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Naciai puola rusus prie Raseinių; 
rusai skuba per pietinę Estiją

../'and that goverament of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”

Price 3c

—Abraham Lincoln

MASKVA, r-ųęp. 16.—Ru
sų komunikatas minėjo vo
kiečių "atakas” vietoj "kon 
tratakas/' ir pripažino, kad 
naciai laikinai pralaužė jų 
linijas.

Nacių puolimas Rytprūsių 
fronte buvo sukoncentruo
tas siauram radone netoli 
Raseinių, Lietuvoje, 53 my
lias į šiaurryčius nuo Til
žės, manomai tam, kad pa
sukti rusų linijas pagal Ryt
prūsių sieną.

Smarkiai mušama rytuo
se ir vakaruose, vokiečių 
kariuomenė matomai nutarė 
žūtbūtiniai bandyti užkimš
ti rusų pralaužtas spragas 
ir neduoti rusams įžengti į 
Vokietijos teritoriją.

Į pietus ir šiaurę nuo V,ar

Puolė salas tarpe Kinijos ir Formosos
jfr' 4- • 1 Ja
CHUNGKING, rugp. 16.— 

Amerikos Liberator lėktuvai 
šiandien atakavo japonų 
Mako laivyno bazę, Pesca- 
dores salose. Tai buvo pir
mas puolimas salų tarpe 
Formosoa ir Kinijos.

Nakties metu Liberator 
lėktuvai iš Gen. Chennault 
aviacijos vieneto atakavo 
Takao uostą, pietvakarinėj 
Formosa salos daly.

Per tris dienas atakavo japonų bazes
PEARL HARBOR, rugp. 

16.—Jau ir taip nukentėju
sios japonų bazės nuo Kuri- 
lių iki centrinio Pacifiko 
jautė trijų dienų atakas. 
Pastebėta, kad japonų lėk
tuvų opozicija padidėjusi 
virš Kurilių ir Volcano salų.

Atakos buvo atliktos rug- 
piūčio 11, 12 ir 13 dd., ar
mijos, laivyno ir marinų

Užgiria Atlanto 
čarterio principus

VATIKANAS, rugp. 16.— 
Straipsnyje apie Atlanto 
čarterį, Vatikano organas 
L ’Osservatoire Romano ra
šė, kad visas pasaulis “do
minuojamas sąjungin inkų 
■jėgų,” ir pareiškė viltį, kad 
čarterio principai bus įgy
vendinti tarptautiniam gy
venime.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 17 d.: ftv. Ro

kas ir 8v. Hiacintas; seno
vės: Saulenis ir Sigita.

Rugpiūčio 18 d.: ftv. Aga- 
pitas; senovės: Mantautas 
ir Alė.

ORAS
Giedra ir vėsu.

šuvos ir Rytprūsių frontų, 
tačiau, rusai. veržiasi pir
myn. Estijoje jie užėmė An- 
ne, 14 mylių nuo, Estijos— 
Latvijos sienos ir 75 mylias 
nuo Baltijos, fr Muštąją, 29 
mylias nuo Tartu, bei Kasai, 
devynias mylias nuo Ryga- 
Tallinn geležinkelio.

Suvalkijoje rusų, kariuo
menė, lėktuvų padedama, 
veržiasi arčiau Prūsų sie
nos, nežiūrint didėjančios 
priešo opozicijos.

Varšuvos fronte, anot ru
sų komunikato, smarkios 
nacių kontratakos Praga 
apylinkėje buvo atmuštos.

Specialiam pranešime, ru
sai sakėsi nuo liepos 13 iki 
rugpiūčio 12 jie suėmė ar 
išmušė 172,630 nacių karių.

Mako randasi apie 1,700 
mylių į įpietvakarius nuo 
Tokyo ir 400 mylių į šiaurę 
nuo Philippinų. -*

Prez. Rooseveltas ir Mi
nistrų Pirm. Čhurchill savo 
Cairo padarytam pareiški
me sakė Pescadores salos 
po karo bus grąžintos Kini
jai, iš kurios japonai jas 
atėmė. Tos salos yra mažy
tės, bet dėl jų strateginės 
pozicijos svarbios.

lėktuvų. Liberator bombe
riai, veikiausiai iš Saipan 
salos, atakavo Iwo Jima sa
lą, Volcano grupėje, kur 
numetė suvirs 35 tonus bom 
bų ant aerodromo ir netoli
mų įrengimų.

Vienas Amerikos lėktuvas 
buvo numuštas. Grįžę lakū
nai sakė priešlėktuvinių pa
trankų šaudymas buvęs ne
gausus.

Atakuoja japonus 
Salween fronte

CHUNGKING, rugp. 16.— 
Kiniečių komanda pranešė, 
kad kiniečiai pirmadieny 
pradėjo dideles atakas ant 
Tengchung, paskutinės di
delės japonų bazės Salween 
upės fronte, netoli Runna 
sienos. Kiniečiams kariams 
padeda Amerikos lėktuvai.

Japonai pasitraukė 
iš Indijos i Burma

LONDONAS, rugp. 16.— 
Tokyo radio šiandien pripa
žino, kad japonų jėgos pa
sitraukė iš šiaurrytinės In
dijos į Burmą. Anot prane
šimo, jie ten “ruošiasi atei
ties kovoms.”

Corsica saloj sukoncentravus atitinkamas jėgas, sąjungininkai išlipo pietinėj Prancūzijoj ir 
įsteigė liniją rtuo Marselle iki Nice. Suvirš 800 sąjungininkų karo laivų išlaipdino septynias ka
rių bangas, kurios, manoma, žygiuos Rhone klonio keliu susijungimui su armijom šiaurėje.

(Acme-Draugas Telephoto)

Negrai kariai užpuolė 
italus karo belaisvius
SEATTLE, Wash., rugp. 

16.—Militariniai autoritetai 
tiria negrų karių užpuolimą 
ant italų darbo vieneto ba
rakų artimam Fort Lawton. 
Negrai kariai akmenimis 
apmėtė italus pirmadienio 
naktį. Mūšiuose sužeisti 24 
italai ir keli kariai.

Po grumtynių buvo rasta 
vienas pakartas italas, Gu- 
glielmo Olivanta. Bandoma 
nustatyti ar jis pasidarė 

lsau galą.

Amerika 'užšaldė' 
Argentinos auksą

WASHINGTON, rugp. 16. 
—Federalinė vyriausybė ė- 
mesi griežtesnių žygių prieš 
Argentiną ir uždraudė iš
siuntimą iš Amerikos dvie
jų milijonų dolerių vertės 
aukso, kuri yra Ąrgentinos 
nuosavybė.

Tas auksas turėjo būti iš 
New Orleans, La. vežamas į 
Argentiną.

Paaiškinta, kad tai nėra 
tikras “užšaldymas” Argen 
tinos turto, kadangi ji gali 
tą auksą vartoti savo reika
lams J. A. Valstybėse.

KARO BIULETENIAI
—Nacių atakuojami/ ru

sai pasitraukė iš vieno mie
sto prie Varšuvos, bet sakė 
atmušą nacių atakas Lietu
voje.

—Naciai okupantai nužu
dė kitus 23 patriotus Olan
dijoje.

—Fašistų spaudoje pasi
rodė Benito Mussolini pa
reiškimas, kuriuo jis džiau
giasi, kad nebus teisiamas 
‘necivilizuotam ’ New Yorke.

— Britai lėktuvais prista
tė karo reikmenų lenkams 
partizanams Varšuvos mies
te.

Įspėja dėl komunizmo 
pavojaus Amerikoje

NEW YORKAS, rugp. 16. 
—Šiandien išleistoj autobi
ografijoj, “Labor Lawyer,’ 
Louis Waldman, socialistų 
ir darbininkų veikėjas įspė- į 
jo, kad New Deal adminis
tracijos “kairiasis totalita
rizmas” gali J. A. Valsty
bėse įvesti komunizmą arba 
savo rūšies fašizmą.

Nuskandino aštuonis 
japonu laivus

GENERALINIS ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, rugip. 
16.—Gen. MacArthur pra
nešė, kad patrulės lėktuvai, 
atakuodami olandų rytų In
dijos salas į pietus nuo Hal
mahera, nuskandino aštuo
nis senus japonų pakraščių 
sargybos laivus.

MacArthur ta proga prai- 
nešė apie dar kitą ataką ant 
Halmahera salos, kuri jau 
beveik bevertė japonams.4____ ________

Naciai matomai ieško 
nesunkios taikos

NEW YORKAS, rugp. 16. 
—Vokietijos militarinei pa
dėčiai blogėjant, jos užsie
nių ministerijos NPD agen
tūra pasiuntė užsienin cita
tą iš “Berlyn&s-Roma-To- 
kyo” žurnalo, kurioje pra
šoma “taika pagrįsti tikru 
interesų kompromisu tarp 
laimėtojų ir pralaimėtojų,’ 
kitaip, esą, bus paruošta 
dirva trečiam pasauliniam 
karui.

- - - -~ v — — —

Bulgarai nusitars dėl 
užsienio politikos

LONDONAS, rugp. 16.- 
Nacių Transocean žinių 
agentūra sakė Bulgarijos 
parlamentas ryt dieną laikys 
nepaprastą posėdį, kuriame 
išklausys pareiškimo dėl 
tautos užsienio politikos.

Prancūzai partizanai 
užėmė 12 miestu

LONDONAS, rugp. 16.— 
Prancūzijos požemis, sąjun
gininkų invazijos pietinėj 
Prancūzijoj ir nacių pasi
traukimu Normandijoj pa
drąsintas, pradėjo gyviau 
veikti, ir kooperuoja su są
jungininkų jėgomis. Parti
zanai jau užėmė Sizun, Bras 
parts, Pleyben, Chateaune- 
uf, Coray, Milizac, Quim- 
perle, Bannalec, Chateaulin 
ir Douamenez.

Sako naciai bėga iš 
Paryžiaus ir Vichy

- MADRIDAS, Is p a n i j a, 
rugp. 16.—Pasieny gauna
mi raportai sako vokiečių, 
komanda įsakė visiems ko
mandos štabams tuoj ap
leisti Paryžių, paliekant vien 
tik sargybinius ir išsprogdi
nimo grupes.

Pranešta taipgi, kad vo
kiečiai okupantai įsakė vi
siems prancūzų administra- 
tyviniems departamentams 
kuogrefčiausiai išvykti iš 
Paryžiaus ir Vichy.

Mirė Mihailovič žmona
LONDONAS, rugp. 16.- 

Lenkijos požemis pranąšė 
vyriausybei Londone, kad 
Jugoslavijos četnikų vade 
Gen. Draja Mihailovič žmo 
na mirė nacių koncentraci
jos stovykloje prie Osvie- 
citn.

Dvi bangos robotiniu 
bombų nakties metu

LONDONAS, rugp. 16.— 
Nacių skrendančios bombos 
vakar prieš vidurnaktį ir 
anksti šį rytą atakavo Lon
doną. Abi atakos padarė 
nuostolių.

Kiti tūkstančiai karią sklandytuvais 
nusileido už fronto liniją Prancūzijoj

ROMA, rugp. 16.—Sąjungininkų invazijos jėgos vietom 
įsiveržė iki aš'?uonių mylių nuo kranto pietinėj Prancūzi
joj. Visi pirmieji objektai užimti ir pozicijos tvirtai įsteig
tos.

Anot vieno pranešimo, Radio France (Alžyre) sakė 
sąjungininkų kariai pasiekę punktus net 20 mylių nuo iš
lipimo vietų.

Lėktuvais pristatomi britai ir amerikiečiai kariai, nu-1 f
sileisdami užpakaly linijų sustabdo priešo rezervų prista
tymą. Vienas sklandytuvų dalinys buvo suvirš 50 mylių 
ilgio.

Vokiečių opozicija bendrai vis dar nedidelė. Oficialiai 
pranešta, kad mūsų nuostoliai nedideli.

Invazijai padėjo lėktuvų 
ir karo laivų bombardavi
mas, kuris buvęs iki- šiol di
džiausias ir efektyviausias. 
Oficialus pranešimas sakė 
lėktuvais pristatyti viene
tai skuba į nustatytus ob
jektus.

Pranešta, kad dėl didelės 
priešo patrankų ugnies vie
noj vietoj nebuvo galima iš- 
laipdinti karius. Nacių DNB 
agentūra sakė ta vieta bu
vusi prie St. Maxine, šiauri
nėj pusėj St. Tropas įlan
kos.

Vienas pranešimas, są
jungininkų ir nacių nepat
virtintas, sakė mūsų kariai 
jau užėmė Nice ir Cannes

■ . * •, .:. i'

Pataria sugautiems naciams pasiduoti
LONDONAS, rugp. 16.— 

Sąjungininkai apšaudo vo
kiečių septintos armijos ka
rius Falaise apylinkėje šo
viniais ir lapeliais, kurie ra
gina juos pasiduoti.

Berlyno pranešimas sakė 
Gen. Patton šarvuočių divi
zijos dalinys skubiai pasiva
ręs 60 mylių rytuosna iki 40 
mylių nuoi Paryžiaus, ir iš 
naujo gręsia pasitraukian
čius nacius apsupimu prie 
Dreux ir Chartres.

Tarp numetamų lapelių 
buvo nuotraukos vokiečių 
karininkų pasiduodant £her 
tourge.

Skubėdami Seiųe upės 
link, Amerikos šarvuočiai 
gręsia vokiečiams sugavimu 
tarp betiltėe upės ir Atlan
to kranto. Lėktuvai sunai
kino tiltus skers Seino.

Raportai iš fronto sako

Atakavo aerodromus, fabrikus Reiche
LONDONAS, rugp. 16.— 

Apie 2,000 Amerikos lėktu
vų iš Anglijos šiandien ata
kavo aerodromus, aliejaus 
Varyklas ir lėktuvų fabri
kus Leipzigo ir Magdeburgo 
apylinkėse, Vokietijos cen
tre.

Nakties metu britų lėktu
vai numetė dviejų tonų sun
kumo bombų ant Berlyno.

miestus. Naciai pripažino, 
tačiau, kad jie išsprogdina 
įrengimus abiejuose tuose 
miestuose.

Britų radio sakė penki 
miestai jau -užimti, ir kad 
suimama labai daug vokie
čių belaisvių.

Stokholme gauti praneši
mai iš Berlyno sakė nauji 
išlaipdinimai prailgino fron 
tą iki 120 mylių, nuo Tou
lon laivų bazės iki San Rė
mo, Italijos uosto ir kuror
to, 84 mylias į pietvakarius 
nuo Genoa. Tankų grumty
nės vyksta tarpe Toulon ir 
Cannes.

Maršalas Von Kluge patrau
kė didesnę dalį savo šarvuo
čių iš mažėjančio Norman
dijos fronto, ir skubiau siun 
čia savo kariuomenės liku
čius per Falaise pabėgimo 
spragą, kuri susiaurinta iki 
aštuonių mylių.

Tikrai nežinoma, kiek vo
kiečių beliko spąstuose. Spė 
jama, kad dar apie 50,000 
Tos nacių armijos, kaipo 
armijos, jau nebėra. Vokiei- 
čiai kariai išsiskirstė į ma
žas grupeles ir bėga kaip 
kas gali.

Gen. Patton vadovaujama 
armija per truputį suvirš 
dvi savaites sudavė naciams 
didelį smūgį—apie* 100,000 
karių—suėmė 39,000 belais
vių, 46,000 Sužeidė ir 11,000 
išmušė. Naciai prarado su
virš 300,000 savo karių Nor 
mandijoje.

Flying Fortress lėktuvai 
iš Italijos puolė strategi
nius geležinkelių tiltus pie
tinėj Prancūzijoj, o Libera
tor bomberiai puolė chemi
kalų fabriką Friedrichsha- 
fene.

Šimtai mažesnių karo lėk 
tuvų atakavo priešo karei
vines ir linijas šiaurių Ir 
pietų Prancūzijos kovos 
frontuose.
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B DETROITO LIETUVIU GYVENIMO ] PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North SideNaujas Dievo tarnas

Kun. Stanislovas J. Sap- 
Iys, MIC., sūnus Jurgio ir 
Stefanijos gyvenančių, 3886 
Raulo Avė., Deurborn, Mich., 
baigęs Šv. Antano parapijos 
mokykla ir čia tarnavęs Mi
šioms, jausdamas pašauki
mą įstojo Tėvų Marijonų 
Kongregacijon ir sėkmingai 
baigė kunigo mokslą. Rugp.

ir girias, kur užklupę japo
nus ištaškė jų visas tvirto
ves ir jas užėmė. Dalyvavo 
mūšyje vadinamam Battle

I stead rūpesčiu tapo ipaga- 
j minti labai skanūs pietūs 

North Sidėje tuo tarpu la- susirinkusiems. Papietavus 
bai ramu, tylu, net per daug p^yt. dlug kalbų.kalbe-

of Būna. • Laifningai išlikęs'ramu ^ prieš mirtį. Tiesą Kun Jurgute gana su-
sveikas, gavęs progos nuvy 
ko i, Auatraljją, kur jo jau 
nystės draugas Jurgis To
laus kas toj pačioj U. S. Red 
Arrow Infantry tarnauja ir 
pranešė jam, kad suėjęs su 
lietuviu kun. J. Tamulių. Šio 
kunigo rūpesčiu Kratage bu 
vo pakviestas pas lietuvius 
vaišėms ir susipažinimui. 
Nuvykęs Kratage su Tulaus- 
ku rado kun. J. Tumulį, Sen
kus, Balčiūnus, Levonus ir 
dargiau. Susipažinę ir lie
tuviškai pasivaišinę. Vaka
ras kareiviams buvęs toks 
įspūdingas, kad, sako, nie
kados negalėsią jo užmiršti.

Kun. J. Tamulis esąs ne 
tik pilnus nuoširdumo, bet 
didelis tėvynainis, už lietu
vystę viską atiduotų.

Australijos lietuviams bu
vę labai linksma matyti A- 
merikos kareivius; sunku

pasakius, taukiniai lietuviai kalb5tojus perstati-
sensta ir miršta. Kuomet najo> D.ĮyVįų tarpe buvo ir 
Lietuvos sodybos liepsnoja, sveik8t,s L žinių „dakto 
mūsų tautos likučiai žūsta,
mes čia bent North Sidėje 
nebepajėgiame rimto darbo
nei pradėti. Kur mūsų va
dai? Kur pirmininkai, vice
pirmininkai ir kitokie? Kur 
šalpos skyrius? Laikas juo 
mi susirūpinti.

Milaveckienę taip jau alinės , rinos Packevičienės. A. a. [kai šiandieną gina laisvę sa- 
savininkę. Abu ligoniai per Kotrinos laidotuvės įvyko‘vo gimtojo krašto. Juškevi- 
aunkiai yra dirbę. Linkiu! rugp. 11 d., Vinco — rugp. ; čiaus duktė Marytė dėvi 
jiems greit pasveikti. 112. Abu išgyvena Ameriko- WAC uniformą, sūnus— ka-

rius S. Gabaliauskas su žmo
na ir sūnum. Jis mano kiek 
laiko paviešėti Katiliaus ū- 
kyje, kad visiškai pasveikus 
ir sustiprėjus. Beje, A. Ka
tiliaus ūkis iš 90 skėrių yra ’ 
labai gražiai sutvarkytas, i 
Tai tikras dvaras. Gyvena- ’ 
mas namas su visokiais pa
togumais, lauke yra mau
dynės — pool. Mat tą ūkį\ 
ir tą namą pirma valdė tu-Į 
las didikas, turtuolis. Tai į 
buvo jo vasarnamis.

Bridgeville
Praeitą savaitę mirties 

jįuigelas, užsukęs į mūsų ko
loniją, nutraukė gyvybės siū 
lą dviejų gerų parapijonų: 
Vinco Juškevičiaus ir Kot-

je suvirs 40 metų ir išaugi
no gražias šeimynas. Jų vai-

rio. Vienas Packevičienės 
(Nukelta į 5 pusi.)

K
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VVO1K STLI1IO
134’ VVesr 33*** Street

Kun. S. J. Saplys, M.I.C.
13 d., Tėvų Marijonų semk
narijoj, Hinsdale, III., arkiv. kUV3, su draugiškais lįstų 
Stritch įšventino į kunigus. vįais atsįskirtį.

Naujas Dievo tarnas pir
mas šv. Mišias laikys Šv.
Antano bažnyčioj, rugp. 20 
d.’ 11 vai. ryto. Kleb. kun.
I. P. Boreišis deda daug pas
tangų, kad primicijų iškil
mės būtų gražias. Primicijo
se dalyvaus svečių kunigų.

Vakare 6 vai., Lietuvių 
svetainėj, bus bankietas pa
gerbimui primicijanto. Ban- 
kietą rengia šv. Rožančiaus 
dr-ja. Kviečia visus Detroi
to lietuvius dalyvauti iškil
mėse. Kore&p.

Rugpiūčio 13 d. pas mūs 
kleboną atvyko kun. A. Jur
gutis ir kun. E. Vasiliaus
kas ir visi trys kartu išsi
skubino į Antano Katiliaus 
gražųjį ūkį, kur susirinko 
būrelis katalikų veikėjų pa
sikalbėti, pasisvečiuoti h 
drąsiai pažiūrėti į akis bau
ginantiems šių dienų įvy
kiams. Dalyvavo apie 25 as
menys. Tai tik pradžia. Ka
talikai turėtų dažniau rink
tis, kalbėtis, galvoti ir gel
bėti kas galima dar išgel
bėti. Mes, Pittsburgho ir a-
pylinkių katalikai, gražiai] DR. VAITUSH, OPT.

Ligonių pas mus niekuo
met netrūksta. Susirgo No. 
Side veteranas mūsų para-1 
pijos organizatorius Povilas ■ 
Bajoras, gražios užeigos sa
vininkas.

Širdies liga paguldė lovon
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Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Pėsti 26 dienūs per 
New Guinea /

Corp. Joseph R. Kratage- 
Kratavičiaus pasakojimas n 
pie New Guinea Red Arrow 
U. S. Infantry atsižymėji- 
mus, Australijoj gyvenančių 
lietuvių draugiškumą ir la .
tai draugišką kim. Juozapą *r

Corp. J. R. Kriage tą 
džiaugsmą detroitiečiams pa 
pasakojo [parvykęs paviešė
ti pas tėvus tris savaites. Ta 
proga giminės, brolis Anta
nas ir Onai Kratavičiai bu- nus' 
vo surengę vaišes, kuriose 
dalyvavo būrelis giminių.

Paviešėjęs, išvyko į tar
nybą. Tikisi, kad pasiliks 
šioje šalyje, nes ilgai tar
navo užsienyje. '

Korporalas J. R. Kratage, 
kun. J. Tamulis ir G. Tu
rauskas nusifotografavę Aus 
tralijoj susipažinimo dieno
je. Kun. J, Tamulis, kaip 
anksčiau buvo pranešta 
vyksta į Amerikos Jungti
nes Valstybes. Nors neilgai 
gyveno Australijoj, bet la
bai daug pasidarbavo lietu
vių vardui išgarsinti ir su
pažindinti su lietuvių menu

išlaiką net 8 parapijas, gali
ma daug nuveikti, jei vie 
ningai dirbsime, nęnugąstau 
sime ir nesidairysime į šo- 

Grėbliūnų iš Home-

urruvis

fanu»taviau»

Palengvina akių įtempimą kun> 
priežastimi galvos skaudėjimo, 

akių aptemime, aervuo- 
idamų akių karitį, atitai- 

trumparegyatų ir toliregystų.
akfciiua. Viauo-

knygutes paimti. Tas paro
dys, kad lietuviai nori pa
likti kokią nors atmintį, ku
ri jų vardą palaikys svetim
taučių tarpe. Knygučių gali
ma gauti pas P. Grybą, S. 
Atkočiūną, P. Medonį, B. 
Walls ir kitus. Lyga turi 
jau virš 200 narių. Be abe- j 
jonės, visi nariai pasidar
buos šiam kilniam tikslui.

Detroito Lietuvių Karei
vių Motinų klubo svarbus 
susirinkimas įvyks rugp. 20 
d., tuoj po sumes, Šv. Anta 
no parap. mokykloj.

m elektra parodančia m- 
kkkbn. Spedalė atyda at-

1 mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nue 1« ryto iki S V. 
vok. Seredomis nuo pieUr •

dėlioj pagal autoriĮ

<713 South Ashland A v. 
Hmm YABM 1173

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Tunui).
■s
Jau virš trys metai, kaip 

Corp. J.. R. Kratage U. S. 
tarnyboj ir jau du metai, 
kaip New Guinea. U. S. Rsd 
Arrow Infantry pirmutinė 
buvo ten kovai prieš japo
nus.

mis.

Žinių-žinelšs
American Lith^anran Ser

vice League visa energija 
pradėjo darbuotis, ^kad su- 
grįžusiems kareiviams būtų
sukeltas fondas. Valdyba de- 

Per 26 dienas pėsti kelia-!da pastangų, kad rengiamas 
vo per New Guinea kalnus I kareivių naudai piknikas
.. .. ......... .................. .......... Irugp. 24 d., Beech Nut Grove

kur bus laimėta War Bonds, 
pavyktų. Visas pikniko pel- 
n is eis kareivių fondan. War
Banda tikistų knygutės tik 
po $1.00.

Lietuvis, mylintis savo 
tautą, turėtų nors po kelias

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

TeL CALumet 7237
----------------------

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

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro? 
dytų dalykų — už priei- 
n&m&s kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

BVPIUIO RAOJO VALANDOS:
UTCFL, inoo K., Nedėlios 
vakare — S:M P. M.
WHPC, 14S0 K.. Ketvego 
vakare — 7:00 P. M..

WHOLESALE
FURNITURE

6ROKER
EverytMng In the line of 

Furnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Repreeentative

8HOWROOMS IN
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIO 6051

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavbnul, Reflaansavimul—
ANT I.ENGVV MftNESINIU IfiMOKCdlMU!

Panaudokite Prosu DabartlnSmią 
Nuošimčio natoms.

žemoms

TAPKITB FINANSINIAI NEPRIKIŠA UHt)MIi-.......... -■ ■■. .i .. i. a......... ..........
TATPYKITE mOsų Jrtai*O}e. Jūmj Indeliai 
rApestlngal (InbnMmt Ir ll«l 48.000.00 ap- 
draa«tl per F.vieral Savinas. and Loan In
surance Corporation. pinigai bus greitai
limokaml Jnms ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IOTAIOA

___________ ““ <T M*t*‘ ’k‘k"‘n«® Patarnavimo! —■' —« ... :JdBSWM** "V
KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL: CALUMET 4118 Jot. M. Mozeris, Sec’y. 8226 80. HALSTED ST.

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Pitone: LAFAYETTE 8617

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
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 paa jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT*

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų \ Įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami tteg- 
zamlnuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regSJimo mokslas 
gali sutelkti.

i»fl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visa akių (tempkn*.

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

OPTOMETRISTAI.
1801 So. Ashland Avenue

Kampas U-tos
Telefonas i CANAL 0533, Chicago

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

Trečiad. ir ŠeAtad. 9:30 a. m. 
Iki 7:00 p. tą.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPER VISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

jį; Į ■ ė
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai, vuk. 

Nedėliomis pagal sutarti
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Bes. 6998 So. Talinu Avė.
Bes. TeL GROveUU 9617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS

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

DR. G. SERNER» . M
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

29 metų patyrimas
'Tel.: Yarda 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 
f Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Sekmadienyje pagal sutartj.

'Tel.: Yi4T

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

TeL CANal 6122

DR. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Pįace
Tel. BEPublie 7868

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 CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

; 6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 West S5th Street

TeL YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
•TDTTOJAS B CHBUBGA8
- B AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
▼U.: 11-12; 2-4; 6:30-8:30

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

į ____ _  ,, .

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.PIRKITE KARO BONUS!

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 8080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. Tel.: MIDvray 3880 

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
< LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 
Bes. Tel i BEPublie 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: EEDzie 2868 

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

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

ir Šeštadieniais i 
Valandos t

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą diįj^ kad jo Bebrao-,

< ■’
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CLASSIFIED AND "HELP /

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS |

«D RAUGAS” HELP ffANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
TeL RANdolob 6I88-V4MS

HELP WANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRISINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

HELP WANTED — MOTERYS

MAŠINOMS OPERS.
SIŪTI DEL VALDŽIOS 

PIRŠTINES
GERA MOKESTIS

PASTOVUS DARBAI

48 vai. į asvaite. Laikas ir pusė 
už šeštadienį.

J. A. DUBOW MFG. CO. 
1907 No. Miiwaukee

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

\ Atsifiauldt

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO,

LAIVYNAS IŠSODINĘS SEPTYNIAS VILNIS KARIUOMENĖS

Dalis sąjungininkų laivyno Viduržemio jūroj, kuriuo suplanuotai naujai invazijai į pietinę Prancūziją išsodin
ta į krantą septynios vilnys kariuomenės tarp Marseille ir Nice. (Signal Ccrps photo from Italy; Acme-Drauga3 
telephoto)

USA
apie Piju XII

(LKFSB) Buvęi 
USA tarnautojas ■ 
bes sekretoriaus 
(Lietuvoje tai būtų jais. 
kalų vice-ministeril) 
nėr Welley išleido^ 
“The Time for 
Šiame veikale jis m 
ja savo 1940 m. k< 
Europą. Jam teko 
ir Vatikane. Jisai pat 
kaip labai gerai 
Sostas yra infcrmultai. 
pie įvykius visam- 
je, ypač Europoje, jis«l k 
įvertina Vatikano diplo: 
tiją ir ypač Pijaus XIH 
tas savybes.

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

★ SHEET METAL DARBINIKŲ
★ MALIORIAMS PADĖJĖJŲ
★ STOREHOUSE MOTERŲ
★ STOCK PILDYTOJŲ
★ DŽENITORKŲ
★ ŠLAVĖJŲ

Gera Mokestis
6 DIENOS SAVAITĖJE 

100% KARO DARBAI

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲ
Sekantiems šiftams:

4 PP. _ 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA
DEŠRŲ DIRBTUVĖJE 

DARBININKIŲ
Ataisaukit tiktai asmeniškai.

ARMOUR & CO.
2625 W. Madison

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
PRIE VISOKIŲ DARBŲ

Gera mokestis — geros valandos 
APPLY — SERVICE ENTRANCE

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

PATARNAVIMAI

San Francisco, kur liepos mėnesi rei-
I ■ rrt I v" FFkia furkaucio

Employment Ofisas Atdaras: 

8 Ryto iki 4 pp.

PULLMAN
STANDARD CAR 

MFG. CO.

Aircraff Division
900 E. 103rd ST.

Platink “Drangą”.

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

CIthuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* * * ** * *

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47 th Si.

(Pabaiga)
Didieji Kalifornijos 
medžiai

Nevienas stebėjomės tais 
medžiais milžinais, kurių vis 
name net tunelis iškaltas ir 
automobiliai viduriu medžio 
išvažiuoja, kaip tą matėme 
paveiksluose.

— Kaip ten bebus, o jau 
tų medžių miškus turiu pa
matyti !

Pasirodo, kad nepertoliau-

kaip į koplyčią, drąsiai dvi
dešimts žmonių čia galėtų 
šalia kits kito sustoję su
tilpti.

Vaikštau sau vienas,, gro
žėjuos galvą atmetęs, kokią 
lietuvišką meliodiją nušvil
piu, kad net miškas nuskam
ba. Ir daugiau turistų ėmė 
rastis. Pradėjau galvoti, 
kaip čia padarius, kad nebe
reikėtų pavargusias koja3 
bekamuoti atgal bekinkuo- 
jant. Žiūriu, beeinančios dvi

tuvius tik kokį ketvertą kar
tų tebuvo sutikusi. Taip ji 
džiaugėsi ir taip mielai kal
bėjosi. Yra čia ir daugiau 
lietuvių. Labai nustebau, kai 
paskutinį rytą kiek po šešių 
atėjęs į bažnyčią radau tre
jetą lietuvių, atvykusių net 
iš kitos pusės miesto. Jie 
sužinojo apie atvažiavusį lie 
tuvį kunigą, susekė, kada 
Mišias šv. laikysiu ir, nors 
ir labai anksti, atėjo. Lie
tuviška širdis traukia prie 
savųjų. K. J. Prunskis

— Lenkų laikraštis “dėdi
nose” praneša, kad liėjuviaįT 
patrijotai daug pasidarbavo 
ardydami susisiekimą ir už* 
puldinėdami mažesniu® na
cių būrius užfrontėje,! tuo 
prisidėdami prie nacių at
sparumo palaužimo Baltijos 
kraštuose.

— “Gvviazda Polarna”'pra 
ne&a, kad apiplėšimo til
buvo užpultas Philadel 
jos kun. St. Polityka ir sun
kiai sužeistas. Minimas ku
nigas moka lietuviškai ir 
mėgdavo su lietuviais pakal
bėti.

Vyriausybė, padedanti 
Kryžiui pradėjo vert 
slauges kariuomenei ir 
vynui. Sakoma, kad šiuo 
tu reikalinga nemažiau 8,! 
slaugių.

PARDAVTMTTT

šia nuo miesto, šiaurinėj da- mergaitės.
ly, slėny tarp kalnų ir esa
ma tos rūšies miško — Muir 
woods. Autobusas veža pro 
milžiniškas laivų statybos 
dirbtuves. Visa eilė naujų

parsiduoda — 2 Retu medinis 1 laivų, žėgliais apstatyti čia 
namas, adresu 5418 S. Winchester j 
Avė., 4 ir 5 kamh.. lotas 50x125.
Kaina tik $4,900. Pirmam flete ga
lima tuojau gvventi. $1,400 Įnešti.
JOHN O. SYKORA. 2411 S. 52nd 
AVĖ., TEL. CICERO 453.

PARSIDUODA — 2 fletų mūro na
mas, adresu 1902 S. 48th Ct., 5 ir 5 
kamb., karSto vandens Šiluma. 2 
boileriai. 2 karam mūrinis garadžius. 
lotas 30x125. Pasiūlykit tik $10,750 
Ir šie bargenas bus jūsų. Pirmam 
flete galima tuojau gvventi. $2.900 
ĮneSti. JOHN O SYKORA. 2411 S 
52nd AVĖ., TEL. CICERO 453.

TURRET LATHE OPERATORIŲ
Patyrimas Pageidaujama

Bet Nereikalinga
3 PP. IKI 11 VAK. — 48 V AL. Į SAVAITĘ

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON SEELEY 3200

DEDET RAMTI! RETKALTNOA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLU' 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Cia rasite tok) darbą, kur) 
norite ir pajėgsite dirbti.

j.-.

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

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

Balsas iš burnos išėjęs ne
besugrįžta.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,

DUOKITE JĮ KITIEMS

Galėtų gimti gerai išauk
lėti vaikai jeigu mes, tėvai, 
būtumėm gerai išauklėti. — 

Goethe

4

auga. Palikome toli abu tuos 
didžiuosius San Francisco 
tiltus, kurių pastatymas kas 
tavo apie 100 mil. dolerių.

Bet vienas rūpestis — au
tobusas nueina kitu keliu, 
nuo miškų palikęs už ket
verto mylių. Samdytis taxi 
— kišenė neišneš daug iš
laidų daryti.

— Kas bus, tas — žygiuo
siu pėsčias. Laimei, kokią 
mylią pavežė koks tai vyru
kas. Didžiumą kelio nuėjau 
pėsčias, vienas. Kelias per 
dvi mylias kilo į kalną, ga-

— Tai ir Jūs atkeliavote 
pažiūrėti...

— Atvažiavome savo au
tomobiliu. Padejavau, kad 
nėra jokių susisiekimo prie
monių ir jos mielai pakvietė 
su jomis grįžti. Džentelme- 
nės amėrikonkos, net nesu
tiko “aiskrymo” priimti kai 
atsidėkodamas norėjau Joms 
nupirkti.
Kinų kvartale

Didžiausis Amerikoje ki
nų miestas yra pačiame San 
Francisco. Čia tiek gausu jų 
krautuvių, su kreivais kiniš
kais parašais, čia gali gauti 
tūkstančius visokiausių su
venyrų, pradedant nuo ki
niško kamono baigiant išdai
lintomis, rytietiškomis sagu 
temis. Kinai čia turi ir sa
vo teatrą, savo judamuosius

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR- Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
■ GERAS PASIRINKIMAS:

<7=

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia-. < 
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTF.D ST. TEL. V1CTORY 1272

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

na aukštą Tolumoj matėsi paveiksiU8 valgyklas,
miškais nuaugę slėniai, pro
tarpiais vėjas užnešdavo tuo
kalnu ne tai rūką, ne tai de
besėlį, kad per kelioliką 
žingsnių nieko nematyti. Bet 
kaip smagu patekus tarp tų 
milžinų sekvojos medžių, ku
rie tiesiai, lygiai į padanges 
šauna! Gana daug čia jų, 
kiti suaugę, sulipę iš kamie
no, kiti viduje išpuvę, įeini

GIRL
GENERAL OFFICE

Experience not necessary. 
Permanent position. Apply. 

GRINNELL CO. 
4425 S. WESTERN

Daug kas nori steigti iš 
nauja todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palan

MOTERŲ
Prie lengvų rankomis siuvimo dar
bų. Patyrimo nereikia. Geros darbo 
sąlygos. patogi transportacija. fte#- 
tad. nereikia dirbti.

JULIET BRIDAL VEIL CO.
65 E. SOUTH WATER FRA 8461

Aplankius tą garsią vie
tą, sakau, reikia ko kiniško 
užvalgyti. Paliai Pacifiką y- 
ra dar mano neragautų kra
bų (kaip ir vėliai), norėjau 
užsisakyti krabų chap-suy, 
bet to jau nebebuvo. Užsa
kiau paprastos mėsos chap- 
suy. Atnešė — mėsos mažai, 
truputis ryžių kruopų, o to
liau — kažkokios slidžios 
žolės, baisiai riebalais api
piltos. Tik mažą dalį jų su
valgiau ir tai paskiau sirgau 
— tas kinų valgis netiko 
mano lietuviškam kūnui... 
Suaitikimaa su lietuviais

Sužinoję, kad esu lietuvis, 
nuvedė mane vietiniai pas 
senutę iš Lietuvos. Ji čia 
gyvena apie 25 metus, o lis-

Sprlngninlal 
Matraaal

Mūsų pačių padirbti gražūs — 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų į
senas setas (
ar matrosas
perdirbtas Ir
padarytas
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Stndlo Ooncb

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
J

k
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DRAUGAS -
♦ THE IJTHUAMAN DAILY FRIEND

8884 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
;. Published Daily, except Sundays,

r • by the
\UTHUANIAN CATIIOLIC PRESS SOCIETY

A member of the Cattoolic Press Association
>100 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Pcero; 3c per copy.
. f Advertining in “Draugas” brings best results,

h « .DRAUGAS
<5 ' Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:
“Metams *..............................   $7.00
Putei metų ..................................................._................ 4.00
Trims mėnesiams ....................   2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50

v Vienam mėnesiui ........................................................................ 75 *
' . . Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

—^Metams ........................ .......................•............................... $6.00
. Pusei metų ........................................................................... 3.50

g Trims mėnesiams ................................................................ 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .............................................  75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo- 

PAdaryt* ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
p«*llatko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
•draspoHdencijas sulig• savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpu* pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Prancūzų tauta išsijudina
Didžioji ir svarbioji' sąjungininkų invazija į pietinę 

Francūziją įžiebė naujų greito išsilaisvinimo vilčių į 
prancūzų tautą. Miestuose ir kaimuose lyg jūros ban
gos įsisiūbavo sukilimai prieš nacių okupaciją. Pogrin
džio veikimas eina plačiu mastu. Vichy mieste (kuria- 

yra maršalo Petain, nacių šalininko sostinė) kilo
^įtsįauba. Visa Petaino pronaciškoji gengė stengiasi iš 

1 jchy pasprukti. Pats maršalas Petain jau esąs išvež- 
į Vokietiją. Keliolika tūkstančių prancūzų sukilėlių,

,p pranešama, maršuoja į Vichy, kur nacių talkinin- 
is, aišku, surengs teismą. Paryžiaus gyventojai, su- 

inoję apie sąjungininkų invaziją į pietinę Prancūziją, 
;yvena didelio džiaugsmo valandas. To miesto gatvėse 
zyksta susirėmimai tarp eivilinių gyventojų ir nacių

milicijos bei karių.

Prancūzų tauta, nešusi nacių uždėtą vergijos jungą 
per ketverius metus, aiškiai pajuto besiartinant išsi
laisvinimo valandą. Kad toji laukiamoji valanda būtų 
d r artimesnė, patys griebiasi ginklo (koks tik jiems, 
4 (rankas pakliūva) ir stoja į kovą dėl savo ir dėl savo 
krašto laisvės.

Mūsų informacijų centras

P&skirų 
sk.nt a

Amerikos Lietuvių Tarybos įsteigtas ir užlaikomas 
informacijų centras New Yorke — LAIC jau veikia 
plačiu mastu. Praėjusią savaitę teko ten būti ir pasi
kalbėti su jo vedėjais. Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 
LAIC yra tiek daug darbo, kad nebūtų pro šalį ir dau
giau kompetentingų darbininkų ten prikviesti. Teko 
sužinoti, kad jau nemažai svarbių Amerikos įstaigų ir 

žymių asmenų kreipėsi į mūsų centrą klau- 
»ie Lietuvą ir lietuvius įvairių žinių, kurios

i a greitai suteikiamos. Nusiskundžiama didele st oka 
ragių kalba literatūros apie lietuvių tautą. Todėl LAIC 
fipinasi, kad, kiek galint greičiau, paruošti ir išleisti 
augiau reikalingų knygų ir knygelių apie Lietuvą. 

Šioj srity dirba ne tik centro veikėjai, bet vis daugiau 
Jtraukiama talkininkų, bendradarbių. Amerikos šviesū- 
nij.k ir įvairios įstaigos yra informuojamos anglų kal
ba leidžiamu biuleteniu ir šiaip jau pranešimais, laiš
kais.

i LAIC dirba labai svarbų, naudingą ir šiuo metu bū
tinai reikalingą darbą, kurį mūsų visuomenė turėtų 
Stipriai paremti. Kalbant apie paramą, mes, čia norime 
pastebėti vieną svarbų dalyką, būtent — juo gausin- 
giau paaukosime Amerikos Lietuvių Tarybai, juo la-

I biau bus galima praplėsti informacijų centro — LAIC 
veikimą. Todėl mūsų veikėjai ir ALT skyrių vadai 
turėtų paplanuoti, kad dar šį rudenį suorganizuoti stip
resnę paramą šiam labai svarbiam reikalui.

Į apžvalga"]
Nacių dienos baigiasi

Švedų laikraštis “Baltiška Nyheter”, LAIC praneši
mu, Lietuvos intelektualai, kurie buvo nacių areštuoti, 
padalinti į tris grupes,: 1) aktyviai pritariantieji są
jungininkams; 2) spausdinantieji ir platintieji litera
tūra prieš okupantus; 3) priklausantieji prie Vyriau
siojo Lietuvos Laisvinimo Komiteto. Kad priversti pri
sipažinti prie tų “nusikaltimų” naciai naudojo, bruta- 
liškiausias tortūras.

Naciai ilgai nebekankins Lietuvos žmonių. Rusų ar
mijos jau baigia išvyti juos iš Lietuvos. Dabar tik rei
kia tikėtis, kad amerikiečiai ir anglai kuo greičiausiai 
pasirūpintų pasiųsti į Lietuvą savo militarinę admi
nistraciją, kurios pareiga būtų prižiūrėti, kad rusai 
bolševikai nepradėtų kraštą naikinti, gyventojus de
portuoti (kaip 1940-1941 m.) ir kankinti.★
Verta susirūpinti

Lietuvių katalikų savaitraštis “Amerika’’, paskelbęs 
korespdndsnciją iš Marianapolio kolegijos, kurioj nu
rodoma,, kad kitiems mokslo metams užsirašiusių mo
kinių tarpe lietuvių berniukų tėra tik šešta dalis, daro 
tokią pastabą:

“Jau ne nuo šiandien pastebėta, kad lietuvių vi
suomenė ir dalis jog vadų neparemia savo mokyklų, 
nesiunčia į jas daugiau lietuvių vaikų. J tas mokyk
las eina airių, prancūzų kilmės amerikiečiai, gi yra 
tokių liętuvių, kurie savo sūnus ir dukteris siunčia 
į daug brangesnes mokyklas, nelietuvių laikomas.

Kiek teko patirti, kolegijos vadovybė šiemet ypač 
daug dirbo, lankė namus, kad tik gautų daugiau lie
tuviukų. Ir štai tau vaisiai!

Tenka reikšti vilties, jog ligi mokslo metų pradžios 
ne vienam atsigers akys, kad yra svarbu remti savo 
mokyklas ir savo lietuvišką kultūrą.’’

Mes, lietuviai, dažnai savo įstaigomis nepasitikime, 
jas laikome žemesnėmis už kitataučių įstaigas. Tačiau 
tas faktas, kad Marianapolio kolegijon net šešis kar
tus daugiau kitataučių; užsirašo negu lietuvių, parodo, 
kad toji mūsų mokslo įstaiga yra nemenkesne negu 
kitataučių. Lietuviams ji turi būti brangesnė ir aukš
tesnė, nes sava, lietuviška.

★ ~

Vietoj paskatinimas
“Garso” bendradarbis Žvalgas rašo:
“LRKSA 54-tasis seimas, įvykęs Scrantone liepos 24-

26 dienomis, matomai, gražių įspūdžių paliko dalyvavu
sių delegatų mintyse, nes jie kur įtik dabar eina ten 
kalba, kad šis seimas tikrai buvęs nuoseklus ir kūry
bingas.

Kuo daugiausia prieš seimą rūpintasi, būtent, certi- 
fikatų pakeitimu ir naujų narių prirašymu seimas šiuos 
visus reikalus, kaip pasakoja delegatai, nuodugniai ir 
sklandžiai apsvarstė ir konstruktyviais nutarimais jų 
išrišimui nustatė tiesioginį kelią.

Naujų narių prirašymas, berods, svarbiausias, nes 
jų negavus nereikės nei sielotis kitais klausimais, ka
dangi Susivienymas be naujos medžiagos toliau gyvuoti 
nebegalės, bent taip seimui nurodė prezidento ir sekre
toriaus raportai.

Šiuo gyvybės klausimu seimas būk nutaręs kreiptis 
į didžiai gerbiamą dvasiškiją pagalbos. Tai tikrai yra 
SOS šūkis mūsų gerbiama j ai kunigijai, kad tik mūsų 
tie vadai nesigailėtų laiko pašvęsti auginti ir stiprinti 
Amerikos didžiausią lietuvių katalikų, organizaciją. Bū
kime optimistais. Mes niekuomet nenusivylėme mūsų 
didžiai gerbiamaisiais dvasiškiais ir dabar nenusivil
sime.”★

Dar vienos didžios invazijos kontinentinėn Europon 
akivaizdoje stiprinkime namų frontą, daugiau pirkda
mi U. S. karo bonų, geriau prisirengdami prie Com- 
munity and War Fund vajaus, rūpestingiau atlikdami 
savo kasdienines pareigas. Neužmirškime taip pat au
koti savo kraujo Anąsrikos Raudonajam Kryžiui, nes 
mūsų kraujas ne vieno kario gyvybę gali išgelbėti.

★
The Chicago Tribūne rugpiūčio 16 d. viename savo 

editoriale taip rašo: “Komunistai yra šio krašto išda
vikai.”

Laiškas iš Sibiro
(LKFSB) Kažkodėl laiš

kai iš Sibiro mažėja; gal 
kai kurie tremtiniai jau iš
mirė, o kitus laiko nežmo
niškai (bolševikų ir nacių 
išrastais būdais) varžydami 
laisvę. Po ilgokos pertrau
kos vis dėlto vienas laiškas 
neseniai iš Sibiro atėjo į Chi- 
cagą. Matyt, kad tremti
niams net popierio sunku 
gauti, nes laiškas rašytas 
ant rudo, vyniojimui pas 
mus vartojamo popieriaus, 
tik. jame pieštuku išbrėžtos 
linijos. Matyt, ir su rašalu 
tremtiniams nelengva. Pusė 
laiško rašyta juodai melsvu 
rašalu, o pusė tamsiai rus
vu. Laiškas iš Sibiro į Chi- 
cagą ėjo keturis su puse 
mėnesio. Rašytas rusiškai. 
Pašto ženklai — už šešias
dešimts kapeikų. Ir pašto 
ženkluose atsispindi, kad to
se šalyse karas: išskyrus 
mažus užrašus kampuose, 
visą pašto ženklą užima gink 
luoto, su kuprine kareivio 
paveikslas. Vokas irgi to
kio pat, vyniojamo prasto 
popieriaus, tik kiek švieses
nio. Laiškas buvo siųstas 
vienam kunigui. Įdomu, kad 
laiškas ir pradedamas rusiš
kais žodžiais: “Gerbiamasis 
Kunige ’ ’. Tremtinis nusi
skundžia, kad jų šeima per
skirta. Matyt, kad jisai žy
miai .kiečiau laikomas, ar 
dažniau kilnojamas, kad net 
atsakymui paduoda žmonos 
adresą, kuri gyvena ištrem
ta į Altajaus kraštus.

Rusė rašytoja apie 
Aušros Vartus

(LKFSB) Žinoma rusė ra
šytoja Helen Iswolsky, kuri 
dabar gyvena Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, parašė 
straipsnį: “ Our Lady in Rus 
šia.” (Dievo Molina Rusijo
je). Autorė nupasakoja, kaip 
labai, net dabar, rusų ger
biamos Ikonos — šventi pa
veikslai, ypač Dievo Moti
nos. Autorės žiniomis, net 
gi Aušros Vartų paveikslas 
rusų yra labai gerbiamas. 
Aušros Vartų paveikslo ko
pija buvo uždėta ant kapo 
garsiojo rusų filosofo, atsi
vertusio į katalikybę, Vladi
miro Solovjovo.

Kaip žinome, ir rašytoja 
Helen Iswolski yra konver
tite, dabar labai nūoširdžiai 
garsinanti katalikybę savo 
raštuose.

Lietuviai angliškoj 
poezijos knygoj

(LKFSB) Netiaįp seniai 
išleista poezijos rinkinys: 
“A Thousand and one Po 
ems”. Čia yra ir liėtuvių 
kūriniai: K. Vidikausko
“God’s Country” ir Marijos 
Tamulioniūtės ‘ ‘ A Tribute 
To A Doctor” ir “The An
gelus”. Knygą išlejdo The 
Williams-Frederick Press.

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

U Prancūzų Kalbos livertt 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)

—Gerai. Jūs išmokėsite 
pavogtuosius. Tuomet aš 
galėsiu visai ramiai numa
rinti bylą. Mes šituo laiku 
turime tiek skandalų, kad 
per šešis mėnesius bus už
mirštas jūsų sūnaus apsivo- 
gimas. Kitaip—baudžiamoji 
byla, ir jūsų vardas bus mes 
tas jūsų priešams tampyti.

—Ak, mano drauge, jūs 
įliejote truputį vilties į šir
dį. Kaip jums išreikšti visą 
mano dėkingumą!

—Eikite, eikite, prisimin
kite jūs Gautiero bylą, aš 
dar liekuosi jums skolingas.

Ir žurnalistas, galvą įtrau 
kęs į pečius, slidinėdamas 
kaip girtas žmogus, išėjo iš
prokuroro kanceliarijos.

* * *
Baisus buvo Enguerrando 

sugrįžimas namo. Jis tuo
jau liepė Maksui ateiti. Bu
vo jo žmona ir Lorotas. Su
sikryžiavęs ant krūtinės ran 
kas, drebėdamas iš pasipik
tinimo, Enguerrandas tara:

—Niekše!
Maksas suprato šito žod

žio reikšmę ir išbalo. Pas
kui susikaupdamas atsakė:

—Aš nesuprantu!

Jo tervas pakartojo:
—Niekše!
—Paaiškink, aš tave pra

šau. Ar tu kalbėsi apie 
Armstrongo bylą?

Ne! Ten jau sutvarkyta. 
Atsakyk: ar pažįsti tu kaž
kokį Darnasą?

Maksas pamėlynavo. Jis 
veltui darė pastangų atsi
gauti.

—Darnasą? Tikrinu, tėte, 
kad nepažįsti! šito pono.

—O! be abejo, bet, tur 
būt, jo piniginė tau yra la
bai artima?

—Taip pat ir jo čekių 
knygutė?

• • •
—Tur būt, tu gerai pažįs- 

,ti dar kasą, kur suklasto
tais parašais—tu esi puikus 
klastotojas—išsikeitei dvide 
šimt tūkstančių frankų?

Maksas atgavo savo drą
są ir iškėlęs galvą, nuosta
biai begėdiškai tarė:

—Tegu, nusvilau! Ką gi, 
turėjau išsaugoti Enguer- 
randų garbę. Sulošiau ten 
partiją, dar blogiau—pra
laimėjau.

—Sulošti partiją, grie
biantis apgaulės ir vogimo, 
bet juk tai bjauru! Kur gi 
pagaliau tavo sąžinė?

—Ak, atsiprašau, juk ne 
aš pats save padariau. Jei 
man trūksta sąžinės, ar tai 
mano klaida ? Be to, tu man 
niekados negalėjai išaiškin
ti šito žodžio.

—Šis žodis neaiškinamas; 
jis jaučiamas!

—Gal būt, kadaise aš jį 
truputį jaučiau. Bet žiūrėk, 
aš taip pat jaučiau, kad ji 
galėtų būti man ramumo 
neduodančiu draugu per ši
tą trumpą ir be rytojaus 
gyvenimą; kad dažnai ji 
prieštarautų mano norams; 
tad aš ją nutildžiau.

Enguerrandas pasisuko į 
savo žmoną ir tarė:

—Pasakyk jam, kad nu
tiltų; pasakyk jam, kad aš 
jį noriu užmušti...

Bet vargše moteriškė, nu
leidusi žemėn akis, tikra nu
siminimo statula, negalėjo 
ištarti žodžio. O sūnus, ki
lusio pykčio paskatintas, 
traukė toliau:

—Argi aš prašiau leisti j 
pasaulį? Jūs vienas ir kitas 
norėjota pasmaugti mano 
džiaugsmo troškimus^ bet 
kieno vardu ir kam? Ardei 
garbės? Aš niekados gerai 
nesuprantu šito žodžio. Tai 
yra kvaila kliūtis, gera leng 
vatikiams turtuoliams! Pa
reiga? Niekados jūs man 
neleidote suprasti, kodėl aš 
turiu išsižadėti savęs dau
gelyje aplinkybių. Tai buvo 
gryna pajuoka man drausti 
viena, man drausti kita tuo
met, kada jūs dėjote prieš 
mane gyvenimo pyragaitį. 
Šokti prieš gerai paruoštą 
bufetą, kada esi alkanas, juk

(Daugiau bus)

f

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■i pigeanj auoMnU — ha 

FAS

MUTUAL FEDERAL
Savinos and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CEBMAK RD........................Tel. CANaI 888*1

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas
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CHICAGO IR APYLIMKCSE
Kį svarstys Kunigy 
Vienybės seimas 
Chicagoje

(LKFSB) Rugpiūčio 23 d. 
j vyks Kunigų Vienybės sei
mas. Posėdžiai bus Chica
goje, Šv. Kazimiero akade
mijos svetainėje. Iš ryto 9 
vai. bus Mišios seselių kop
lyčioje. 10:30 vai. — seimo 
atidarymas, rinkimai komi
sijų, centro valdybos ir or
ganizacijų dvasios vadų ra
portai. Toliau bus svarsto
ma Kunigų Vienybės Pašal
pos Komisijos iškelti klau
simai bei Literatinės Komi
sijos darbai, bus aptariamas 
organizavimas ULRFA (Ben 
dro Lietuvai Šelpti Fondo) 
skyrių organizavimas, Ka
reivių Motinų ir žmonų or
ganizavimas, Karo Veteranų 
organizavimas, Amerikos 
Lietuvių Katalikų Istorinė 
draugija, Kultūros Instituto 
klausimas, Kun. Vienybės 
naujos konstitucijos priėmi
mas, spaudos ir organizacijų 
reikalai, pašaukimų auklėji
mo klausimai, naujos val
dybos rinkimas. Numatoma 
bendra malda už kenčiančią

Lietuvą ir mirusius Kunigų 
Vienybės narius. Kunigų 
Vienybės pirmininku yra 
kun. J. A. Karalius, Shenan- 
dotah lietuvių parapijos kle
bonas.

We$t Sidės žinios
Laimėtojai 25 sidabrinių 

dolerių, Aušros Vartų meti
niame piknike buvo: A. Ku- 
dulis iš Dawners Grove; fi
na Augaitė, 1827 So. Union 
Avė.; Noreen Krųpp, 4517 
Marshfield ir K. Glebaus- 
kas nuo Western Avė.

Kun. J. Dambrauskas 
džiaugias parapijos pikniko 
sėkmėmis. Visos draugijos 
iš Aušros Vartų parapijos 
prisidėjo prie šio gražaus 
darbo.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjos rengia pikniką šį 
sekmadienį Rūtos darže ir 
kviečia visų atsilankyti.

Padėka

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PIdTŲ

fva»»o»i MA0M0 PUilK Ufc. 
MAZVBAUM 0SM .

KADMMVelvatonessi 
$12.50

IKI 9SS.0O DZ KIEKVIENĄ
NaataMaeda. B. akMla. MatnraMa 

M.bl rak*. Virai M; Marai..
,l.<toa. Pamatom.. uratai olrar plaltaa.

tik •

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE 00. 

1TM S. Aafalaad tad n. kfcm. 01*1
• lU «. MM. mtiut uaruvauuj

St. tad FL___________
M N. Dearbom Hm. 000, 8la 0040 
▼ManalMtta raL ►—«. *atra*in| ta 

iMMrtedMt *«•»»«. '

Brangieji mūsų Prieteliai 
— Gildos Veikėjai, Nariai 
ir Rėmėjai!

Priimkite mūsų nuoširdžią 
padėką 'už Jūsų nenuilstamą 
pasiaukojimą ir duosnumą, 
apie kuriuos liudija ir nese
niai įvykęs Gildos piknikas.

Vasaros atostogų ir poil
sių metu Jūs, Brangieji Gii- 
dos Veikėjai ir Veikėjos, ne
sigailėjote savo vargo, ku
rio daug reikalauja kiekvie
nas žymesnis parengimas, o 
Jūs, Malonūs Svečiai, nesi
gailėjote savo žygio ir pini
go ir, gausiai susirinkę Rū
tos darže, š. m. liepos mėn. 
30 d., savo didele bendra au
ka sušelpėte mūsų vienuoli
ją

Už tai norime atsidėkoti 
ne tik šiuo viešos padėkos 
žodžiu, bet ypač malda, šio
mis dienomis seselės laiko 
savo metines rekolekcijas ir 
karštai meldžia Dievą šim
teriopai Jums atlyginti ir 
meilingai priimti visas Jūsų 
intencijas, kurias Jūs turė
jote aukodami savo laiką, 
darbą ir pinigą. Teišklauso 
Viešpats Jūsų prašymus ir 

’ telaimina Jūsų siekimus.
Mūsų dangiškosios Moti

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9M2 
W. VIBG. LUMP — Sijoti.. 59.80 
STOKEB OOM. Anttto. rftUm, 57.45 
2 syk plautos, Chemiškai prirengto*

• BLACK BAND LUMP....................$11.25
1 PETBOLEUM COKE (Celine). *<12«S0 

PETBOLEUM COKE (PBa Bau) J|0*95

=

Phone Virginla 9493 Moterims Trečiadieni

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS’
Mineralines, enlferinta vantos duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

MASSAtl

1657 We$t 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZE8NA, Savininkas

NEPAPRASTA NUOTRAUKA

Milžiniška vokiečių amunicijos sandėlio ekspliozija nu 
švietė net Amerikos karo lėktuvą, iš kurio paleista bom
ba pataikė į sandėlio vidurį. Lėktuvas liko eksĮpliozijo3 
nepaliestas ir laimingai grįžo į savo bazę. (Acme-Dram- 
gas telephoto)

Pittsburgho Žinios
(Atkelta iš 2 pusi.)

vaikas muša japonus New 
Guinei, kitas rengiasi va
žiuoti over sea.

Reiškiame gilios užuojau
tos vaikams abiejų šeimų

Abu velioniai priklausė L. 
R. K. Susivienymui. Daug 
šv. Mišių yra užprašyta už 
jų vėles. Žmonės pradeda su
prasti neišsemiamo Dievo 
malonių šaltinio — šv. Mi
šių aukos vertę, pradeda į- 
sitikinti, kad, brangiausios ir 
gražiausios gėlės yra tik be
prasmė dekoracija žmogaus 
lavono ir mirusiojo sielai 
bevertis daiktas. Susipratę 
katalikai gėlių už numiru
sius nebeperka, bet užprašo 
šv. Mišias ir pina maldų 
vainikus savo širdžių gelmė
se.

Kontraktorius F1 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED

K

*

nos — Nekaltai Pradėtosios 
Švenčiausios Panos Marijos 
globa telydi Jus ir Jūsų ar
timuosius,'' ypač vargstan
čius tolimuose karo laukuo- 
se. '

Nekalto Prasidėjimo švč. 
Panos Marijos Seserys

Dėl vaiko rendos nega
lima pakelti

Jei tavo žmona pagimdo 
tau kūdikį, tai namo savi
ninkas neturi teisės pakelti 
tau rendos, paskelbė Kainų 
Administracijos rendų sky
rius.

HAMMOND, Ind. — Įer
zintas, kad namuose yra 
nuodų ir kitų vabalų, Mar
tin Oberle, 50 m., 504 Michi- 
gan St., sumaišė gazoliną su 
karboliko rūgštimi (acid) ir 
ėmė namo vidų purkšti. Tik 
staiga įvyko ekspliozija, iš
tiko gaisras ir bežiūrint na
mas sudegė Nuodai ir vaba
lai visi išnyko.

Pabandykite “Solex” dSl 
NUARIAMOS ODOS

Kaip nuo leczema, psoriaols, kru- 
pų, dedervinža, niežančio. odos 
senatvės amžiuje, vericose gyslų, 
kojų ronų ir uodų jkandžių. Par
duodamas —

STEVEKPS PHARMACY 
»l« VV. ASrd St. Englewood 6515

Skaudi nelaimė
Keturiolika asmenų buvo 

sužeista, vienas kritiškai ir 
šeši sunkiai, praeitą antra
dienį, kai didžiulis trokas 
susidaužė į gatvėkarį, einan
tį į šiaurę, prie 5126 South 
Western avė.

Rado mirusi
Albert Martel, 58 metų 

karo darbininkas, buvo ras
tas miręs savo lovoje praei
tą antradienį. Jis gyveno 
333 So. Dearbom avė., Kan- 
kakee.

Žuvo gaisre
BEARDSTOWN, III. — 

Ronald Richards, 3 metų 
amžiaus, apdegė mirtinai, 
kai jo tėvų namą ugnią su
naikino.

Chicago vyčiu 
dėmesiui

Šį vakarą, rugpiūčio 17 d., 
8 vai. vakare, šv. Antano 
parapijos salėj įvyks Liet. 
Vyčių Chicago apskrities su
sirinkimas, kuriame bus ga
lutinai išduota buvusios Vy
čių Dienos apyskaita (rapor 
tas). Be to, bus kalbama a- 
pie L. Vyčių organizacijos 
seimą, kuris bus kitą mėne
sį New Yorke, ir daromi pla
nai rudens veikimui. Visi na
riai-veikė j ai kviečiami atsi
lankyti. Valdyba

Praeitą trečiadienį mūsų 
kleboną atlankė tėvas Aukš
tikalnis, jėzuitas. Ji atvežė 
savo automobiliu kun. A. 
Karužiškis. Tėvas Aukštikal 
nis vedia rekolekcijas Šv. 
Pranciškaus seserų vienuo
lyne.

Praeitą sekmadienį kun. 
A. Jurgutis buvo nuvažia
vęs į gražų Katiliaus ūkį, 
kur įvyko katalikų savybės 
pobūvis, surengtas Federa
cijos apskrities.

Visi rengiasi parapijos 
piknikui, kuris įvyks Liabor 
Day prie bažnyčios. Komi
tetas dirba išsijuosęs. Tik
ras, tvirtas pasiryžimas vi
sada neša gerus vaisius.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
štai vienas ii mūsų gralių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
<r Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

Grand Avė.)mos

b

(Netoli
PHONE:

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue .

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė. Į

Radio Programai WGES 
(1S0O k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

38

rnARCUTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais ano 7 iki 8 v. v.

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

Telefonas — GROvehill 2242

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

[PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto
Dalyse

MAŽEIKA
8319 LITLANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—H

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICH1GAN AVK

Phonro: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
10621 SO. MICIDGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVĖ.__________ Phone YARDS 4903

I. LIULEVIČIUS x-z"
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3571

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
______ Tetopbone YARDS 1419

~ L J. ZOLP ~

1648 WKST 46U BT. Phone YARDS 0781
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Prel. M. L. Krušas, Kunigai ir Parap. Komitetų Nariai 

Nuoširdžiai kviečia visus

SV. JURGIO PARAP. METINĮ PIKNIKĄ
Sekmadienį, Rugpiūčio (August) 20 d., 1944 m.

V Y T A U T G PARKE.
Valgių ir gėrynių bus paruošta visiems pakankamai, tad savo nereikės 

vežtis. Bus taipgi smagi muzika šokiams ir galėsite gražiai pasilinksminti.

2?1

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
^už U. S. LAISVĘ ir 

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Sužeistas lietuvis chicagietis

i

Prancūzijos fronte

Povilas P. Sukantis

Stanislovas ir Morta Bu
kantis, gyveną adresu 907 
W. 20th pi., Chicagoje, III., 
gavo rugpiūčio 15 dieną te
legramą, kurioje praneša

ma, kad jų sūnus Povilas P. 
Sukantis liepos 7 dieną bu
vo sužeistas į ranką Prancū
zijos fronte.

Kareivis Povilas P. Bu- 
kantis randasi , ligoninėje, 
Anglijoje.

Povilas P. Bukantis yra 
gimęs 1909 m., rugsėjo 11 
dieną. Yra baigęs Dievo Ap- 
veizdos lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir Harri- 
son high school. Dirbo Pull- 
man Co. klerku. Priklausė 
prie L. Vyčių.

P. Bukantis į Dėdės Šamo 
kariuomenę išvyko 1941 me
tais, birželio 10 dieną.

INVAZIJOS VADAS

Kas Girdėt^ 

Chicagoje <»

Neilgai slėpės

Iš Chicagos padangės

Iššaukė gaisrininkus, kad užgesintų 
liepsnojančius bučkius

Iš karo frontų

Sužeisti kovos laukuose
Karo departamentas rug

piūčio 16 dieną pranešė 
1,726 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
des, kurie buvo sužeisti Azi
jos, Centro Pacifiko, Euro
pos, Viduržemio, Pietųi Paci
fiko ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuoseI
karių skaičiuje 104 vyrai 

i _________

yra iš Illinois valstijos, jų 
skaičiuje yra sužeistas Sgt. 
Ben Bartusis, jo motina 
Mrs. Casimere Bartusis gy
vena Šiuo adresu: 3105 W. 
39th pi., Chicago, III.

Sužeistųjų karių skaičiu
je 10 vyrų yra iš Indiana 
valstijos, 16 iš Michigan ir 
49 iš Wisconsin.

• i

Leitenantas generolas Ja- 
cob L. Devers vadovaująs 
invazinėms jėgoms pietų 
Prancūzijoj. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

Roger louhy nori 
milijoną doleriu

Roger Touhy, dabar esan
tis Stateville kalėjime, iškė
lė U. S. District teisme bylą 
prieš Twentieth Century— 
Fox ir Balaban ir Katz Cor
poration dėl krutamųjų pa
veikslų, užvardytų: Roger 
Touhy, Gangster”. Jis jau
čiasi pažemintas dėl tų pa
veikslų, ir nori gauti milijo
ną dolerių už jo asmens pa
žeminimą per krutamuo&ius 
paveikslus. Byla buvo teis
mui patiekta praeitą pirma
dienį (rugpiūčio 14 d.).

Policija ieškojo įtartų 
laižybininkų (handbook) 
Walton gatvėje. Kai policija 
atvyko, vienas vyrukas, 21 
metų amžiaus, sėkmingai 
spėjo pasislėpti už boilerio, 
bet 125 laipsniai karščio jį 
priyertė pasiduoti į policijos 
rankas.

* * *

Svarbi diena
Mayoras Edward J. Kelly 

I praeitą antradienį paskelbė, 
‘kad rugpiūčio 20 diena yra 
j kaipo “Chicago Cruiser 
Launching Day”. Chicagos 
miesto vardą turės trečias 
U. S. kovos laivas. Vienas 
tuo vardu laivas buvo sunai
kintas kovoje, sausio 22 d., 
Guadalcanal.

* * * 
Atsisakė

Frank M. Kalteux atsisa
kė nuo sekretoriaus pareigų 
Illinois Commerce Commi- 
ssion. ♦ * *
Pavogė $1,047

Iš J. A. Glover Co. ofiso, 
446 N. Węlls str., vagis pa
ėmė $1,047. Vagystė įvyko
šiom dienom.

* * *

Sekmadienio vakare (rug
pjūčio 13 d.) Miss Margaret 
Mayhood išbėgo iš N. Clark 
str. taverno ir patraukė 
gaisro aliarmą po to, kai ją 
pabučiavo Herbert Clark. Ji 
praeitą pirmadienį buvo mo
terų teisme. Panelė teisme 
pareiškė, kad ji turėjo išna
rintą riešą, todėl negalėjusi 
pabėgti kaip pirmiau.

Ji palaikė draugystę su 
savo dideliu gerbėju keletą 
mėnesių, ir prieš du mėne
siu, kai ji bėgusi nuo jo mei
lina vimosi, ji išnarinusi rie
šą.

“Jis buvo geras man kurį 
laiką po to”, — ji pasakė.

Jinai sutiko jį pripuola
mai sekmadienį, kai ji nuėjo 
atsivėsinti į taverną, Clark

I
- i

ir Erie gatvėse. Bet “po 
dviejų išgėrimų jis paliko
.žiaurus ir pradėjo mane bu-' 
čiuoti. Aš žinau, kad nege
rai padariau, kad patrau
kiau gaisro aliarmą, bet aš 
praradau savo galvą”, — pa
sakė panelė.

Teisėjas pareiškė panelei, 
kad Chicagos gaisrininkų 
departamentas turi užtekti
nai darbo neįsikišdamas į jų 
dviejų meilės nuotykius.

Teisėjas paskyrė rugpiū
čio 24 dieną antram išklau- 
simui dėl netvarkingo elge
sio, bus išegzaminuota gy
dytojo, ir Miss Mayhood už
dėjo šešių mėnesių išbandy
mą.

Policija dar žvalgosi dėl 
Clark.

Smarkus vėjas Įbloškė vežimėlį 
ir kūdikį per langą

/ mus

Pasižvalgius tolėliau

Pasitaiko ir tokių dalykų...
ATSISVEIKINIMAS KAŠTAVO $1,748. NEI 

MERGYTES, NEI AUTOMOBILIO

MILWAUKEE. — Kai je, ji nerado nei mergytės,
Charles Mehringer sėdėjo 
savo taverno priešakyje ir 
vėdinos, rugpiūčio 15 d., va
gis įėjo pro užpakalines du
ris ir pavogė $1,748.

* * »
SAN LEANDRO, Calif.— 

Rugpiūčio 15 dieną buvo ieš
koma Shirley Ann Gillham, 
6 metų mergytė, kuri buvo 
pagrobta rugpiūčio 14 die
nios vakare. Greičiausia va
gis mergytę pagrobė per ne
apsižiūrėjimą, kai jis pavo
gė automobilį, kuriame mer
gytė gulėjo užmigusi.

Gillham’ai pastatė auto
mobilį netoli naktinio klubo, 
už bloko nuo miesto salės. 
Jie paliko Shirley Ann užmi
gusią automobilyje.

Po penkiolikos minučių 
vėliau, kai Mrs. Gillham iš-

t^B, ar-viskas su ja tvarko-

nei automobilio.

Nukrito nuo stogo dir
bant ir žuvo

Frank Stangle, 62 metų, 
725 N. Center str., Joliet, 
mirtinai buvo sužeistas pra
eitą antradienį, kai nukrito 
100 pėdų nuo stogo, kurį tai
sė. Jo sūnus, 13 metų am
žiaus, matė nelaimingą įvy
kį. ■; *

10,000 BONKŲ
DEGTINES
BRANDES
RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
r-

Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
W,i»i Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

U
MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Pabėgo
Edward Okulczyk, 30 me

tų, kitaip vadinasi Edwafd 
Neon, galėjęs greitai prašyti 
parolę, praeito antradienio 
vakare išėjo iš Stateville ka
lėjimo garbės farmos. Jis 
buvo ieškomas valstijos ir
miesto policijos.

• * •

Sulaikė už pinigų
paėmimą .<•

Donald Krause, 16 metų, 
3232 So. Paulina str., praei
to antradienio vakare buvo 
sulaikytas Brighton Park 
policijos už paėmimą iš tė
vų $3,000 ir $2,225 karo bo- 
nais. Tėvai atostogavo In
diana. Bonai ir $1,900 pini
gais atrasta.

Penki nauji susirgimai pa
ralyžiumi Chicagoje ir Cook 
kauntėje buvo pranešta pra
eitą antradienį.

Praeito antradienio vaka
re Chicagos pietinėje daly
je daug buvo kalbama apie 
du kūdikius.

Mrs. Eleanor Landske, 27 
metų, 4543 So. Hermitage 
avė., kurios vyras yra ka
reivis užjūryje, vežė vežimė
lyje savo dukrelę Beatričę, 
18 mėnesių amžiaus, kai ki
ta dukra Barbara, 7 metų, 
ir sūnus Willianty 9 metų, 
ėjo šalia motinos. Staiga vė
jas pačiupo vežimėlį ir Beat
ričę ir nubloškė per siuvyk

los šapos storo stiklo langą, 
4601 So. Hermitage avė. Di

delis stiklas buvo sudaužy
tas, vežimėlis liko sulaužy
tas, bet Beatriče nebuvo net 
užgauta.

Beveik tuo pačiu laiku 
Eugene Penman, 19 mėnesių 
amžiaus, sūnus Mrs. Ęita 
Penman, atsirėmė prieš ko
ridoriaus • lango sietą 
(screen) antrame aukšte sa
vo namų, 6722 Wentworth 
avė. Sietas nukrito ir kūdi
kis krito daugiau kaip 40 
pėdų į cementinį šaligatvį. 
Jo sužeidimai — nosis nu
balnota ir nubraižymai.

Vyras fronte, žmona taveme

Nuteista metams kalėjiman už kūdikio 
palikimą taveme

Antradienį (rugpiūčio 15 
d.) Chicagos miesto teisme 
pasirodė motina, kuri buvo 
kaltinama, kad paliko savo 
kūdikį taveme, o pati lankės 
tavemuose kaiminystėje.

Motina, kuri paliko savo 
kūdikį taveme, turi 24 me
tus amžiaus, jos vyras yra 
kareivis, kuris kovoja Pran
cūzijoje.

Jauna motina buvo nu-
r

teista vieneriema metams į
t

moterų kalėjimą už vaiko 
palikimą.

bausmės, jis turės atidirbti 
pataisos namuose.

Jauna motina buvo apkal
tinta, kad ji paliko 15 mė
nesių amžiaus savo dukrą 
taverne, ir paskui taip išsi- 
gėrė, kad pamiršo mergytę 
parnešti į namus? Nepažįs
tama moteris rado mergytę 
ir saugojo ją per dieną, o 
paskui mažąją mergytę grą
žino į taverną, kur ji paliko 
telefono budelėje.

Kai policija sužinojo apie 
įvykį, kūdikį išgelbėjo ir nu
gabeno į Sv. Vincento na- 
šlaityną.

X Lakūnas lt. Jonas C. 
šimutis vakar atskrido lėk
tuvu iš Sacramento, Calif., 
keletai dienų atostogų pas 
tėvus.

X Phil Krause, buvęs gar
sus futbolininkas ir futbolo 
rinktinės treineris (coach) 
jau ant vandens ir plaukia 
arčiau fronto. Ąpie tai jis 
parašė laišką motinai ir par
siuntė kai kuriuos drabu
žius.

X Petras Poška, sūnus 
townoflakiečių Poškų, 4614 
S. Paulina St., Navy Depar
tamento pranešimu, guli li
goninėj su sužeista ranka.
Jis savo laiške prašo tėvų 
nesirūpinti, nes ranka, sa
ko, gyja. Rašo, kad kas sa
vaitę jį aplanko kapelionas 
ir aprūpina sakramentais.

Albiną Poškienę, dr. J. 
Poškos žmoną, sveikstančią 
po operacijos, aplankė M. S. 
centro pirm. E. Paurazienė 
iš Detroit, Mich., lydima cen 
tro ižd. E. Statkienės. A. 
Poškienė eina centro iždo 
globėjos pareigas, taipgi pir 
mininkauja M. S. Chicago 
apskričiai ir jau 5 metai, kai 
yra finansų rast. 67 kuopoj

X Brightonparkiečių Dau 
norų (4401 S. Troy St.) na
muose liūdesys viešpatauja. 
Vienas sūnus Walter tarnau
ja kariuomenėj ir šiuo me
tu randasi Pacifike, o kitas 
sūnus Jonas neseniai mirė. 
Karys ramina namiškius ir 
turi vilties Dievuje, kad svei 
kas iš karo grįš namo.

X Marei joną Šveikauskie- 
nė iš Chicago Heights, III., 
pastaruoju laiku buvo rim
tai susirgus ir gydėsi g v. 
Kryžiaus ligoninėj. Dabar 
jau namie. Ji yra kūma a. a 
kun. P. Jurgaičio, kurio mo
tina Ona ir duktė Sofija (iš 
Torom of Lake) ligonei pa
siuntė didelį bukietą gėlių.

X Albina Mickaltė iš Mat 
ąuette Park grįžo iš atos
togų, kurias .praleido Thomp 
son, Conn., ir kitur Rytinė
se valstybėse. Su ja namo 
atostogų parvyko brolis Al
fonsas. Tėvai džiaugiasi sū- • 
numi, kad Marianapolio ko
legijoj per vienus metus bai
gė dviejų metų kolegijos kur 
Bą. Nors dar yra jaunas, bet 
TT. Marijonų jau siunčia
mas seminarijon.

Jos šeimos draugas, kuris 
girtuokliavo kartu su ja, bu
vo nubaustas dviem šimtais 
dolerių. Negalint sumokėti

“Draugo” piknikas įvyks 
rugsėjo 4 d. (Labor Day).

Mylėti reiškia savo džiu
gesius sudėti kito asmens 
džiugėsiuos. — Lelbnltz.

NERVUOTI, DREBATE?
Tad pabandykit ‘‘Nuromln’t NU- 
ROMIN pagelbsti gSrlkams nuo 
nervų, Nuvarglmo, silpnumo ar 
■kauomų kojose: talpai gelbsti 
skilviui, viduriams; geriau mie
gosite Ir turėsite geresni apeti
tą. Pacduodamas —
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