĖ.

("Netoli Grand Avė.)
PFOVF. «tWEI,EY «1(l*

$500.00

Uf AB
l'f.

1.

U. S.
P ' v ? •

“DRAUGO"NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLAUTŲ

VAKTOtAMAl KAIMAS

PALVOS BAMTU

sssrVelvaloBe^™.

$12.50
IKI Stt-60 UŽ KIEKVIENA

B« Mualt, MstaraMa 
vaa Nablaaha. VtoaJ žaly ItaaraM daata 
ylattM. Parmatomaa orratal alaar ptaltaa

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

1TM S. AAIaad tad PI

•mm w. asm m. tad n. Law imi 
••M. Dem-born Rot. SOS, Sta MAS

»*( •—4. Aatra4iaa| Ir 
iaa » tu I.

RUDENS LABOR DAY
PIKNIKE

/ . . •
. * *

Pirmad., Monday, Rugs.-Sept. 4, 1944

VYTAUTO PARKE

■■M
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SOPHIE BARČUS
VAKARUŠKININKU

R ADIO
GEGUŽINE

t

Mykolas kviečia vi
sus i vakruSklnin- 
kų Gegužine.

Senis Lumšas stumia sa
vo sūnų Kaulų prie Bar
boros.

Seniai Tačkūnai susirūpinę; 
apie Barboros kavalierius. Šviesiaplaukis, traukia 

savo dumples sve
čiams polkas grot.

Barbora iŠ džiaugsmo So- Iš jos raStų Sle karaktorial 
ka ant vienos kojos. llnkemlna mūsų plačiųjų

lietuvių visuomenę.
Spitsbukas, kuris 

pavilioja Barboros 
širdį "Abejoja"?

Petrė smailiai žiū
ri į Spitobukų Bar
boros numylėtini.

Piršlys Pliurpys ir 
našlys čiulbys ieškan
tis trečios pačios.

SEKMAD., RUGP. (AUG.) 6 D., 1944 -Pradžia 10 vai. ryte iki vidūnakčio - IUSTICE P ARK GAR DENS, Archer avė. & Kean avė. - Šokiai, vaišės

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Pranešame ir
kviečiame

Brighton Park. — Tik 
priminimas ir kartu nuošir
dus užkvietimas Labdarių 
Sąjungos 8 kuąpos, kad iš
važiavimas įvyksta šį sek
madienį, rugpiūčio 6 dieną. 
Ryan’s Woods. Vieta visiems 
žinoma.

Mūsų kuopoj jau yra pa
tirta, kad, rengiant kokį pa
rengimą, visi nariai deda 
pastangų, jog jis gerai pa
sisektų. Taigi, nėra abejo
nės, kad ir šį sekmadienį 
nariai skaitlingai dalyvaus, su mokesčiais, būtinai pasi
nes jie supranta, kokį 
dingą darbą dirba.

Randas mūsų tarpe dar 
žmonių, kurie nepriklauso 
prie labdarių. Taigi juos 
nuoširdžiai užprašom šį sek
madienį praleisti su mūsų 
kuopos nariais. Turėsit va
landą, kitą linksmo pobūvio 
ir prisidėsit prie labdaringo 
darbo.

Rengimo komisija su pir
mininke Sirvinskiene deda 
pastangų, kad atsilankusiuą 
pilnai patenkinus. Nut. rast.

Policija ieško John Milter, 
43 m., 168 W. Oak St., už 
tai, kkd jis peiliu subadė 
James Holohan, 60 m., 4741 
Malden St., kada juodu susi
ginčijo saliūne prie 4328 
Broadway st. Milter padėtis, 
sakoma, labai pavojinga.

Pranešimai
Brighton Park. — ARD 

6-to skyriaus susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
6 d., tuoj po paskutiniųjų 
šv. Mišių, mokyklos kamba
ryje. Prašome nares skait
lingai susirinkti. J. R.

Simono Daukanto draugi
ja Laikys mėnesinį susirin
kimą sekmadienį, rugpiūčio 
6, 12 vai. dieną, Chicago Lie 
tuvių Auditorijos svetainėj. 
Susirinkimas yra svarbus, 
todėl kiekvienas privalo bū
tinai atvykti. Kurie pasilikę

P. K., sekr.

Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas įvyks antra
dienį, rugpiūčio 8 d., Aušros 
Vartų parap. mokyklos sa
lėj 7:30 vai. vak. Narės bei 
nariai malonėkite kuo skait
lingiausiai susirinkti, nes iš
girsite raportą iš praėjusio 
pikniko, ir pasitarsime atei
ties reikalais. .Valdyba

Trijų Metų Mirties Sukaktuvės

Planuoja airportą
Inžinierių komisija išdavė 

miestui raportą, kuriame

ANTANAS
JARECKAS

Gyveno 4428 S. Whipple St.

Mirė Rugp. 4 d., 1944 m'., 8:50 
vai. ryte, sulaukęs pusės arrtž.

Gimė* Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Naujamies
čio parapijca ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris Sofiją Norbutienę, 
jos vyrų Aleksų ir jų šeimų 
ir dukters dukterĮ Zelmų Clft- 
driė, jos vyrų John ir jų duk
terį Joan-Veronikų Kister ir 
jos vyrų George, 2 sūnus -— 
Krank ir jo moterj Frances, 
Walter ,jo moterj Victoria ir 
jų šeimų ir daug Kitų giminių,

, V ir .ęąžistattų.
—TOnas paSStHURra J. ^rale- 
viČIaus koplyčioje, 4348 S. Ca- 
lifornia Avė.

Laidotuvės Įvyks pirmad., 
Rugp. 7 d., 1944 m. iš koply- 
čics 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas Į Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panelė3 Marijos parapijos baž
nyčių. Brighton Parke, kurio
je Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio oielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:
Dukterys, Sfinal, Žentai, 
Marčios, Anūkai, Proanū
kė ir Giminės.

Laidotuvių DiraktoriUH J. 
Llu|evičius, Tel. Laf. 3572.

siūlo Douglas airportą, ne- |Oro trafikai. Dabartinis air- 
toli Park Ridge, III., kaipo portas, prie 63-čios ir Ci-
geriausią vietą naujam cen
triniam Chicagos orlaivių 
terminui pokarinei Chicagos

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigto 1889 m.)

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliilllillit

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 
IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

■

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

Illilllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllll

PKRSONALIZED MBMOMALJB Š.T NO ADDITIONAL COSTi 
PARTICVLAR FBOPLB PRKFER PACHANKIS PRODUOTION8 

DIHTRIBUTOR8 OF THB FA1COU8 MOSTELIA) ORAMITB 
Mort Beautiriil—MOM Badurtnę ■irugtOŠ Pci 1b TM World. 

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS
KREIPK IT tH PRIE __

JOHN W. PACHANKIS
— THB LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Oommaroe

MODERNI Ovidinū PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. Washington-Blvd. 6019 South Troy Street

Tel. ESTebrook 8646 Tel. REPublie 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-0 ▼. vak.; deūtad. ir Sekm. 0-6 vaL

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOSr

cero Avė., yra vienas ge
riausių visoj šalyj. Bet no
rint patarnauti greitesniems

ir daug sunkesniems pokari
niams orlaiviams, reikėtų 
dabartinė vieta kur kas daug 
padidinti. Bet kaip jis dabar 
yra, tam perdaug keblumų.

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

Inžinieriai dėl to siūlo Doug
las airportą prie Park Ridge 
kaipo atatinkamiausią vietą 

į šiam projektui..

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nakų

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

Septynių Metų Mirties 
Sukaktuvės

A. A.

f
ZOFIJA PETRtJLIENC 
(po tėvais Meizeraitė)
Jau sukako septyni metai, 

kai negailestinga mirtis atsky
rė iž mūsų tarpo mylimų žmo
nų Zofiją Petrulienę.

Netekau savo mylimos Rug
piūčio 7 d., 1987 m.

Nors laikas tęsiasi, bet aš 
Jos niekados negalėsiu užmirš
ti. Lai galicutingas Dievas su
telkia Jai amžinų aulai.

Atmindamas Jos liūdnų pru-
‘tllnlmų iš mūsų tarpo, už

prašiau gedulingas Iv. Mišias 
Rugp. 7 d., 1944 m., flv. Jur
gio parap. bažnyčioje, 8 vai. 
ryto.

Bus taipgi flv. MIšles flv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje prie 
Clark Ir Polk gatvių.

Kviečiu visus gimines, drau
gus. kaimynus Ir pažĮstamus 
dalyvauti šlcse pamaldose Ir 
kartu su manim pastmėlstl ut 
a. a. Zofijos siela.

* Nuliūdęs
_____Vynu Vladisolvas Petrulis

DOMINIKAS BALIS
(Gyveno: 65M S. Morgan St, tel. WEN. 0418) *

Persiskyrė su Šiuo pasauliu rugpiūčio 10d., 1941m., 12:30 
vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. JCilo ift Šiaulių apskr., Laižavos parap., 
Purplių kaimo. Tapo palaidotas rugp. 13d., 1941 m., Švento 
Kazimiero kapinėse.

Nors prabėgo trys metai' laiko nuo tavo prasiSalinimo ii 
mūši) tarpo, brangus Dominikai, bet mes tavęs dar neužmir
šome. Tavo žmona Barbora užprašė gedulingas Av. Mišias už 
tavo sielą, kurios bus atlaikytos Šv, Jurgio parap. bažnyčioje, 
trečįad., rugpiūčio 9d., 1944m., 8:00 vai. ryto ir tą pačią die
ną Dievo Apveizdps parap. bažnyčioje, 7:45 vai. ryto.

Barbora Balis visus nuoširdžiai užprašo skaitlingai daly
vauti Aioee pamaldose ir partmelsti už a. a. Dominlko sielą.

Nuliūdę lieka:— Moteris, Sūnus, Marti, Anūkai, Brolis 
ir visos kitos Giminės.

John F. Eudeikis
Laidotuvių direktorius 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 

Avenue
Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio WGE8Programai 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad.
8 vai. vak.

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

______________Teiephone YARD8 1410________

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

MAŽEIKA ~
8319 LITUAN1CA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—M

LACHAW1CZ IR SUNAI
8814 WEST 28rd PLACE 
10756 A MICHIGAN AVR.

Phones: CANAL 2516 
OOMMODOBE 5765 

PULLMAN 1870

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTUANICA AVĖ. _______ Phone YARDS 4908

I. LIULE VIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8578
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Dievo Apvaizdos Parapijos Antras ir Paskutinis Siu Metu Piknikas!
Įvyksta Sekmadienyje, Rugpiūčio (Augusi) 6 d„ 1944 m.

Piknike bus šokiai prie geros muzikos. įvairūs žaidimai ir pasilinksminimai. Pikni
ke bus gardžiai pagamintų valgių didis pasirinkimas, o ypač Aštuoniolikicčių paga
mintas kugelis užims pirmų vietų ir dėl atsigėrimo bus labai gero alaus. Trumpai

Gražiame Vytauto Parke, 115 St., tarp Crawtord ir Cicero
sakant, piknikas turės viso to, ko geras piknikas reikalauja. Taipgi, paraginkite sa
vo draugus ir pažįstamus atvykti ir pasidžia ugti kartu su visais. Piknikas prasidės pa
prastu mūsų piknikų laiku ir tęsis iki vėlumos.

Nuoširdžiai kviečiame visus,

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
» » už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą

Kleb. Kun. A. C. Martinkus, Par. Komitetas ir Aštuoniolikiečiai

Du broliai U. S. tarnyboje

Leitenantas Jonas Dering

t gazolino stotį Deringių šei
ma turi dar du vaiku: Jonų, 
kuris šiuo laiku yra leite
nantu U. S. kariuomenėje ir 
vienuolę kazimierietę, Sese
lę Agnesine, kuri šiuo laiku 
darbuojasi Dievo Apveizdos 
parapijoje, Chicagoje.

• • •
Leitenantas Jonas Dering 

irgi gimė Chicagoje, liepos 
12 d., 1919 metais. Pradžios 
mokslą išėjęs Brighton Par
ke, Nekalto Prasidėjimo šv. 
P. Marijos mokykloje, Jonas 
baigė taipgi Calumet High 
School ir lankė Wilson 
Junior kolegiją, North Da- 
kotos ir Chicagos universi
tetus.

ATSINAUJINA GENGSTERIŲ KOVA

Ensign Vincentas Dering

Ensign Vincentas Dering 
gimė Chicagoje, 1921 m. ge
gužės 20 d. Pradinį mokslą 
išėjo Nekalto Prasidėjimo 
Šv. P. M. parapijinėje mo
kykloje, Brighton Parke. Po 
to tęsė mokslą ir baigė C&- 
lumet aukštesnę mokyklą. 
Be to, kurį laiką lankė dar 
ir Wilson Junior kolegiją 
Chicagoje.

Vincas savanoriu įstojo į 
U. S. Laivyno aviacijos da
lį. 1943 m. rugsėjo 4 d. bai
gęs reikalingus mokslus 
Corpus Christi, Texas, įgijo 
auksinius sparnus ir pakel
tas į Ensign’o laipsnį.

Nuo Capone laikų užsilikusios gengsterių organizacijos 
tarpe Chicagoj atsinaujina žudynės. Pirmoji auka buvo 
Lawrence “Dago” Mangano, kuriam suvaryta per 200 kul
kų.

Ensign Deringui jau teko 
būti kovos ugnyje, šešis 
mėnesius jis išbuvo Pacifiko 
karo fronte ir dalyvavo mū
šiuose su japonais Pacifiko 
salose. Vincui teko nesenai 
grįžti pas tėvelius atosto
goms, bet po kelių dienų bu
vo greitai vėl pašauktas 
grįžti.

Ensign’o Vinco tėvai, Jo
nas ir Marijona Deringiai, 
gyvena adresu 7914 South 
Harvard Ave.P-as Deringis 
ant 79-tos ir Harvard turi

MARGUTI J
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1988 M.

WHFC -1(50 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:80 voL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 Iki 8 v. v.

Jonas įstojo savanoriai 
tarnybon ir pasirinko ka
riuomenės aviacijos skyrių. 
1943 m. spalių 4 dieną Ma- 
rianna, Floridoj, atlikęs pri
sakytus pasiruošimus, gavo

1 sidabro sparnus ir pakeltas•
į leitenantus. Laikinai buvo 
paskirtas toliau lavintis 
skridime ir navigacijos 
moksle Randolph Field, 
Texas. Baigęs ten kursus, 
pakeltas į Flight Instrukto
riaus rangą. Šiuo laiku eina 
pareigas Bainbridge, Geo- 
rgia.
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Lt. Jonas turi kitą brolį 
tarnyboje, Ensign Vincą, 
U. 9. laivyno aviacijoje ir 
seserį, vienuolę Kazimierie
tę, Seselę Agnesine. ,

Ponams Deringiams ištik- 
rųjų yra kuo pasidžiaugti, 
kad taip gražiai išauklėjo 
vaikus. Jie visi šiandie uži
ma svarbias vietas. Jie sau 
ir tėvams neša daug garbės.

Nuduoti policininkų nepavyko

Jaunuolio gudrumas išgelbėjo 
merginą nuo užpuoliko

»
amai

Kas Girdėt*^

Chicagoje <> 

Gaudo automobilistus
Apskaičiuojama, kad Chi

cagoje yra dar apie 100,000 
automobilių, kurie neturi 
apsaugos ženklų (safety 
stickers). Policijai aštriai 
įsakyta gaudyti ir įtraukti 
tuos, kurie važinėja savo 
mašinas be šių štampų.

Sekančiose vietose .galima 
savo automobilius vežti pa
tikrinti ir gauti šiuos ženk
lus: 5140 Lawrence Avė.; 
701 N. Sacramento blvd.; 
1747 E. 95tr St.; 68-tos ir 
St. Louis Avė. (Marąuette 
Park, prie Kedzie); prie 31 

1 gatvės, netoli III. Central ge
ležinkelio bėgių.
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MARGUČIO ofiso
6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L

Telefonas — OROvehill 2242
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U. S. karo aukos 
virš 300,000

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas prane
ša, jog tarp. liepos 6 iki 13 
Amerikos aukų buvo 11,190. 
Visa suėmus, šiame kare 
amerikiečių žuvusių, sužeis
tų arba dingusių skaičius 
jau siekia daugiau kaip 
300,000.

Tai buvo ąpie 2 vai. ryto. 
Mėnulis gražiai švietė, oras 
dvelkė meile ir jaunatve. Dėl 
to, Raymond Mzark, 21 m., 
stabtelėjo dar valandžiukę 
atsisveikinti su savo mergi
ną, Lois Winslow, su kuria 
sėdėjo automobilyje prie 
jos namų, 5131 Roscoe St.

Tik staiga, iš tamsių še
šėlių iššoko nepažįstamas 
vyras, ir priėjęs prie Mzark 
mašinos, pro langą parodė 
policininko žvaigždę.

“Reikės turbūt judu nusi
vežti stotln... O dar geriau, 
pats išlipk, d aš nuvešiu pa
nelę namon.”

Bet Mzark pastebėjo, jog 
vyro parodyta žvaigždė vi
sai nebuvo policininko žvaig
ždė, bet parašas buvo kokios

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ1

Statybai, Remontavtmol,
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ MMOKEJIMŲI

Panaudokite Proga Dabartinėm 
NnoStmrto Ratams

TAPKTTE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflmj fatalgoje. Jftm) Indėliai 
rftpenttn*al globojami Ir Ilgi g*,000.00 ap
drausti per Federal Sartam and Loaa In
surance Corporation. Jflmj pinigui bus greitai 
Uhmokaml Jums ant

SENIAUSIA IR STMIAUMA IAUAJTIŲ 
FINANSINE ĮSTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnarlmol —

JOS. F. BUDRIK,
INO.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILK

Tek CALumet 7237I- - - - A- - - -
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

KEISTUTO SAVINOS AND L O A N 
TEK: CALUMET 4118 S Joa. M. Moaerla. SM*y.

A 8 8 O C I A T I ON 
MM |O. HAJLSTED 8T.

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCPL, 1400 K.. NedėUoa 
vakare — 4:40 P. M.
WHPC, 1440 K., Ketrego 
vakare — 7:04 P 4f.

tai tulšių kompanijos. Tai 
žinodamas, Mzark dėl to ty
čia nesiskubino, šnekino ne-* 
pažįstamą vyrą iki kol pa
matė, kad praeina policinin
kas. Jį pamatęs Mzark gar
siai sušuko ir pasivadino po
licininką, kuris nepažįstamą 
vyrą tuoj ir suareštavo.
$200 PABAUDOS.

Teisme vyras pasisakė 
esąs Tadas Barnowski, 34 
m., 5333 Eddy St., vedęs ir 
turįs keturis vaikus. Dėl sa
vo pasielgimo Barnowski pa
siaiškino, kad tą naktį per
daug buvo gėręs.

Teisėjas Barnowskiui už
dėjo $200 pabaudos; $100 už 
tai, kad nudavė policininką, 
o kitą $100, kad trukdė vie
šą ramybę. Kaltininkas, ne
turėdamas pinigų, turės 
bausmę atsėdėti kalėjime. 
Teisėjas Mzark’ą pagyrė už 
jo sumanumą ir gudrų pa
sielgimą.

Mirė ir sėbras
Vakar buvo rašyta, 

Lawrence Mangano, garsus 
gengsteris, buvo ketvirta
dienį mirtinai nežinomų pik
tadarių pašautas, o jo drau
gas sėbras Mike Pontilta bu
vo sužeistas. Dabar ir Pon- 
tillo už kelių valandų po 
Mangano irgi pasimirė nuo 
kulkos žaizdų.

Pavogė
Jonas Cavanaugh, 5921 S. 

Halsted St., policijai prane
šė, jog nežinomi vagiliai įsi- 
briovė į jo karčiamą ir išvo
gė tuziną kvortų degtinės. 
10 porų marškinių ir telefo
no pinigų dėžę.

kad

Sužeistas lietuvis
Laivyno departamentas 

paskelbė vardus 456 jūrei
vių, marinų ir pakraščių ap
saugos dalinės (coast
guard), kurie žuvo ar su- 
žeisai karo frontuose. 37 
yra iš Illinois. Jų tarpe ran
dasi marinas Cpl. Julius M. 
Stanis, iš Westville, III.

Pašautas
Jūreivis Omer Kelly, 27 

metų, dešimčiai dienų par
važiavęs atostogų, buvo mir
tinai pašautas saliūne, 933 
E. 43rd St., kada susiginčijo 
su Jack Goodman. Goodman 
policijai pareiškė, jog Omer 
buvo prisigėręs, jį, Good- 
man’ą, visokiais žodžiais iš
vadino, duonos kepalu suda
vė į veidą ir grąsinęs jį už
mušti, ir Omer’ą pašovęs, 
kada šis vėl puolė jį patį 
mušti.

Uždaryk langą nuo sau
lės, o atidarysi duris dak
tarui. žmonių priežodis

X Silvestrą Paukštį, 6935 
S. Maplewood Avė., šiomis 
dienomis patiko nelaimė. 
Sūnui parvykus iš kariuo
menės atostogų, visa šeima 
nuvyko į svečius pas karei
vio žmonos tėvus (uošvius) 
į Roseland. Ten Silvestras 
įlipo į medį vyšnių pasi
skinti; krito ir nusilaužė ko
ją. Nuvežtas į Šv. Kryžiaus 
ligoninę.

X Adv. Bronius Meskis 
karo lėktuvu parskrido iš 
Aleutian salų aplankyti sa
vo sergančią žmoną, kuri 
sunkiai nukentėjo susidūrus 
35 gatvės gatvėkariams ir 
jau ketvirta savaitė guli šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Kariuo
menėj Meškis užima žymią 
poziciją. Salose, sako, oras 
drėgnas ir dažnai lyja.

X Karys Antanas Skirius, 
kurio įdomūs laiškai iš ka
rio gyvenimo telpa “Drau
ge”, iš Utah stovyklos per
keltas į Camp Stoneman, 
Calif. Jo žmona dabar gy
vena Marąuette Parke.

X Oninių atgarsiai dar 
tebeina po Brighton Park. 
Ona Širvaitienė, motina dai
nininkės J. širvaitės-Gap- 
šienės ir Onos Žylienės (žmo 
na Waukegan lietuvių par. 
varg. S. Žyliaus), turėjo di
delį surprizą sulaukus sve
čių ir dovanų.

X Mūs korespondentas 
prašo pataisyti klaidingai 
paduotą vardą Rėkų sūne
lio. Pakrikštytas ne William- 
Arnold, bet William-Ronold.

X Jonui Bertašiui, cicerie 
čiui, išėjus į kariuomenę, Ci
cero vyčiai neteko vieno uor 
liausiu ir pavyzdingiausių 
narių.

MINĖS DVEJAS SUKAKTUVES
šiomis dienomis Anthony 

H. Kasperui sueina lygiai 
27 metai kaip vedęs ir 8 t 
metai kaip biznyj. Tuo būdu į

Rugpiūčio (Aug.) 
5-tq ir 6-tq d.

įvyksta šių dviejų sukaktu
vių minėjimas ties 5059 So. 
Wells Street.

Draugai, giminės, Koetu- 
meriai Ir šiaip pažįstami y- 
ra prašomi atsilankyti ir tu
rėti kartu valandėlę links- 
maua laiko praleisti.

ANTHONY H. KASPER
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ANTHONY H. KASPER
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