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įspėjo Sunaikins Dar 8 Japonijos Miestus
Meygand Sakė Petain Liepė Darlanui 
Sustot Kovojus Prieš Alijantus Afrikoj

PARYŽIUS, liepos 31. — Jis sakė Darlanas buvo vo- 
Gen. Maxime Weygand šian kiečiams simpatingas, kuo- 
dien pareiškė, kad Marš. 
Petain pasiuntė Admirolui 
Jean Darlan slaptą telegra
mą įsakant jam “sustoti 
kovojus prieš Amerikos ir 
Anglijos jėgas šiaurinėj Af
rikoj išlipimo metu.”

Petain advokatai pareiš
kė jie prašys Petain teisi
mo atidėjimo, jeigu Pierre 
Lavai bus 
Prancūziją.

Weygand, 
Prancūzijos
kuomet Vokietija paklupdė 
respubliką, buvo po sargy
ba atvestas į teismo rūmu? 
liudyti už Petainą.

Petainas Padėkojo
Weygand apsiėmė pilną kusį savo užduotį 

atsakomybę už paliaubas, sakė.

sugrąžintas į

kuris vadovavo
kariuomenėms

met įvyko Afrikos invazija 
1942 metais. Iš generolo pa
reiškimo neaišku ar Darla- 
nasnas gavo Petaino teleg
ramą, bet tai pirmas pasa
kymas, kad Petainas liepė 
prancūzams sustot priešini
mąsi alijantam?..

Senasis Maršalas taip 
džiaugėsi Weygando liūdy- 
mu, kad jis apklausinėjimo 
metu atsistojo ir kalbėjo 
tris minutes be pertraukos. 

“Aš noriu viešai padėko
ti Gen. Weygandui ir pra
nešti teismui, kad jis turi 
mano pilną užgyrimą ir aš 
skaitau jį, kaipo vyriausią
jį komandierių, pilnai atli- 

Petain

Stalinas Buvo Susirgęs Sloga, Dėlto 
Pertraukta 3 Didžiųjų Konferencija

POTSDAMAS, liepos 31. 
—Šiandien pranešta, kad 
Truman, Attlee ir Stalin su
sirinko sekančiam konferen 
cijos posėdžiui. Nepasakyta 
apie ką jie kalbėjosi.

POTSDAMAS, liepos 31. 
—Tik šiandien pranešta, 
jog Prem. Stalinas buvo su
sirgęs sloga ir dėlto Trijų 
Didžiųjų konferencija neį
vyko per dvi dienas.

Sekmadieny Užsienio Kcm. 
Molotovas tarėsi su Tru- 
manu ir Attlee, bet vakar 
nebuvo nė bandyta tęsti pa
sikalbėjimus.

Įsakyta Neišeiti
Manyta Stalinas sirgo tik 

mažu “šalčiu,” bet jo gydy
tojas įsakė 66 metų amžiaus 

, premjerui neišeiti iš namų.
Stalinui sugrįžus prie ta- 

rimosi antradieny, manoma 
konferencija gali iki ketvir
tadienio ar penktadienio 
baigtis.

Kiek žinoma, Prez. Tru- 
manas nori grįžti Amerikon 
išduoti konferencijos rapor
tą ir koncentruotis ant ka
ro prieš Japoniją. Manoma 
Min. Pirm. Attlee grįš į An
gliją šiandien.

Artilerija Daužo Japonus Bornejoje
MANILA, liepos 31.—Au

straliečių artilerija šiandien 
daužė užsilikusius japonų 
dalinius šiaurryčiuose nuo 
Sungei-Wain upės, šiaurėje 
nuo Balikpapano Bornejoje.

Amerikos ir Australijos 
lėktuvai apšaudė Jesseltcn 
aerodromus ir Bandjerma- 
sin rajoną, ir atakavo prie
šo karius šiaurvakarinėj 
Bomejoj.

Nudėjo Daug Laivų
Laivyno lėktuvai Forso- 

sos srity nuskandino vieną 
priešo laivą ir keturis kitus 
sužalojo. Armijos lėktuvai 
nudėjo du tankerius, ir kelis 
kitus laivus, ir nuskrido į

pietrytinę Korėją sunaikin
ti traukinį ir apšaudyti ae
rodromą.

Permačius komoflažą, U. S. lakūnai užpuolė japonų kreiserį Tone rūšies, ir jis buvo supur- I 
tytas lėktuvų numestų bombų Kure uoste, Honshu saloje. Bombų sprogimai padengia kitą Ja
ponijos karo laivą,_____________ (U. S. laivyno nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

NAIKINA PASKUTINIUS JAPONU KARO LAIVUS Pridėjo Juos Prie Naikinamų Sąrašo; 
Nudėjo 207 Priešo Laivus, 430 Lėktuvų

GUAM, liepos 31.-—Dvidešimtos (B-29) bomberių ko
mandos viršininkas Maj. Gen. Curtis Lemay įspėjo kitus 
aštuonis Japonijos miestus, kad jie bus B-29 lėktuvų su
naikinti. Pridėjus keturis anksčiau perspėtus miestus, tai 
yra dar 12 išbraukimui pažymėtų miestų.

Lemay įspėjo gyventojus 
Numesta 720,000 lapelių su 
tuose gyvena daugiau negu

Tuo būdu antru kart per
iš anksto įspėjo Japonijos miestus, kur B-29 lėktuvai se
kančiai atakuos.

tuoj evakuoti tuos miestus, 
tuo perspėjimu. Tuose mies- 
1,300,000 asmenų.
keturias dienas Gen. Lemay

Nustatė Laiką Karo
I - - - - - —

Tokyo Sustiprino Savo 
Bcminville Garnizoną

MANILA, liepos 31.—Gen. 
MacArthur štabo narys sa
kė japonai sustiprino savo 
garnizoną pusiau užkariau
toj Bougainville saloje, ku
rios dalis alijantai valdo 
jau 21 mėnesį.

Kadangi japonai ten turi 
didelius kiekius maisto, 
Bougainville tebevyksta di
delės grumtynės, nors prie
šo padėti? yra beviltiška.

Kriminalistų Teismui
LONDONAS, liepos 31.— 

Sužinota, kad keturios did
žiosios valstybės nutarė 
pradėti nacių karo krimina
listų teisimą Nuernberge 
vidury rugsėjo mėnesio.

Manoma teismas užtruks 
apie šešias savaites. Didžiau 
sias. kaltinimas—suokalbia- 
vimas prieš pasaulio taiką 
—bus daromas mažiau negu 
40-čiai nacių viršininkų.

SURADO $5,000,000
VERTĖS NARKOTIKU

WIESBADEN, Vokietija, 
liepos 31.—U.S. 65-tos pės
tininkų divizijos kariai su
rado didelį kiekį narkotikų, 
kurio vertė spėjama siekia 
nuo $5,000,000 iki $20,000,- 
000, viename Vengrijos upės 
laive.

Kariai įlipo į laivą Linze. 
Laivo kapitonas sakė jis ne
žinojęs apie narkotikų bu
vimą laive, sakydamas lai
vas buvo prikrautas Melke, 
60 mylių virš Vienos.

U.S. Lėktuvai Nudėjo
2,000 Laivų Kinijoje

CHUNGKING, liepos 31. 
—Amerikos 14-ji aviacijos 
jėga, kuri sunaikino ar su
žalojo daugiau negu 2,000 
mažų japonų upės laivų per 
praeitas dvi savaites, toliau 
atakuoja vienintelę priešo 
susisiekimą liniją dideliems 
Kinijos plotams.

I .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
—Tokyo sakė U.S. lėktuvai atakavo kitus įmonės cen

trus Kyushu saloje.
—Korespondentai laukia Potsdam konferencijos baigi

mo. Trys Didieji laikė 3y2 valandų posėdį, ir 'ėl sueis 
trečiadieny.

—Pakely į Ameriką, Prez. Truman aplankys Anglijos 
Karalių, bet ilgiau nesustos.

—Valdžios ekspertai nusako didelį mėsos trūkumą.

ĮSPĖJA APIE DIDELĮ 
TRŪKUMĄ ANGLIES

WASHINGTON, liepos 31. 
—Vidaus Reikalų Sekr. Ic- 
kes šiandien paiJ.s„ė Sena
to karo tyrimo komitetui, 
kad ateinanti žier 
čiausia karo žiema ameri
kiečiams, jeigu iš karinės 
tarnybos nebus paleista už
tektinai angliakasių ič’vgin- 
ti numatomą 37,000.006 to
nų anglies trūkumą.

Anot Ickesi taip bus jei
gu ir nesiųsime nei vieno 
svaro minkštos anglie? į 
Europą. Jis turtino, kad 
jeigu angliakasiai nebus pa
leisti, visuomenė turi pasi
ruošti krapštyti savo ang- tuoj parėmė Connally pasiū-
lies sandėlius iki pat dugno, 
“ir net sudeginti sandėlio 
dugną, jeigu jis medinis.”

Ištirs Pardavinėjimą
Sugedusio Sviesto

INDIANAPOLIS, Indiana, 
liepos 31.—Sužinota, kad 
Šen. Wherry (Rop., Nebr.) 
reikalaus Senato ištyrimo 
padėties šiame mieste, kur 
Indianapolis Star rašytojas 
Maurice Early rašė, kad 
nors šeimininkės nega'i gau 
ti sviesto, valdžia “parduo
da sugedusį sviestą muilo 
fabrikams.”

Valdžios pareigūnai pri
pažino, kad jie pardavė ke
lis tūkstančius tonų suge
dusio sviesto muilo fabri
kams, bet užginčijo, kad vi
sas laikomasis Sviestas 
tų sugedęs.

Britai Užmušė Suvirš 
6,000 Japonu Burmoje

CALCUTTA, liepos 31.— 
Raportai sako britai užmu
šė kitą 2,000 japonų karių 
žemutinėje Sittang upės už
lenkimo srityje Burmoje. ( 
Tuo būdu per devynias die
nas nudėta suvirš 6,000 ja
ponų.

bū-

RADO PRIBUSIĄ
SUMMIT LIETUVE 

SUMMIT, III., liepos 31.— 
Policija tiria mirtį Veroni
kos Zopelienės, 63, kuri bu
vo rasta, prigėrusi Drainage 
kanale. Jį buvo pradingusi 
iš namų nuo praeito trečia
dienio. Jos sūnus Jonas, 38., 
sakė ji buvo geroje sveika
toje ir nuotaikoje ir jis ne-

PIRKITE KARO BONUS manąs ji. pasidarė sau galą.

Senatas Susiskaldę Dėl 
Amerikos Delegacijos 
VVASHINGTON, liepšs 31. 

—Senatoriui Connally (Dem. 
Tex.) pranešus, kad jis atsi
klausė Statė Departamento 
ar bus reikalinga įstatymas 
dėl paskyrimo Eaward Stet
tinius Amerikcs delegatu į 
apsaugos
susiskaidę ir buvo girdėta 
opozicija 
mui.

Šen.
Mich.) 
gresas
delegaciją ir išaiškinti 
galią. Šen. Taft tam pritarė.

Šen. Lucas (Dem., III.)

tarybą, Senatas

tokiam pasiūly-

Vandenberg (Rep., 
sakė jis manąs Kon- 
turėtų įsteigti tokią 

jos

lymą.

Kinija Taipgi Užgyrė 
Čarterį, Brefton Paktą

CHUNGKING, liepos 31. 
—Vyriausia tautinė apsigy
nimo taryba šiandien užgy
rė Kinijos prisidėjimą prie 
jungtinių tautų čarterio ir 
Bretton Wood finansų su
tarties. Abu pasiūlymai pa
siųsti Yuan seimui reikalin
gam ratifikacijos formalu
mui.

Churchill Išsikraustė
Iš No. 10 Downing St.
LONDONAS, liepos 31.— 

Winston Churchill šiandien 
išsikraustė iš No. 10 Down- 
ing st., Anglijos Ministre 
Pirmininko rezidencijos, kur 
jis išgyveno penkis metus.

Nuverstas karo premje
ras išvyko į savo vasarna
mį Westerhame, Kente.

ŠEŠI MIESTAI JAU APGRIAUTI
Šie miestai buvo pridėti prie pirmesnio sąrašo: Mito, 

Hachioji, Maebashi, Toyama, Nagano, Fukuyama, Otsu 
ir Maizuru. visi įmonių ir susisiekimo centrai Honshu sa
loje. Taipgi sužymėti Nagaoka ir Nishinomiya, Honshu 
saloje; Hakodate, Hokkaido saloje, ir Kurume, Kyushu 
saloje.

šeši miestai originaliam sąraše buvo padegti sekma
dienio ryte, bėgyje 24 valandų po įspėjimo. Jie buvo Tsu, 
Aomori, Ichinomiya, Ogaki ir Ujimada, Honshu saloje, ir 
Owajima Shikoku saloje.

BOMBARDAVO DIDELĮ ALUMINO FABRIKU
GUAM, liepos 31.—Adm. Nimitz sakė alijantų lėktuvai 

per dvi dienas sunaikino ar sužalojo 207 japonų laivus ir 
430 lėktuvų. Tuo pat metu U.S. naikintuvai įplaukė į Su- 
ruga įlanką bombarduoti priešo didžiausią aTumino fab
riką, 80 mylių pietvakariuose nuo Tokyo.

Maizuru, Honshu salos vakariniam krante, buvo-Toli- 
miausias punktas 400 mylių pusraty, kurį alijantai lakū
nai atakavo.

Tuoj po vidurnakčio naikintuvai įplaukė į Suruga įlan
ką ir paleido penkių colių kanuoliiį šovinius į Shimizu,

. pramones ir transporto centrą, kur randasi didysis alu- 
mino fabrikas.

Dvyliką valandų anksčiau didesni laivai bombardavo 
Hamamatsu miestą, 45 mylias pietvakariuose nuo Shimu- 
zu, per kurį eina svarbūs geležinkeliai.

Lavai Pasidavė US Kariams Austrijoj, 
Tuoj Atiduotas Prancūzų Autoritetams 

FRANKFURTAS PRIE
MAINO, liepos 31.—Pierre 
Lavai, išvarytas iš Ispani
jos, lėktuvu nuskrido į Aus
triją ir pasidavė Amerikos 
okupacijos kariuomenei, ku
ri tuoj sutvarkė jo atidavi
mą Prancūzijai.

Buvęs Vichy valdžios vir
šininkas, kaltinamas kola
boravimu su naciais, atvy
ko drauge su žmona Junkers 
188 lėktuve, kurį vairavo 
du vokiečiai lakūnai. Lėk
tuvas nusi'eido Horsching 
aerodrome, prie Linz, Aus-

trijos, kur amerikiečiai tuoj 
suėmė Lavalį.

Nuteistas Mirti

U.S. viršininkai pranešė 
prancūzų armijos štabui ir 
tuoj išvežė Lavai ir jo par
tiją į prancūzų okupacijos 
zoną.

Buvo manyta Lavai buvi
mas amerikiečių zonoje bū
tų sudaręs problemą pran- 
cūzų-amerikiečių santykiuo
se. Prancūzija jau nuteisė 
Lavai mirti, jam nesant 
Prancūzijoje.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 1 d.: 

ras Grandinėse; 
Sudavis ir Gauda.

Rugpiūčio 2 d.: Šv. Alfon
sas; senovės: 
Varpūnė.

ORAS
Saulėta ir karšta.

Kiniečiai Gręsia Japonų Pabėgimui
ATMUŠA KOMUNISTUS 

—Kinijos komunistų radijo 
Yenane sakė Chiang Kai- 
shek kariai privertė komu
nistų karius pasitraukti iš 
komunistų valdomo Yeh Tai 
Shan rajono šiaurvakarinėj 
Kinijoj.

Pranešimas, anglų kalba 
ir taikomas į Ameriką, sakė 
pasitraukimas įvyko po ar
šių kautynių ir tos apylin
kės bombardavimo.

CHUNGKING, liepos 31. 
—Kiniečiai kariai baigė ap
valyti Kweilin miestą, ir pa
sivarė 15 mylių i šiaurę nuo

Šv. Pet- Kwangsi provinciios sosH- 
senovės: nės į pietinius Linchwan 

priemiesčius. Raportai sako 
z, u.. ten dabar vyksta didelės
: Taugaudas ir ■ grumtynės.

Linchawn, uola aptver
tas miestas stovi skers ja
ponų pabėgimo kelią šiau
rėje.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS,, CHICAGO, ILLINOIS

VALDŽIA PERIMA DIRBTUVĘ

žir

Tautos nemiršta

Romos laikraštis 
Quotidiano” savo s. m. lie
pos 3 dienos laidoje rašo 
straipsnyje užvardintame 
“Lietuvos pabėgėliai pasi
aukoja švenčiausiai
diai, taip pat ir pusės mili
jono tremtinių vardu”: 
Pabėgėlių vainikas

“Ypatingo sielos pakili
mo iškilmės subūrė šį ryt 
gražioje S. Andrea ai Qui- 
rinale bažnyčioje reziduo
jančią Romoje lietuvių ko
loniją, kuriai sudarė lyg ir 
vainiką pabėgėliu grupė, 
priglausta Cinecitta stovy
kloje. Tuo būdu paminėtas 
buvo Lietuvos pasižadėji
mo Švenčiausiai Širdžiai, 
kuris įvyko 1934 m. liepos 

Pirmojo 
Eucha- 
susirin-.
Šventai- 

iškil-

Trečiadienis, Rugp. ld., .1945

savo likimą. Jis palygino 
tas šviesias garbės dienas 
su šių dienų padėtimi, kada 
Lietuva yra didžiųjų įvykių 
paliesta, užpulta, sužeista, 
pavergta ir kada, kas b’o- 
giajisia, iš jos atimta tauti
nė ir tikybine laisvė.

tyrųjį grožį; toje 
visų įgimtai krikš- 

sielų 
įpėdinio 
Lietuva

tėvynėje, 
Sostinėje, 
visuomet 
atsidavi-

U. S. Rubber Co., kurioj gaminami labai svarbūs 
reikmenys, darbininkams sustreikavus ir nesusitai-

ka-

kėje padaryta apie 7 milio- 
nai doleriu nuostolių. Iš 
Lietuvių biznierių daugiau
sia nukentėjo Mulinavičru 
užeiga, kurioje buvo apie 6 
pėdos vandens.

kliu. J.Klebonas
šiuo metu atostogauja, vi
karas kun. J. Stašaitis vis
ką gražiai tvarko.

Kinta

gu “Muzikos Žinios” buvo 
paskelbta.

Kadangi dabartinis ne
paprastas laikotarpis sukū
rė daugelį svarbių reikalų, 
todėl kuriems tikrai rūpi 
mūsų organizacijos bei cho
rų ir ypatingai “Muzikos 
Žinių” ateities gerovė, pra
šau netik narius, bet ir vi
sus lietuviškosios muzikos

bičiulius šiame seime kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Aleksandras Aleksis, 
Centro pirm.

“Šioj puikioj Romos baž
nyčioj, kur didžiųjų meni
ninku genijus gausiai pabė
rė savo 
Romoje, 
čioniškų 
Kristau 
kuriai
rodė paklusniausi 
mą. Akto atnaujinimas, ku
ri šiandien atlieka Lietuvos 
diplomatų ir piliečių sauje
lė, įgyja čia ypatingą vil
ties ir pažadų reikšmę tra
diciniai katalikiško krašto 
visiškam prisikėlimui. Tau
tos, sulyg Benedikto žo
džiais, nemiršta. Tačiau, 
daug nuo tų laikų teko 
vargšei Lietuvai nelaimių, 
bet ne dėl lietuvių kaltės. 
Tenkinkimės dieviškų pa
tyrimu, 
Viešpats 
Tautos,

niekuomet 
taip arti

tuo
Pa-

jis 
jau- 

primin- 
dar gyvą visų 

ir
at-

ro
kant su kompanija, prez. Tniman įsakymu, Karo Depar
tamentas perėmė dirbtuvę savo žinion. (Acme-Draugas 
telephoto).

Rugpiučio 26 d., įvyksta 
parapijos Naujos * Salės 
Komisijos Fondo piknikas. 
Visi prašomi dalyvaut. Pik
nikas tos Parmelio vietoje, 
River St. ir 5th Avė. Įžan
ga 45c. Visi kviečiami da
lyvauti.

Koresp.

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

I

nų Vyriausias Prokurate- kosios Lietuvos draugai tei- 
rius, paskaitė Pasižadėjimo kėši 
formulą. Gražias ir jaus
mingos giesmės buvo gie
damos, kaip įprasta Lietu
voje. Laimingu sutapimu 
Šventose apeigose da’yvavo 
iškilmingo Akto du signa- 
tariai: prel. Arata ir Stasys 
Lozoraitis, tuometinis Lie
tuvos Užsienių Reikalų Mi- 
nisteris. Dalyvavo taip pat 
Stasys Girdvainis, Lietuvos 
Ministeris prie Šv., Sosto 
kartu su Pasiuntinybės per
sonalu. Skaitlingi katalikiš-

dalyvauti iškilmėse. 
Aukštųjų Kurijos prelatų 
tarpe matėme atsilankiusiu 
J. E. Centoz, titu’iarinį E- 
dessos Arkivyskupą, Apaš- 
toliškąjį Nuncijų Lietuvai 
bolševikų invazijos metu, 
kuris kartu su visu Kaune 
akredituotu Diplomatiniu 
Korpusu buvo priverstas 
apleisti kraštą, taip giliai 
katalikišką ir taip prisiri- 
šusį prie savo nepriklauso
mybės tradicijų”.

Vargonininką seimas
Amerikos Lietuvių R. K. 

Vargonininkų Sąjungos
Trisdešimt Ketvirtasis Mė
tinis Seimas įvyks trečia
dienyje, rugpiučio 22 dieną, 
Chicago, Illinois. Reiškia, 
vieną savaitę anksčiau, ne-

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland A 

Kampai lt-to.

OFISO VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad ir 

Penktad. — 9:30 iki 12:00 ir nuo 
1:30 iki 8:30 vakare, 

šeštad. — 9:30 iki 12:00 ir nuo 
1:30 iki 7:00 vakare.

I
!

Tel. YARds 4641

I

I. RIMDZUS
PHYSIO-THERAPY

19 metu patyrimo 
4949 So Ashland Avė

LIETUVIAI

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas!

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS 
WATCIOIAKER 

JEUELKY — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
I Phone: LAFAYETTE 8617

DAKTARAI
■>

men. 1 d., proga 
Lietuvos Tautinio 
rištinio Kongreso, 
kusio Atpirkimo 
fiais Metais. Tasai
mingas pasižadėjimas buvo 
įvykdytas dalyvaujant Res
publikas Prezidentui. Lie
tuvos Vyriausybei ir vi
siems Lietuvos vyskupams.

“Šv. Mišias laikė prelatas 
Arata, Šv. Rytų Kongrega
cijos Sekretorius, anuomet 
Apaštališkas Nuncijus Lie
tuvai, kuris. Popiežiaus 
aukštuoju pavedimu, pirmi
ninkavo Kongresui ir, 
titulu, pirmas pasirašė 
sižadėjimo Aktą.

Jaudinantis pamokslas

“Evangelijos metu, 
pasakė susirinkusiems 
dinantį pamokslą, 
damas aną.
lietuvių širdyse, įvykį 
aiškindamas, šiandien 
naujinamo, iškilmingo pasi
žadėjimo reikšmę. Jis pri
minė tą dieną, kai visa Lie
tuva stojo ties Eucharisti
ja pilname savo tautinių 
jėgų, savo dvasinio, politi
nio ir socialinio gyvenimo 
išsibujojime. Tai buvo dide
lis visos tautos tikybas ak
tas, kuris spindėjo kaip ti
kėjimo ir Kristui atsidavi
mo skaistus žibintuvas Eu
ropos tautų tarpe. Prel. A- 
rata priminė reikalą pavie- 
niems žmonėms lygiai kaip 
ir tautoms eiti prie Kris-, 
taus ir pavesti į jo rankas

kad 
nėra 

kaip jos kančios 
metu. Nužudyti tautą yra 
nusikaltimas lygiai baisus, 
ir dargi baisesnis kaip nu
žudyti žmogų, o šituo atvė- i 
ju yra dar kitas baisus nu
sikaltimas — nutylėjime 
tarptautinėje plotmėje apie 
Lietuvos įvykius.

“Prel. Arata užbaigė pa- į 
mokslą, linkėdamas visiems 
čia esantiems, o dar dau
giau — tolimiesiems, kurie i 
kenčia nelaisvėje, palaimos 
vaisių, išplaukiančių iš šio 
tikėjimo, pasišventimo ir iš
tvermės Akto kurį, lieps- 
nuojančia širdimi ir kupini 
vilties. Romos lietuviai no
rėjo atnaujinti šiandien ne
laimės ir ašarų valandoje.

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Patart nn Npw Iakpv l f 86 sk-vriaus valdyto- rniUliUll, je pirm Fabijonas Larans-

ką rezignavo. Priežastis — 
daug darbo nuosavoje dirb
tuvėje. Jo vieton 'išrinktas 
Juozas Tręinis. Dabar pra
dėjo eiti gandai, kad B. A. 
L. F. skyriaus sekretorius 
būtent J. Jokubavičius pa
sitrauks iš savo pareigų. 
Jis yra jaunas čia gimęs 
veikėjas.

naujienos
Visi piknikai šįmet, gali

ma sakyti, nebuvo tokie 
sėkmingi, kai tikėtasi, bet 
visi padarė maž daug pelno.

Šįmet visi darbininkai 
gavo po vieną ar dvi savai
tės apmokamų atostogų.

j Wright Aero darbininkai 
. buvo išėję į straiką už pa- 
1 šalinimą

Dj akto signatarai Ret jau

“Mišioms pasibaigus, 
kun. Vaitkevičius, Marijo- j Įvyko

vieno stewardo.
susitaikė.

pasikeitimas B. A.

Liepos 22 d., pradėjo la
bai smarkiai lietus lyti ir 

, lijo apie 18 valandų be per- 
stojimo. Upė vadinama 
Passaic pakilo kelesdešimt 
pėdu. Patersone ir apylin-

SE

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visa diena.

Ofiso TeL .... VIRginia 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ori 8:00 vaL
Trečiad. ir Sskm. tik susitariu*.

Ofiso tel.; BRl'nswi<k C640

Dr. A. Warchalowski
OPTOMETRISTAS

!

.Akis Egzaminuoja. Akinius Pritaiko 
NORTH WEST TOWER BLDG.

1608 Mihvaukee Avenue
(prie North ir Damen Avenues)

Valandos: 11 iki 4:30 ir 6 iki 
subatoms 11 iki 6. trečiadieniais 

sekmadieniai pagal susitarimą.

Tel.—YARDS 2148

DR. WM. M. TIULY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.

9, 
ir

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

4146 Archer Avenue 
Dfire TeL LAFsyetts 3218 
Bes. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—8 vaL popiet 

ir nuo 8 Iki 0 vaL vakare.
Tračiadienio

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Ilalsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

i (Virs “Andes Candies-’ Krautuves) 
Chicago, III.

VALANDOS:
10:30 Ryto iki 8 vai. vakaro

Dr. A. Montvid, M.D,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Statė Bank Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Kės. Tel.: BRUnsvviek 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak. 
Sekmad. nuo 10 Iki 12 vaL dieną.

Tel. Henilock 8700. Rez. Pro. 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien, 

išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

JOS. F. BUDRIKI
RAKANDŲ ir JEWELRY

KRAUTUVE
3241 S. Halsted Street

Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.................TEL.: CANal 8887 ar 8999

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių,
Už Pigesnį Nuošimtį — Be Komišino

PAS ŽYMI4 —

MUTUAL FEDERAL

f

S

CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas raus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais. 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir t t
Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

SUDRIKO LEIDŽIAMOS IIAD1O 
VALANDOS:

WCFL.. 1000 kll., nedalios vak.-9:30
WHFC, 1450 k.. Ketverto vak.,-7:00

-------------- n

F-

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Namus
Formas

AR

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

— ■ ■ -5°
STASYS LITWINAS SAKO:

A R 21 T) Geriausias Laikas Pirkti
ununn — visokios rūšies namams 

REIKMENIS.” ------------ GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos sy- 
dlngs — Langų — Durų — Tvoroms Materioio — Malia
vos — Vamišio — Enamelio — Geležinių Narname Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vlsoldos Rūšies Insuladjos Materioio — Šturmo Langų
— Kombinacijos Durų — WaUboard — Plaster Board— 
Vamzdžių ir ti.

*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. X 
Sekmai, Trečiad. ir Šeštadienis 

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Plane 
TeL REPublio 7868

Bes. 6958 So. Talman Ava
Res. TeL GROvehlll 0617
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Eoad

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

J

1

APROKAVLMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKTA DYKAI! 
ETASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 8658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava, 
VALANDOS: 11 ▼. ryto Ud 3p.>.

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YAKds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8”:3Q 

šventadieniais—11-12.

TeL YAKds 5921
Res.: RENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 Wwt 35th Street

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARCUS=L
IS Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTĄ: Nuo 8:45-9:15.^

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 

“TACKUNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

. -____
Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

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

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

Sekmad., Trečiad. ir geštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland A venai 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

Trečiadlsnlal* pagal sutartį

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIEURC. 1S 

10758 So. Michigan Avenue
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

OfEoTeL: FULLMAN 1193 
i 5 amų leL. FLLLMAĄ 32H

Split by PDF Splitter
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HELP W A N T E D

S “DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

i HKLP WA-\TED — MOTERYS

9

I

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTTSDCG DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
TeL RANdoIph 94S8-248*

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid.

OOOOOO LABDARYBE OOOOOO 
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR 1ŽDINTN.
4557 So. Wood Street, Chicago. Illinois

UGNIMI NAIKINA JAPONUS

VAZONINIŲ AUGMENŲ 
AUGINTOJŲ 

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAS

Karo Pramonė
★ ★

SOUKAL FLORAL CO.
5338 S. Mason Avė.

TEL. — PORTSMOUTH 7055

Dining Room
Pagelbininkių

taipgi reikia

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS

GEROS ALGOS KARO DARBAI
SU POKARINE PROGA

BELL TELEPHONE

VETERANAMS!
DIDŽIAI S. SIDE PRAMONEI

REIKIA

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS 
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST,

i Besirengiant prie I 
rudeninio pikniko

Lvo-iai už mėnesio ivvks- 
ta didvsis tradicinis Labda
riu Sąjungos išvažiavimas 
arba piknikas. Jį vadiname 
ir rudeniniu, nes 
rugsėjo mėnesio 
sekmadienyie\ Tie 
vimai įvyksta j 
labdarių ūkio 
kur yra statoma lietuvių 
senelių prieglauda.

Šių metų išvažiavimas tu
rėtų būti 
gesnis ir

i gu kitais 
i tais. Mat,

i

įvyksta 
pirmame 
išvažia- 

gražiuose 
miškuose,

I

PATYRUSIŲ
LATHE

OPERATORS
EXTERNAL ir INTERNAL

GRINDERS

30 S. MICHIGAN AVĖ.
MOTERYS

Ruošimui. Pakavimui ir Rišimui die- 
tetiškų valgių ir valgių produktų. 
Visokio amžiaus. 40 valandų. 5 die
nų savaitė. Anglų kalba ne būtina.

1750 W. Van Buren
CHICAGO DIETETIC SUPPLY

žymiai gausin- 
sekmingesnis, ne
praėjusiais me- 
šiemet darbai ir

reikalai yra didesni. Yra 
užsimota kiek galint grei
čiau prieglaudos rūmus už
baigti statyti ir juos į- 
rengti. Tam yra reikalin
gos didelės pinigų sumos, 
kurias mes turime sukelti.

GEAR HOBBERS

10% nakties bonus
Dykai Apdraudos pašalpos
Nauji, Moderniniai Fabrikai
Geras susisiekimas

KAMBARINĖS
PATYRIMO NEREIKIA 

PAMATYKITE HOUSEKEEPER
MILNER HOTEL

GRAND AVĖ. & RUSH ST.

kad 
pasisekimas 

išimtinai nuo mūsų 
pasidarbavimo. Va- 

“kaip pasiklosime — 
išsimėgosime”. 
sąjungcs 

gerai, 
jei

FOOTE BROS. 
Gear & Machine Corp.

DARBO OFISAS
5219 S. VVESTERN BLVD.

POVVER MAŠINŲ OPERATORS
Siūti markes ant vyrų kaklaryšių. 
Gera garantuojama alga pradžiai.

Puiki pokarine proga.

CARTER & HOLMES
935 N. Wells St.
SUPERIOR 9330

OPERATORKOS

REIKIA
SPOT WELDERS IR

PUNCH PRESS OPERATORS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 
ABILITY STEEL PRODUCTS CO. 

2733 N. MESTERN AVĖ.
> ~ — —------ ---------- -- - -------------- -------------- r-n--r-wnw-i

VYRAI ER MOTERYS

Patyrusios
Power siuvimo mašinoms 

ir rankų siuvimui
PASTOVŪS DARBAI

KATALIKĖS PAGEIDAUJAMOS
Kreiptis

24 N. FRANKLIN ST.

!

i

Bet neužmirškime, 
išvažiavimo 
pareis 
pačių 
dinas, 
taip 
mūsų i 
anksto 
prisirengs, 
zuos pakankamai darbinin
kų ir prirengs pakankamai 
reikmenų^ jei prikvies iš 
savo kolonijų daug svečių, 
be abejojimo, piknikas bus 
ir gausingas

Kiekvienos 
jai išanksto 
susidaro: 1)

ir gėrimų atsivežti, kas 
jais pasirūpins ir kas juos 
nuveš į labdarių ūkį; 2). 
kokių žaislų, dovanų ir įvai
renybių turėti; 3) gauti 
transportaciją tiems, kurie 
savo automobilių neturi; 4) 
prašyti, kad turintieji au
tomobilius ir patys važiuo
tų į pikniką ir savo kaimy
nus nuvežtų; g) prašyti ku
nigų klebonų, kad ne per 
vieną, bet per kelis sekma
dienius bažnyčiose garsin
tų mūsų išvažiavimą ir jo 
tikslą; 6) savo prisirengi
mo planus garsinti dienraš
tyje “Drauge”; 7) visur, 
visada ir visiems pabrėžti, 
kad visas išvažiavimo pel
nas eina lietuvių senelių 
prieglaudai; 8) aiškiai pa-, 
sakyti išvažiavimo dieną, 
vietą ir paduoti kelrodį.

Sekmadienis, rugsėjo 2 
diena tebūnie labdarių die
na pilna ta žodžio prasme 
ir joj padaryta nauda bei 
pelnas tepaskubinie 
ti statyti ir įrengti 
senelių prieglaudą.

užbaig- 
lietuvių

Ld.

i

REIKIA DRAPERY

Jei 
kuopos iš- 
rūpestingai 

sumobili-

Hotel Kambarinių
IR

Lobby Porters
Aukštos Algos

OAK PARK ARMS 
HOTEL

408 S. OAK PARK AVĖ. 
Tel. Euclid 9300 — Oak Park

Siuvimui Merginos
Patyrusios Siuvėjos 

Pastovus Darbas—Aukštos Algos
Maloni Aplinkuma 

Apmokamos Atostogos 
Tartis Dienomis 

arba Pirmad. ir Ketvirtad. vak.

BARNITZ STUDIO
1718 Sherman Evanston

GREENLEAF 5050
LENGVI DIRBTUVĖS DARBAI
Mėnesinis algos pakėlimas užsi
tarnavus ir bonai, atostogos ir 
kitos naudos. 48 vai. i savaitę. 
Laikas ir pusė už viršlaikj.

SELLSTROM
615 N. ABERDEEN ST. 6 Floor

Garbė tėvams, kurie yra 
pavyzdingi katalikai ir lie 
tuviai.

MFG. CO.

SU DARBU, MALDA, AUKA 
— PRISIMINK LIETUVOS 

SKAITLINGUS TREMTINIUS

Jaunystė ir susitraukusi 
senatvė negali sykiu gyven
ti. — Shakespeare.

PIRKITE KARO BONUS

Sugrįžę Vyrai iš Tarnybos
NORINTIEJI DIRBTI

NUO VALANDŲ, NUO DIENŲ AR BILE TINKAMU LAIKU
TARP 8 RYTO IKI 2 RYTO

PATYRIMO NEREIKIA
GELEŽIES SANDĖLYJE

GEROS DARBO SĄLYGOS

Būtinai Svarbi Pramonė
Mokestis Kasdien. Atsišaukite Pasirengę Stoti prie Darbo 

nuo 8 Ryto iki 5 pp.

CENTRAL STEEL & WIRE CO.
2924 West 51st Street

1 t

Klausimai ir Atsakymai
Ar pirmos popieros geros 

Klausimas.
miau pirmas poperas New 
Yorke
antrų 
nesį.
darbą
ten ir
siu išsiimti 
popieras nuvažiavus į Chi-

!caga?

Aš išsiė-

ir ketinau prašyti 
popierų sekamą mė- 
Dabar radau

Chicagoje.
apsigyventi. Ar turė- 

kitas

gerą 
Ketinu

Borneo fronte žygiuodami pirmyn dažnai užeina ur
vus, kuriuose pasislėpę japonų kareiviai, kuriuos tik 
liepsnosvaidžiais galima iškrapštyti, šioj nuotraukoj ma
tome šaunant liepsną į vieną tokių slėptuvių, iš kurios už 
sekundės išlindo degantis japonas. (Acme-Draugas tele
photo).'

pirmas

Atsakymas. — Pirmos po
pieros geros taip Chicagoje, 
kaip ir New Yorke, ar bet 
kur. Bet turėsį išgyventi 
Illinois valstijoje šešis 
nesiūs prieš padavimą 
rų popierų.

F. L. I.

t Platinkite “Draugą”
—

mė- 
ant-

s.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiantieji nuo senų, atdarų 

ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku vra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir' niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda- 
ras ir skau- UA 
džias žaiz- 

das. Vartokite ji irgi skaudiems 
nudegimams, šašų ir sutrukimų 
prašalinimui, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po $1.00, 1.75, ir 3.04).

Siųskite Jūsų Money Orderį tie
siog į:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39, UI.

Labdariai ir 
Lietuvos šalpa

Nors Labdarių Sąjunga 
yra suorganizuota specia
liai vietinės labdarybės rei
kalams, tačiau jos veikėjai 
bent retkarčiais yra pri
verkti padirbėti ir platesnėj 
labdarybės dirvoj.

Vietos reikalams, t. y. 
Chicagos lietuvių šelpimo 
atžvilgiu mūsų sąjunga 

; nuveikė. Be 
pastatė ligoninę, 
statyti lietuvių 
prieglaudą. Tai gražūs ir 
kilnūs darbai.

Atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuva ir po visą pašau'į 
išblaškyti jos sūnūs ir duk
terys šiandien kenčia baisų 
skurdą ir vargą, kenčia ba
dą ir baimingai žiūri į sa
vo ateitį, mes lietuviai ame
rikiečiai iš visų savo jėgų 
turime dirbti, kad pagelbė
ti savo nelaimingiems bro-' 
liams.

Šiuo metu Bendras Ame
rikos Lietuvių Fondas veda 
drabužių ir avalinės rinki- 

,mo vajų visame krašte, to
dėl mes, labdariai, taip pat 
įsikinkykime į šį šventą 
darbą. Visi surinkti drabu
žiai ir avalinė bus pasiųsta 
nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams.

Dirbkime praktiškai, pri
sidėdami prie B. A. L. F. 
skyrių.

I

Kodėl nėra užsienio 
korespondentų i

ir sėkmingas, 
kuopos veikė- 
sau planą te- 
kokio maisto
——————

Gen. Simpson Kinijoje 2“®
CHUNGKING, liepos 31.; ”

—Lt. Gen. William H. Simp 
son, kuris buvo Amerikos 
9-tos armijos komandierius 
Europoje, dabar lankosi Ki
nijoje.

Sako Uždirbo $500,000
Parduodamas Laivą

WASHINGTON, liepos 31. 
— District of Columbia 
grand džiūrė šiandien apkal 
tina Thomas Joseph Mc
Guire, nesenai atleistą lai
vyno leitenantą komandie- 
rių, nusukimu daugiau ne
gu $500,000 pelno parduo-

I Sako Surado Daugiau
Nacių Aukų Lavonų

LONDONAS, liepos 30.— 
Liublino radijo pranešimas 
sakė lenkų ir rusų komisija 
rado didelį kapą, kuriame 
buvo 80,000 karo belaisvių 
lavonų, didžiuma jų rusų, 
Falkenberg (Niemodlin) sri
ty Silezijoje.

laivą U.S. val-

pardavė laivą 
Great Lakęs lai-

dant savo 
džiai.

McGuire 
Seeandbee,
vą kuris dabar yra lėktuv
nešis Wolverine Michigan 
ežere, U.S. valdžiai už $756,- 
000, kuomet jis už laivą tik 
metus anksčiau užmokėjo 
$135,000.

Remkite R. Kryžių.

to, ji 
ji baigia 

senelių

T. P.

Generolas nuteistas 

mirti

New York (LAIC) — pa
skutiniu metų, kaip spau
doje, taip ir pasikalbėji
muose, dažnai keliamas 
klausimas, kodėl neįleidžia
mi užsienio korespondentai 
į Estiją, Latviją, Lietuvą ir 
kitas bolševikų okupuotas 
sritis. Komunistuojanti 
spauda giriasi, esą, tuose 
kraštuose vykdomi plataus 
mąsto socialiniai pertvar- j 
kymai ir t. t., bet matyt,; 
kad tai tik raudonosios pro
pagandos burbulai. Jei tik
rai būtų ten kuo pasigirti, 
bolševikai nebijotų įsileisti 
užsienio korespondentų. Ti
krovėje, ten vyksta areštai, 
nekaltų žmonių 
trėmimai, 
t. žodžiu, 
fikacija.
ties užsienio koresponden
tai ir neįsileidžiami.

masiniai 
rekvizicijos ir t. 
pagrindinė rusi- 

Dėl tos priežas-

Rusų kalbos mokymas 
privalomas

New 
tikslui 
60,000 

j lių.

York (LAIC)—Tam
Lietuvoje išleista 

rusų kalbos vadovė-

Į

Nori paskolos
Copenhagen, Daniją. — 

Reuterio žinių agentūra 
praneša, .kad Danijos vy
riausybė nori gauti Ameri
koj 20 mi’ionų dolerių pas
kolos.

Bėdos mus greičiau už
puola, negu kad mes nori
me. Plautus.

Pirk tik išmintį, mokslą 
ir supratimą.

I
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JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ
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ICių

BE KOMMINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
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u 1E

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH,

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
COAN associatiob 

OI CHICAGO

Virginia 1141
Ptm. and Hgr.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

Roma. — Britų militaris 
teismas nuteisė mirti italų 
generolą Nicola Bellono, 
buvusį komendatą Rari re
giono, kuris kaltinamas nu
žudyme britu kariuomenėm, 
kapitono G. Playne ir pasi
kėsinime nužudyti kitą ka
rininką. paimtus į nelaisvę 
1941 metais.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 8236 S. HALSTED ST.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma ta.i padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 

, trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

tį metų, juos rišo su Vakarų Europa, yra naikinama. 
Tai ryšku net meno srityje. “Buržuazinių” Vakarų di
dieji kultūros ir meno laimėjimai yra pašiepiami ir že
minami. Bet koks palankumas ar simpatija Vakarų de
mokratijoms sovietų pareigūnams nepageidaujamas. 
Dėl to galį patekti į didelę diktatorių nemalonę.

Plačiau apie rytų ir centralinės Europos sovietiza
ciją ir ekonominę “reformą” parašysime kitą kartą.
★

Japonų militarisfų užsispyrimas
Japonijos militaristai, atmetę sąjungininkų ultima

tumą, kurio sąlygos, palyginti, buvo lengvos, užsimojo 
kariauti iki paskutiniųjų. Matyt, kad jiems nerūpi nei 
krašto nei žmonių gerovė. Jie, lygiai kaip ir nacių geng- 
steriai, rūpinasi tik savo kailiu. Vadinas, juo ilgiau jie 
kariaus, juo ilgiau dar galės pagyventi, palėbauti ir nu
kels toliau teismą, į kurį jie, ar vėliau ar ankščiau, bus 
patraukti kaipo karo kriminalistai.

Mes nė kiek neabejojame, kad Japonijos liaudis no
ri taikos ir kad sąjungininkų ultimatume pažymėtos 
sąlygos jiems yra visai priimtinos. Net vienas iš dides
nių Tokyo dienraščių išdrįso pakritikuoti militaristų 
vyriausybės nusistatymą ir pareikalauti apsaugoti 
kraštą nuo baisių bombardavimų ir naikinimų.

Tie bombardavimai paskutinėmis dienomis labai 
žymiai padidinti. Jie vedami iš lėktuvų ir net karo lai
vai daužo Japonijos namų salų pakraščius. Jau veik 
visas Japonijos karo laivynas Pacifiko dugne. Aviacija 
taip jau labai nukentėjo. Iš visko aišku, kad yra ren
giami kebai invazijai į japonų namų salas. Tada mili
taristai pajus tikrąjį karštį ir turės progos gailėtis, 
kad nepriėmė sąjungininkų ultimatumą. Dėl to juos 
baus ne tik sąjungininkai, bet baus ir keiks ir jų pa
čių žmonės.

VAIDILUTE

TĖVIŠKE ROMANAS
ANTROJI DALIS

LABOREMUS

★ ★ ★

Ryty Europos soviefizacij a
KUO PAVERGIAMOS ŽMONIŲ MASĖS?

Rytų ir centraiinėje Europoje komunistai veda so
vietizacijos darbą plačiu mastu. Apie tai kalba gauti 
laiškai ir rašo įvairių laikraščių korespondentai.

Maskvos pastatyti komunistiniai režimai sistema- 
tingai siekia, kad sudaryti gausingas žmonių mases, 
kurios išimtinai priklausytų nuo valdžios autoritetų. Jie 
siekia, kad gyventojų medžiaginė egzistencija remtus 
tik valdžios malone. Kitos gyventojų dalįs prie komu
nistinių režimų susidaro iš terorizuojamų, Įbaugintų 
vyrų ir moterų. Paskutinioji kategcrija, aišku, yra pa
ti gausingiausia. Nieks nėra tikras, kad jis kitą rytą 
atsikėlęs bus laisvas žmogus. Apie tai ir patsai Didžio
sios Britanijos premieras Churchill 1945 m. gegužės 
mėn. 26 d. yra šitaip kalbėjęs:

‘“Yra baisios baimės, kad į duris pasibalados ir 
nieks negali pasakyti, kada bus atimtas duondar- 
bis ii’ išvežtas, kad jo daugiau matyti nebegalėtum 
ir tai už tokį nusikaltimą, kuris nėra nurodytas ir 
kuris paliečia kiekvieną”.
Tai šitaip p. Churchill karakterizavo “policinių vy

riausybių” veikla įvairiuose Europos kraštuose.
VIENA RANKA GLOSTO, KITA PLAKA...

Dabartiniai rytinės ir centralinės Europos režimai 
ypatingo dėmesio kreipia į rašytojus, universitetų pro
fesorius, artistus, autorius, muzikus ir kitus meninin
kus. Iš vienos pusės tie žmonės yra glostomi, giriami 
(kaip aiškiai pastebime iš lietuvių bolševikų laikraščių), 
plačiai garsinami spaudoje, per radiją, bet iš kitos pu
sės jie yra padaromi visiškai priklausomais nuo totali
tarinio režimo ir suvaržoma jų veikimo laisvė. Pravar
tu yra įsitėmyti, kad komunistai rašytojams profeso
riams ir visokiems artistams turi speciales 1 unijas, pa
našias į sovietų unijas, kurių vadovybes sudaro sovie
tų režimo deleguoti žmones ir NKVD (slaptosios poli
cijos) atstovai. Tų unijų sekretoriai yra tikri diktato
riai. nes jie turi teisę dalinti maistą taip, kaip jie nori, 
parūpinti butus darbus, spausdinimo galimumus.

KAS DEDASI LENKIJOJ?

Lenkų spauda, sakysim, nusiskundžia, kad dabar
tinis komunistinis režimas Lenkijoj nepasitenkina gy
ventojų terorizavimu ir siekimu juos pavergti medžia
giniu atžvilgiu, bet jis panaudoja naciona’istinę ir so
cialinę demagogiją, kaipo priemonę mases į savo žnyp
les pasigauti. Lenkų spaudos žiniomis. Lenkijos žmo
nių dėmesis norima nukreipt nuo netekimo rytų Lenki
jos ir n jo likvidavimo Lenkijos nepriklausomybės pa
žadais didelių teritorijų Vokietijoj, kurių sienos siek
siančios iki Oder ir Neisse upių. Socialinėj dirvoj žemės 
reforma žmonės yra viliojami. Oficialiai rodoma daug 
entuziazmo apie žadamas “palaimas” valstiečču klasei. 
Iš tikrųjų tai nėra jokia žemės reforma, bet tik dema
gogiškas triksas. kurio ekonominės pasekmės jau esan
čios apgailėtinos. Tai yra sovietizacija ir privatinės 
nuosavybės likvidacija.

TEMPIAMA ANT KOMUNISTINIO KURPALIO

Visas rytų ir centralinės Europos politinis, kultū
rinis, ekonominis ir socialinis gyvenimas ypatingu sis- 
tematingumu ir skubotumu yra perdirbamas ant sovie
tinio kurpalio. Tų kraštų civilizacija, kuri per tūkstan-

APŽVALGA
Mirė rašytojas Kazys Puida

Pietų Amerikos lietuvių laikraščiai praneša, kad 
šių metų sausio mėn. 25 d. Kaune mirė rašytojas Kazys 
Puida, sulaukęs 62 metų amžiaus. Velionis buvo uolus 
plunksnos darbininkas. Jis yra parašęs arba išvertęs 
apie 60 knygų, kurias drauge paėmus susidarytų tūk
stančiai spausdintų puslapių. LAIC paduoda apie ve
lionį tokių žinių:

K. Puida gimė 1883 m. kovo 19 d. Šėtijų kaime, 
Suvalkijos Naumiesčio apylinkėse. Gimnaziją ėjo Ma
rijampolėje. 1904 m. baigė Berlyne politechnikos insti
tutą inžinierio laipsniu. Berlyne, drauge su D. Zauniu
mi, įkūrė “‘Berlyno Lietuvių Draugiją”. Iš Lietuvos ra
šinėjo į “‘Lietuvos Laikraštį”, leidžiamą Petrapilyje. 
Pasirašydavo K. Žegotos slapyvardžiu (vėliau tą slapy
vardį naudojo ir knygas leisdamas, pav. “Iš sermė
giaus krūtinės”). Trejetą metų dirbo prie “Vilniaus 
Žinių”, kurį laiką buvo jų redaktoriumi, o nuo 1907 me
tų _ paskirtas mokytoju Šiaulių gimnazijoje, žandarų 
persekiojamas turėjo keltis į Rusiją, kur čeliabinske 
mokytojavo. 1916 m. buvo mobilizuotas į rusų kariuo
menę.

Lietuvon tegalėjo sugrįžti tik 1920 metais. Čia 
daugiausia laiko pašvęsdavo rašyme. Redagavo keletą 
literatūros ir meno žurnalų, kaip “Gairės (1923), 
“Kūrybos keliais (1924), “Garsai” (1930). Iš jo origi
nalių raštų paminėtini “Žemės Giesmė”, “Ruduo”, “Ke
leivis”, “Apysakos”, “Mūsų dainiai”, “Geležinis Vil
kas”, “Magnus D ix” ir kt., iš dramų — “Mirga”. “Rū
tų Vainikas”, “Undinė , “Gairės ir kt. \ patingai 
daug K. Puida yra išvertęs. Jis vertė Sudermano, Ibse
no dramas bei-veikaius-Weyssenhofo, Niemojevskio, O. 
S. Mardeno, Oržeškienės, Oscar Wilde, Mayne-Reido, 
Ga’sworthy, Grey, Jeluich, Kellermano, Jack Londono, 
Shaw ir kitų. Jis išvertė į lietuvių kalbą ir tokias pla
čiai žinomas knygas kaip Sinclairo Pelkes . Radzevi
čiūtės “Dievaitis”, Senkevičiaus “Quo Vadis”.

Velionis palaidotas šalia j? žmonos, rašytojos Plei- 
rytės-Puidienės, kuri pasirašydavo slapyvardžiu Vaidi
lutė.
★

Pozityvus įvertinimas LAIC leidinio
“The New York Genealogical and Biographical 

Society”, kaip praneša LAIC, savo mėnesiniam “Re- 
cord” recenzuojant “Ghiilebert de Lannoy ir Medieval 
Lithuania” tarp kitko pabrėžė: “Tie, kurie domisi kraš
tais ir laikotarpiais aprašytas šiame veikale, turės daug 
naudos jį skaitydami”. Recenzijoje paminėta, kad Ghil- 
lebert de Lannoy rankraštis buvo įteiktas Prezidentui 
Rooseveltui dar pereitais metais gruodžio mėnesyje.
★

T’lėkime japonų militarizmą, sukime jam sprandą 
naujai nupirktais U. S. karo tonais.

♦
Gelbėkime savo karių gyvybes aukodami savo 

kraujo per Amerikos Raudonąję Kryžių.

N ien darbu neužtenka.

Sakomą, kad trūksta dar
bo. Bet labai lengva suras
ti darbo 60,000,000 asme
nims ir daugiau. Reikia tik
tai uždrausti plieno varto
jimą, reikia tiktai uždraus
ti vartojimą kad ir medinių 
ratų. Tuomet tikrai būtų 
tiek darbo, kad pritrūktų 
darbininkų. Jeigu nebūtų 
siuvamų ar drapanų mazgo
jimo mašinų, jeigu nebūtų 
automobilų ir kitų susisie
kimui priemonių, jeigu ne
būtų elektros, jeigu nebūtų 
audimo mašinų, kiek daug 
tada būtų darbo! Visiems 
vienok nereik darbo. Atei
ties darbo viltis guli ne ta
me, kad valstybė taptų di
delis bosas, bet pakėlime 
darbininkų uždarbio geres
niais įrankiais, naujais iš
radimais, paraginimais tau
pyti. mažesnėmis kainomis, 
mažesniais taksais ir lais
ve nuo monopolijų.

★ ★ ★

Stokuoja anglių.

Paryžiuje šviesos gali 
greitai užgęsti. Lyjono au
dyklose, audimo mašinos 
greitai sustos, Belgijos plie
no fabrikai bus paraližiuo- 
ti. Europos ekonomija bus 
sukrėsta, nes trūksta aug
liu. Kaip vežimas be arklio, 
taip visokia gamyba be jė
gos negali eiti pirmyn. Lie
ka pančiuose suvaržyta be
laisvė.

★ ★ ★

Amerikoje taip pat.
*

Sulyg paskutinių davinių, 
Amerikoje šiais metais pri
truks 37 milijonų tonų an
glies. Kuomet iškilo strei- 
kos, valdžia buvo perėmusi 
kasyklas, bet iš to- neatsi
rado daugiau anglių, bet 
priešingai mažiau, žmonės 
turi susiprasti, kad nei 
streikai, nei valdžios tarpi
ninkavimas nepagamins an
glių atsargos. Iki kol žmo
nės nesusipras, tai žiemos 
tikrai bus šaltos ir reikės 
kentėti. Darbas išlaisvins.

★ ★ ★

Pokariniai namai.

Daugelis jau pareiškė 
baimę, kad pokariniai na
mai taip brangiai kainos, 
kad paprastas darbininkas 
neįstengs tapti nuosavybės 
savininku. Vienok dabar 
pranašaujama, jog pokari
niai namai bus fabrikų taip 
išdirbami, kad ant žemės 
loto bus lengviau ir grei
čiau pastatomi. Netikėtinos 
žemos kainos palengvins 
kiek’ ienam darbininkui len
gvai įsigyti nuosavų namą.

★ ★ ★

Hitleris h daug žadėjo.

Nekurios liberalų parti
jos žada darbininkams viso
kios laisvės ir geresnio 
pragyvenimo. Bet dažnai 
jos žmogaus laisvę atima. 
Hitleris ir daug žadėjo.

(Tęsinys)

— Vargų neturiu, gerbia^ 
moji ponia.

— Gal ne taip mane su
pratai?.. Gal nemoku tiks
liai pasakyti?... Bet aš ma
tau, kad iš savo tėviškės 
atsivežei didelį liūdnumą. 
Nebe toks tamsta, kokį pa
žinome.

— Aš nepasikeičiau... Ma
ne pakeitė...

— O jei tai tiktai nesusi
pratimas? Gyvenime pasi
taiko nesusipratimų. Tams
ta toks jaunas... be abejo
nės, ir ji...

Klemensas krūptelėjo, 
klausiamai į Klimavičienę 
žiūrėdamas.

— Aš nieko nežinau... Tik 
spėju ir norėčiau paleng
vinti tamstai ramiau ap
svarstyti savo jausmus.

— Kam?
— Tamsta mylėjai?
— Taip.
— Buvai mylimas ir my

li..
— Nebemoku suprasti 

buvusių jausmų.
— Reikia mokėti supras

ti ir atleisti.
Klemensas karčiai nusi

šypsojo ir nusisuko į lan
gą.

— Esu bent laisvas.
— Kam taip kalbėti?... 

Laisvas buvai ir galėjai 
būti. Mylėti skirta kiekvie
nai jaunai širdžiai, ir ne
reikia griauti laimės.

— Aš negrioviau. Ji pa
ti sugriovė mano laimę ir 
savo elgesiu parodė, kad 
meilės nebuvo. Pagaliau, 
kas žino, brangi ponia, — 
atsisuko ir artinosi į sofą, 
— gal gerai, kad tai neat
sitiko kelias savaites anks
čiau.

— Kelias savaites? — pa
kartojo Klimavičienė. — 
Ką tos kelios savaitės ga
lėjo pakeisti?

— Daug. Per tą laiką tu
rėjau progos suprasti, ką 
reiškia skaisti moters siela, 
ir mano praeitis atsitolino 
nuo manęs. Aš ką tik sa
kiau. kad nebuvau laimin
gas... Ne. aš buvau laimin
gas...

— Dėl jos meilės. — nu

/

Išmintis yra meiles dva
sia.

sišypsojo atsikeldama nuo 
sofos. .

— Ne! Dėl savo meilės 
tėviškei ir tėvynei, štai, ką 
reiškė tos kelios savaitės, 
gerbiamoji ponia.

Klimavičienės veidą puo
šė nuoširdi šypsena, o jos 
akyse buvo didelio panašu
mo į jos dukters žvilgsnį.

— Tamsta nepyksi už ma
no drąsą, su kuria įsiver
žiau į tamstos asmeninį 
reikalą ?

— Ne, ponia! Esu be ga
lo dėkingas už tamstos nuo
širdumą, kuriuo atskleidei 
mano širdies slaptas. Tams
ta padėjai man suglausti iš
krikusių jausmų padraikas, 
kurios buvo atėmusios ra
mybę, išmesdamos iš gyve
nimo pusiausvyros.

Nuo to vakaro Daugėla 
atrado Klimavičių namuose 
savo antrą tėviškę, — tarp 
žmonių, su kuriais galėjo 
atvirai pasidalinti ne tik 
savo asmeniais rūpesčiais, 
bet ir idėjiniais darbais, 
kurie buvo visiems supran
tami ir brangūs.

O tų darbų atsirado dar 
daugiau nuo 1905 metų sau
sio mėnesio 9 dieną Peter
burge kritusių šūvių į alka
nų darbininkų minias. Tie 
šūviai nuaidėjo per visus 
Rusijon plotus kaip pirma- 
sai signalas, iškėlęs viešu
mon visus jau seniai bren
dusius protestus prieš neža
botą monarchizmo sauvalę. 
Su rusams pragaištingu ka
ro su Japonija siaubu atėjo 
revoliucija, kaskart plačiau 
suliepsnodama visuose im
perijos centruose, o dar ryš
kiau pasireikšdama visų pa
vergtų tautų šalyse. Ūmai 
atgijo drąsus laisvės, lygy
bės, pilietvbės teisių ir tau
tų autonomijos obalsiai. Į 
kovą prieš carizmo absoliu
tizmą stojo visos Rusijos 
inteligentija, universitetų 
jaunimas, spauda, literatū
ra ir socialistinės partijos.

(Daugiau bus)

Aš miegojau ir sapnavau, 
kad gyvenimas yra grožy
bė; aš pabudau ir išvydau 
kad gyvenimas yra pareiga. 
S. Beuve.

• GIN
• VYNO
• KORDIAEŲ

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDAS
• BLATO

• KRUPNIKO
Boa Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam AtSJus Pirma* Patarsavtma*

MONARCH

Ll QU OR

STORE
3529 So. Halsted Si
Phone: YARDS 6054
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Trečiadienis, Rugp. 1d., 1945

die- 
pava- 

Lietu- 
ruduo 
žiemą

sako:

“Turiu 
pau; gal, 
teigs laisva ir tada nusių
siu saviesiems”.

Taip, mes visi laukiame,

rūbų, bet da tau- 
Lietuva atsis-

F
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neįbruktų. Ten neįeina jo
kia šalpos organizacija. 
Tad jei ir nusiusite, doras 
žmogus negaus”.

Kiti da

Pranešimai
Bridgeport. — Šv. Kazi

miero Akademijos Rėmėjų 
Draugystės 2 skyriaus su
sirinkimas bus rugp. 3 d., 
tuojau po pamaldųi. para
pijos salėje. Reikia aptarti 
svarbius reikalus. Malonė
kite visi nariai skaitlingai 
susirinkti. Lauksim ir nau
jų narių.

Valdyba.

i

kad Lietuva atsisteigtų 
laisva ir kad galėtumėm rū-' 
pintis savaisiais. Tik dabar 
neapsimoka rūbus pūdyti ir 
laukti kuomet tūkstančiai 
jų ten laukia. Be to, kasgi 
gali šiandie mus užtikrinti 
kur mūsų savieji randasi? 
Gal jie yra tų pabėgėlių, 
tremtinių tarpe. O jei liko 
Lietuvoje, tai ar mes. juos 
rasime gyvus kuomet ten ir 
dabar tebevyksta žudimai 
ir trėmimai. Jei savuosius 
rasime ir pasiekti galėsime, 
tai surasime ir būdus kaip 
sušelpti. Dabargi visomis 
pasistengkime sušelpti tuos, 
prie kurių galima prieiti su 
pašelpa, tai yra gelbėkime 
tremtinius, pabėgėlius, gel
bėkime Lietuvių tautos li
kučius prisirašydami prie 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo kurio skyriai randa
si kiekvienoje kolonijoje ir 
padovanokime rūbų kurių 
dabar labai reikalinga. Y- 
pač, labai trūksta vyriškų 
rūbų.

Gelbėkime savo tautos likučius
‘‘Paskutinės giedrios

nos,

Tylus skundas žūstančių, 
Mes pripratom ir nejau

čiam
Mirtinųjų jų kančių”.

* ★ ★
Jei kam da giedrios 

nos, jei kam širdyje 
saris ar vasara, taį 
vos žmonėms šiurpus 
ir baimę nešanti 
prieš akis.

Nekalbant jau apie Lie
tuvoje likusius žmones, 
prie kurių okupantas nelei
džia prieiti ir p’salbos ran
ką ištiesti, štai, Amerikos 
kariuomenės užimtoje Vo
kietijos dalyje, randasi a- 
pie 400,000 lietuvių tremti
nių ir pabėgėlių, kurie vi
sais jiems tuo tarpu gali
mais būdais šaukiasi pagal
bos. Pavyzdžiui, viename 
laiške pabėgėlis rašo‘‘ mie
game ant žemės pasiklodami 
ir užsiklodami tuos pačius 
rūbus kuriuos vilkėj ame iš 
kurių jau tik skurliai beli
ko. Nežinome ką darysime 
žiema”. šimtus panašių 
laiškų gauna redakcijos ir 
veikėjai kurių vardai yra į 
plačiai žinomi. Tūkstančiai 
norėtu kur kreiptis, bet tuo 
tarpu neturi kur arba nega
li. Jų vienintelė viltis pas Į 
brolius lietuvius Ameriko
je. Jie jaučia kad Amerikos ( 
lietuviai juk nesėdės rankų j 
sudėję, juk žmogiška širdis 
negalės atsakyti jiems pa. 
galbos.

Ir tiesa, Amerikos lietu- mas būti turtingu, didžiu- 
viai sielojasi dėl jų likimo, j 1J’ išmintingu, 
kaikurie ir naktimis, ramiai t 7*enas vra sPq’ 
užmigti negali. Turime su
organizavę B. A. L. F., ku- i 
ris jau šelpia nelaiminguo
sius. Bet ar visi esame to 
fondo nariais, ar visi atjau
čiame savo tautiečių mirti
nąsias kančias

Štai, dabar eina drabužių 
rinkimo vajus. Ar visi dir
bame, ar savo pareigą at
liekame nuoširdžiai.’ Vie-. 
niems peršilta, kiti jaučiasi 
pavargę, kiti pesimizmo ap
imti sako:

“Kaipgi tą pašalpą per- 
duosite? Juk matote kad į 
Lietuvą nei žvirblis snapo

A f A
LIUDOVIKA 

VAZGAKDIENĖ
(po tėvais Pikciiutė)

Mirė liepos 29d., 1915rn.,
valandą popiet.

Gimus Laeivvoje. Kilo 
Šiaulių ajs-r.. Try.kiu parap., 
Tryškių dvaro. Amerikoje iš
gyveno 47 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Juozapą: 4 dukteris — 
Zofiją Gudmskis, Domicėlę 
Stejskal. Petronėlę Linkus ir 
žentą Joną. Veroniką Drajas; 
3 sūnus — iViIliam. Kazimierą 
tr Sgt. Stanislovą (F.. s. Army ); 
6 anūkus; 2 pro-anūkus; seserį 
Marijoną Brazas ir .los šeimą 
(gyv.: Grand Kapids. Mich); 
2 švogerkas Joaną Norkienę ir 
Oną Paukštienę: brolienę Do
micėlę Vazgardienę; brolvai
kius Valeriją Taličmą, VVal- 
ter ir Antaniną Pikelius! ir 
daug kitu giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
3604 S. \VaIlace St, Laidotuves 
įvyks ketvirtadieni. rug.iimio 
2d„ 1945111. Iš namų 9:3<> vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. P6 pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys. 
Sūnai ir kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: Ant. 
M. Phillips, Ui. YAKds 4908.

KANDIMS, AR NUKEN- 
TĖJUSIEMS?

Kiekvieno šėpoje yra dra 
bužių, kurių niekad nevil
kėsime, nors manome kad 
dar juos reikės naud:t. Jais 
minta kandys. Geriau tuos 
drabužius pasiųskime į 
United Lithuanian Relief 
Warehouse, 101 Grand St., 
Brooklyn, 11, New York.

■

THE WEATHER
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SOMtWHA1 .(

WASMIH TO- / 
t DtYomMOO- i 

f KATI ro RUSK '
MdNDS-Hm. •

*
4*a*t ••
• v>«d

8. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pult 1270 — Canal 2515
Rez. teL: Commodore 5765.

1
JUOZAPAS POCIUS

Gyveno 233 W. 22nd Place.

■Mirė Liepos 31d., 1945m.,
3:45 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr.. Vaiguvos par. 
Amerikoje išgyveno 42 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmonų. M oniką. (po tėvais Zu- 
■brickaitė); 2 dukteris Josephine 
Kocanig ir žentą Guido. Moniką 
Kurland ir žentą Joseph; sūnų 
Albert ir marčią Georgean; 5 a- 
nūkus; brolį Jurgj ir jo žmoną 
Petronėlę ir šeimą.; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
Koplyčioje. 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
rugpiūčio 3d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa- 
i—>->-• —■”*
Kazimiero

Nuoširdžiai ____
gimines, draugus ir pažįstamos 
dalyvauti ”

Nuliūdę;
Sūnus. 
Brolis

Laid.
ir Sūnai. tel. CANal

1
I

I

Platinkite Draugą Skelbkitės “Drauge”

• ALFRED VASAITIS •
Bridgeport. — Katalikų 

Federacijos 26 skyriaus 
svarbus mėn. susirinkimas 
įvyks rug. 1 d., švento Jur
gio parap. svet. Draugijų 
atstovai ir pavieniai maV 
nėkit skaitlingai atsilanky
ti, nes visi žinome Lietuvos 
padėtį ir jos apverktiną 
likimą. Sotūs ir apsidengę 
amerikiečiai, stokim 
gelbėti nelaiminguosius- 
kiek ir kuomi kas galime.

Skyriaus rašt.

--w- —
maldų bus nulydėtas į švento 

' kapines.
kviečiame visus

šiose laidotuvėse.
Žmona. Dukterys, 

Žentai. Marti. Anūkai, 
ir kitos Gimines.

direktoriai: Lachavvicz 
2515.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1926 So. Cicero Avė. TeL: CICERO 1003

KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEKOJE!!

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja.
PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

Laisvutė.

Nei vienas nėra spaudžia-

*

gerai pa- 
gražaus 

Komisija 
Chiurenė,

visi

Tie, kuriuos. teisybė ir iš
mintis veda, gali rinkti me
dų ir iš piktžolių. Wm. 
Cooper.

, bet kiek
vienas yra spaudžiamas bū- 

’ ti teisingu. Rudvard.

SU DARBU, MALDA, AUKA 
— PRISIMINK LIETUVOS 

SKAITLINGUS TREMTINIUS

VALANDOJE

ANTHONY B.

c

X

THE 9fĘėTH£
CONTINUED -0
SULTRY TODAY, 
with W!NDS 
BECOMINC 
MODERATE
— Continued need
♦ oo, for u $• d 
c c o k i n g f ot ».

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Nuoširdi padėka
Šv. Pranciškaus Vienuo

lyno Rėmėjų 1 skyrius iš
važiavimas labai 
vyko, padaryta 
pelno seselėms.
M. Ambutienė. J.
A. Leščinskienė, J. Pukelie- 
nė nuoširdžiai dėkoja au
kautojams, atsilankusiems 
darbininkėms, ir visiems 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo ir parėmė šį darbą. 
Seselės niekuomet savo mal
dose nepamirš visų gerada
rių.

1 skyrius ir komisija

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

X -

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas: 

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

•

- ■

>

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais menu šedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PERSONALIZED MEMOR1ALS ADDITIONAL
Particular People Prefer TROOST Productions.

DISTRIBl TOKS < >F THE FAJUOL'S MONTELLO GRANITE 
Most Bcautiful aml Enduring — Strongest and 'VVorld’s Best.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS.
KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darius-Girėnas American Legion Post No. 271

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vaL

STANISLOVAS T. TRUMPULIS
Gyveno 3316 So. Lituanica Avė.

Mirė Liepos 29 d., 1945 m., 2:15 vai. po pietų, sulaukęs 
puses amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Narimdaičių parap. 
Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Zofiją (po tėvais Pociū

tė), 2 sūnus: Stanislovą (S. K. 2/C. U. S. Navy), marčią 
Prancišką, Antaną ir marčią Zofiją, 2 dukteris: Domicėlę 
ir žentą Stanislovą Dabrovolskis, ir Zofiją, anūkus, brolį, 
Ciprijoną ir brolienę (gyv. Washington Statė), 2 švogerius: 
Mateušą ir Stanislovą Pocius, švogerką Marijoną ir švogerj 
Kazimierą Venckus ir jų šeimą, ir daug kitų giminių, draugų.

Priklausė prie Tretininkų ir Maldos Apaštalystės Dr-jos 
pirmininkas. x

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Rugp. 2 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas i šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjsta- 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
. Nubudę: Moteris, Sūnai, Dukterys, žentas, Marčios, švoge- 

nai, švogerką. Brolis, Brolienė ir visos kitos Giminės.
Laid. direktorius: Antenas M. Phillips, tel. YAKds 4908.

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

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Alkoholis — laimes griu
vėsiai.

NULIŪDIMO

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asodacijo*

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

L BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN AVĖ. Tel, PULiman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ, Phone YABd» 4908

J. LIULEVICIUS
4348 8. CAUFOBNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th 8TBEKT

Telephone YARds 1419

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th 8T,_______ Phone YAKDS 6781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YAKds 1138-39

Phone*: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULiman 1270
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Zoologijos sodo prižiūrėtojas

Neteko rankos, kai meška užpuolė
ŠEIMYNINIS SUSIPAINIOJIMAS

POLICIJOS OFICERIS 500
KAI JINAI

SVARŲ MEŠKĄ NUŠOVĖ, 
JĮ PUOLĖ

Liepos 30 dieną Lincoln 
paiko zoologijos sode įvyko 
skaudi nelaimė. 500 svarų 
meška buvo užpuolusi zoolo
gijos sodo prižiūrėtoją An- 
ton Rauch. 59 metų, 1677 
Olive avė., kai jis įėjo meš
kos narvą išvalyti.

Meška jam apkramtė abi 
rankas. Kai jis ėmė šaukti, 
atbėgo darbininkai, kurie 
pašaukė parko policininkus. 
Pirmiausia atbėgo John 
Lanning. policijos oficeris. 
kuris įėjo į narvą apsigink
lavęs su šautuvu/ Bet meš
ka nepabūgo ginkluoto po
licininko, ji paleido savo

Ko» Girdit?
Chicagoje ♦

Aną dieną trys banditai, 
prisidengę veidus nosinėmis, 
įėjo į Buena Oaks viešbutį. 
940 Cullom avė., ir iš nak
tinio klerko atėmė $37.

★ •fr x 
Apvogė namą

AJrs. Gertrude Reimers, 
223 W. 58th str., pranešė 

auką Anton Rauch ir šoko policijai, jog ’ ‘
. namo pavogė brangakme- 
' nius ir $873.

★ ★ ★ 
Kai susiginčijo

Trys vyrai smarkiai 
daužė Floyd Murray,

Mrs. Ruth Sch’ultz, iš Chicago, kurią jos vyras kapi
tonas Carl Schultz laikė mirusia ir dėlto praeitą savaitę 
apsivedė su kita mergina iš Brooklyn, N. Y. Nežinia, kaip 
tas dalykas bus išpainiotas.. (Acme-Draugas telephoto).

Baisi tragedija

Vyras nužudė savo žmoną...
PASKUI PATS NUSIŠOVĖ SU TUO PAČIU GINKLU, SU 

KURIUO NUŠOVĖ ŽMONĄ. JO ŽMONA SIRGUSI 
VĖŽIO LIGA «

GRĮŽO NAMO
Oslo, Norvegija. — Sig- 

rid Undset, Norvegijos žy
mi Rašytoja, ir Nobel pre
mijos laimėtoja, grįžo į 
Norvegiją iš Jungtinių Am. 
Valstybių. Jinai per penkis 
metus nematė Norvegijos.

Sigrid Undset yra atsi-

I

r"

k
r

X

N / mus

Chicago. — Cragin poli
cija liepos 31 dieną ieškojo

vagys is jos geįs{as atsitikimas

Vagys gėrė ir rūkė, kai vogė...
ant policininko. Lanning šo 
vė tris kartus į mešką, jis 
ją užmušė.

Anton Rauch skaudžiai 
nukentėjo nuo meškos. Jis, 
buvo nugabentas į ligoninę,, 
kur reikėjo amputuoti jo
dešinę ranką aukščiau ai- metU- 
kūnės. Jo kairioji 
taip pat buvo smarkiai ap
kramtyta.

Sodo prižiūrėtojas buvo 
draugingas su meškomis, 
bet ši meška draugiškumo 
nemėgo...

Nelaimės..,
Chicago. — Michael 

lye, 47 metų, darbininką 
susižeidė, kai jis nukrito.

★ ★ ★

Chicago, — Donald Whi- 
te, 17 metų, sutriuškino sa
vo dešinę ranką, kai dirbo 
upėje ant barge, 35-toje 
gatvėje.

★ ★ ★

ap- 
50 

Jis ginčijos su jais 
ranka Ohio ir Clark gatvėse.

★ ★ ★

Apiplėšė gatvėje
Trys vyrai užpuolė An

ton Bornick priešakyje 1145 
N. Wcod str.. ir 
$15. Jis apie tai 
licijai.

★ ★

Pririšo prie lovos
Negras su skustuvų įėjo 

į Nicholas Ksyser namą. 
1141 Van Buren str., ir jį 
gąsdino. Paskui negras jį 
pririšo prie lovos ir atėmė 
$45.

iš jo atėmė 
pranešė po-

★

VAGYS BUVO ĮSIBRIOVĘ Į POLICIJOS ŠTABO 
PATALPAS, SEPTINTAME AUKŠTE

Policija liepos 30 d. pra-’ 
nešė, kad vagys buvo įsibro
vę į pinigų apsaugos kam
barį. septintame aukšte, po
licijos patalpose. 1127 So. 
Statė str.. kur vagys pačiu
po $577.70, penkis revolve
rius ir 3 suitkases.

Tru-
s,

PALIKO VAIKĄ...

ŽUVO BOMBERIO 
TRAGEDIJOJ

I

Chicago. — Edward 
vak pranešė policijai, 
jo automobilis buvo pavog
tas nuo priešakio 7599 Ex- 
change avė.

No-
kad

*

KAI PARGRIUVO
Chicago. — Oscar Ba- 

ruth. 45 metų, iš Hasca. Du 
Page kauntės. susižeidė 
galvą praeitą pirmadienį, 
kai jis pargriuvo Clark 
Grand avė.

Užjūrio veterano našlė 
paliko savo šešių savaičių 
dukrelę automobilyje. Niles, 
Mich.

Policijos viršininkas Flo- 
yd Bates. iš Niles, kreipės 
liepos 31 dieną ir prašė, kad 
motiną grįžtų prie savo 
dikio.

IŠLIEJO ALŲ...

kū- I

ir nak-

PENKIŲ PĖDŲ...
Chicago. — Penkių pėdų 

plieno cilinderis, pripildy
tas su Oxygen. explodavo 
praeito pirmadienio vakare. 
National Cylinder Gas kom
panijoje. 1501 W. 44th str.

Okinaua. — Japonų 
tinis bombonešis prasprūdo 
pro amerikiečių kovos lėktų 
vus ir numetė torpedą į pre
kinį laivą, kuriame buvo 
alus. Laivas buvo Naha uos
te.

Laivas buvo lengvai už
duotas. bet buvo sunaikin
tas alus, kuris buvo skirtas porą kelnill- 
Amerikos kareiviams. , ita-rūma-s ir

f 
l 
f

Mullens, 
knygvedė Nacicnalės Kata
likų Gerovės 
viena tarpe 
met bomberis 
Empire Statė
aukštą, kuriame buvo tary
bas raštinė. (NC-Draugas

Tenai manyta, kad vagys 
pinigų apsaugos kambaryje 
(va’Ątj yra išbuvę kelias 
valandas. Jie paliko 70 ci
garečių nuorūkų (galiukų) 
ant grindų ,ir atidarytą 
whisky bonką. Matyt vagi
liai dar baliavojo prieš ap
vogsiant policijos štabo pa
talpas.

Vagystė įvyko greičiau
sia sekmadienį arba anksti 
pirmadienio ryte. — pareiš
kė detektyvų viršininkas 
John Warren.

Žinote, kad

Prasideda Parcin

DIDIEJI ATLAIDAI ŠIAN
DIEN PRASIDEDA

Tarybos, yra 
žuvusių, kuo- 
B-25 smogė į 

Building tą

šv. Panelės Gimimo lietu
vių parapijos bažnyčioje 
šiandien, august 1 dieną. 12 
valandą, prasideda didieji 
Parcinkulo atlaidai.

Iškilmingi mišparai rug
piūčio 1 dieną ir 2 dieną į- 
vyks 7:30 vai. vakare, pa
mokslus vakarais 
kun. K. Barauskas.

sakys

KELNĖS IŠDAVĖ
Chicago. — Du vyrai bė 

go per Grar.č 
šės su savim

Chicagoje liepos 30 dieną 
įvyko skaudi dviguba tra- , 
gėdija.

Robert Walker, 41 metų, 
nušovė savo žmoną jų na
me, 9718 So. Forest avė. 
Manoma, kad jis nušovė sa
vo žmoną iš “pasigailėji- j 
mo.” Paskui pats nusižudė
tuo pačiu ginklu, automa- vertųsi iš protestantų į ka 
tišku šautuvu. įtalikų tikėjimą.

Jo žmona Mary, 38 metų, ----------------------------
sirgusi vėžio liga daugiau PAVOGĖ RŪBUS 
kaip metai. Sakoma liga 
buvo nepagydoma.

Jinai stovėjo kambaryje.
kai Walker šovė jai į širdį, vagių, kurie įsilaužė į siu-

Šūvį išgirdo Alex Hunter, vykią. 4314 North avė., ir 
kuris gyvena 9722 Forest; pavogė rūbus. Siuvyklos sa- 
ave. Paskui išgirdo kitą šū- vininkas sako, kad pavogta 
vį. Jis įėjo į namą, ir rado už $3,000 vertės, 
moters lavoną. Walker’s la
vonas buvo basemente.

Jie buvo vedę prieš pen- į 
kis metus, ir kaimynai sako, 
jog jie viens kitą mylėjo.

Tikrai negerai pasielgė.

MIRĖ ŽUVAUJANT

i

I

( 
I

t

ATLEIDO...
Lansing, Mich. — Buvo 

atleistas kalėjimo viršinin
kas Harry H. Jackson ir ki
ti šeši pareigūnai iš Michi
gan valstijos kalėjimo pa
reigų už netikusį adminis
travimą.

Praeitą pirmadienį Jorn 
Poklenskowski, chicagietis, 
65 metų, žuvavo nuo laive? 
lio Marie ežere, netoli Anti- 
ock. Lake kauntėje, ir jis 
sukniubo. Jis mirė nuo šir
dies atakos ant kranto, kai 
jo draugas Vincent Zanon, 
30 metų, nugabeno ten

RADO LAVONĄ

ARBA... ARBA
I Pranešama, kad dauguma 
Chicagos restoranų jaučia 
racionavimo punktų truku
mą. Todėl daugelis restora
nų gali būti priversta užsi
daryti arba duoti nemėsiš- 
ką maistą rugpiūčio pabai
goje.

Chicago. — Praeitą 
madienį Michigan ežere 
vo rastas armijos seržanto 
Marshall Wishnack 1 
nas. Jis yra dalyvavęs 
cifiko kovose.

pir- 
bu-

lavo-
; Pa-

atos- 
Wis„ 
lietu- 
Čini-

SUTIKO GRĮŽTI
Chicago. — Wm. Klensh, 

80 metų, sutiko grįžti pas 
savo aklą žmoną Berthą, 
78 metų. Teisėjas John U.

Rado be sąmonės Tuohy.?ikino Klen!h’ kadz jis grįžtų pas savo žmoną.
Chicago. — Louis De Wit, —-------------------

47 metų, buvo rastas be są- TRYS APDEGĖ 
mones Ashland avė. Jį išti
ko gatvėje liga. Buvo nuga
bentas į ligoninę.

IBARGIJTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LTKTTTVTŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė.,

*

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
PAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Chicago, III.
Telefonas — GROvehiJl 2242

' -- ■ D B.... .... 4 — S

Par’,. Jie ne- 
porą batų ir 

Policijai kilo 
du bėgantieji,

vyrai buvo areštuoti.
Areštuoti pasisakė esą: 

William Sturdevant. 28 me
tų, 2908 So. Statė str., ir 
Fred Wells, 29 metų, 3112 
Indiana avė.

Netoli policija rado be 
kelnių James May. 3424 S. 
Statė str.. kuris atpažino 
du vyrus.

ATSILANKYS
Paryžius.

Charles De Gaulle, laikinas 
prancūzų valdžios galva, 
atskris į Washingtoną rug
piūčio mėnesį pamatyti pre
zidentą Trumaną

Generolas

Rytoj, august 2 dieną, iš
kilmingos šv. Mišios bus 
atnašaujamos 9 vai. ryte. 
Šv. Sakramentas bus išsta
tytas august 2 dieną per vi
są dieną.

Atlaidų laiku už kiekvie
ną bažnyčios aplankymą 
gaunama visuotini atlaidai; 
reikia atlikti išpažintį ir 
priimti šv. Sakramentą, ir 
sukalbėti bent 5 poterius 
šv. Tėvo intencija.

Kun. J. Paškauskas, Šv. 
P. Gimimo parapijos klebo
nas, kviečia visus pasinau
doti didžiais parcinkulo at
laidais.

Saugatuck, Mich. — Trys 
jaunos moterys sunkiai ap
degė liepos 30 dienos vaka
re, kai kilo sprogimas ir 
ugnis ekskursijos laive, Ka
lamazoo ežere, prie Sauga
tuck.

SAVO NAMO

KAI ŽAIDĖ
HaChicago. — William 

le, 7 metų, vyras, buvo pa
šautas ir sužeistas savo gi
minaičio Herbert Jonės. 7 
metų, kai vaikai žaidė 
ginklu, kuris priklauso 
dei H. L. Garner’iui.

su 
dė-

KĄ PRANEŠA
VVashington.

kad Brig. Gen. Elliott Roo
sevelt grįžta į civilinį gy
venimą rugpiūčio 15 dieną.

Sakoma,

t

PATAIS YKIT
STOGĄ IR UŽDEKIT

MŪRINIUS SIDINGUS
ROT,L ROOFTNC— 

Ib.—2nd Roll .................. $1.80
$2.15 

. $6.95

»0
Brick Siding—Roti
Heavy Brick Siding .... 

Ketvirtainė pėda.

TIKIM PIENĄ PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies stako—Ix-nty ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga namą, taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mes turim gt-rą lietuvi karpenterj

ALBERT BFMBF.R A SVPPI.Y
COMPANY

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. LAFAYETTE 2101

JAU IŠSIKĖLĖ
( Londonas.
Churchill liepos 31 dieną iš
sikėlė iš No. 10 Downing 
str., britų ministerio pirmi
ninko rezidencijos, kur gy
veno penkig metus.

Jis išvyko kelioms die
noms poilsiui į Westerham, 
Kent. —
SU DARBU. MALDA. AUKA 

— PRISIMINK LIETUVOS 
SKAITLINGUS TREMTINIUS

Winston

X Vincas Ed. Pavis, 
“Draugo” skelbimų depar
tamento vedėjas, po poros 
savaičių atostogų, grįžo 
prie savo pareigų kupinas 
naujos energijos.

X Šv. Onos Draugija, iš 
Bridgeport, rugpiučio 5 d., 
Dan Ryan miškuose, prie 
87 ir S. Western Avė., ren
gia pikniką. Vieta No. 25. 
Piknike žada turėti visko.

X Pas Igną Pikiel, žino
mą Aštuonioliktosios biz
nierių, šv. Ignoto šventėje 
buvo daug svečių, iš arti ir 
toli, kurie, vardadienio pro
ga, linkėjo Pikiel’iui su
laukti da dėsėtkų vardinių.

X Stella Mick, Jr., iš Mar
ąuette Park, džiaugias pra
eitą sekmadienį nuvykus į 
TT. Marijonų Bendradarbių 
Chicago apskrities pikniką, 
nes turėjo nepaprastą lai
mę — laimėjo avinuką.

i X Lietuviai golfiniakai 
jau pradėjo ruoštis prie tur- 
niro — golfo dienos, rug
piučio 22 d., Evergreen
Golf Club aikštėje. Vakare 
bus puota. Viskas ruošiama 
pagerbimui A. G. Kumskio.

X Dolores Dorytė, iš Die
vo Apveizdos parapijos šio
mis dienomis įstojo į Šv. 
Kazimiero seserų vienuoly
ną. Dolores yra našlaitė, 
užauginta ir gražiai išauk
lėta grand mamos Papevie- 

> nes.
X Genovaite činikaitė iš 

So. Englewood ir Šarkaitės 
iš Bridgeport vyksta 
togų į Twin Lakęs, 
kur šįmet nemažai 
vaičių atostogauja. G.
kaitė yra sesuo kun. P. Ci
niko, M. I. C., dabartinio 
Milwaukee lietuvių parapi
jos klebono.

X BALF 4-tas skyrius, 
No. Side, įsteigė sandelį au
kojamiems drabužiams lie
tuviams nukentėjusiems nuo 
karo priimti. Priimama ne 
tik drabužiai, bet avalynė, 
kenuotas maistas. V alan- 
dos kasdien nuo 4 vai. po
piet iki 8 vai. vakaro. San
delio adresas: 1641 Waban- 
sia Avė.

X Kun. P. Cinikas, M. I. 
C., buvęs “Draugo” admi
nistratorius, dabartinis Mil- 
waukee lietuvių parapijos 
klebonas, vakar buvo atvy
kęs į Chicago. Pasakoja, 
kad praeitą sekmadienį lie
tuvių parapijos piknikas bu
vo vienas davusių daugiau
siai pelno, būtent $790.

X Kazys Zgrunda, iš Mil- 
waukee, šiomis dienomis 
gavo laišką iš Lietuvos nuo 
brolio dukters iš Šiaulių. 
Pasakoja daugiausiai apie 
neįdomius šeimos reikalus. 
Daugiau jokių žinių. Bolše
vikai sako, kad Lietuva da
bar laisva, bet “laisvieji” 
lietuviai net laiškų negali į 
Ameriką saviesiems parašy
ti, nes dabar laiškų nieks 
negauna.

SKELBKITĖS “DRAUGE” UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ

Split by PDF Splitter


