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SUKILIMAS PRIEŠ NACIUS PARYŽIUJE
Naciai sakosi pasiekę Pabaltyje sugautą kariuomenę 
Rusai išmušė tris vokiečių divizijas

LONDONAS, rugp. 21. — 
Vokiečių komunikatas sakė 

nacių tankų daliniai pra
laužė rusų koridorių iki 
Baltijos jūros, į vakarus 
nuo Rygos, ir “atsteigė lai
kinai prarasiu kontaktą' ’ 
su daugmaž 30 nacių divizi
jų Latvijoje ir Estijoje.

Naciai pripažino, kad ru
sai įsteigė trečią poziciją 
skers Visla upės į vakarus 
nuo Kazimierzo, 75 mylias 
žemiau Varšuvos. Kiti rusų 
persikėlimai buvo 30 mylių 
žemiau Lenkijos sostinės, 
prie Vark,a, ir prie Barano
vo, 110 mylių į pietryčius.

MASKVA, rugp. 21. —
Rusų kariuomenė išmušė 
tris nacių dizi vijas Sando- 
mierzo rajone, žemiau Var

šuvos, o kiti rusų daliniai 
truputį pasidavė prieš smar 
kias nacių atakas, kurių 
tikslas yra išgelbėti apie 
200,000 Latvijoje ir Estijo
je sugautų nacių karių.

Varšuvos rajone rusai pa
sivarė arčiau Pragos, ryti
nio priemiesčio, ir užėmė 
kelias svarbias pozicijas 
šiaurryčiuose.

Maršalo Konevo armija 
dabar galės stumtis į Kra- 
kuvos pusę, pietuose, į Var
šuvą šiaurėje, arba tiesiog 
vakaruosna į vokiečiui Sile
ziją.

Estijoje, Geb. Maslenni- 
kcvo armija užėmė su virš 
150 apgyventų vietų, ir da- 
sivarė iki septynių mylių 
nuo Tartu, prie Tallin-Ry- 
ga geležinkelio.

Mažosios tautos turi būti pasaulinės 
organizacijos nariai: Sekr. Hull

WASHINGTON, rugp. 21. 
— Rusijos delegacijos pir
mininkas pareiškė pasauli • 
nės apsaugos konferencijai, 
kad atsakomybė už ateities 
taikos išlaikymą kris ant 
J. A. Valstybių, Didžiosios 
Britanijos ir Sovietų Rusi
jos.

Sako konferencijos atida
rymo kalboje Valstybės 
Sekr. Hull pabrėžtinai pa
reiškė, kad delegatų darbas 
nueis niekais jeigu nebus 
sudaryti planai taikos orga
nizacijai, už kurios stovės 
jėga.

Hull taipgi pareiškė, kad 
pasaulio mažosios tautos 
turi būt tokios pasaulinės 
organizacijos nariai.

Britų delegacijos pirmi
ninkas, Sir Alexander Ca- 
dogan, sakė karą laimėju
sieji sąjungininkai turės pa
silikti stipri ir vieningi, kad 
išlaikyti taiką.

Konferencija prasidėjo šį 
rytą Dumbarton Oaks pa
talpose. Pirmoje sesijoje 
dalyvavo 42 delegatai, jų 
štabai ir spaudos atstovai. 
Laikraštininkai nebus įlei
džiami į sekančius posė
džius.

Lenkai Siūlo Rusams 
Planą Susitaikymui

LONDONAS, rugp. 21.— 
Manomi, jog savaitės bėgy
je lenkų vyriausybė Londo
ne įteiks Premjerui Stalinui 
pasiūlijimą rusų-lenkų gin 
čų sutaikymui. Tas planas 
veikiausiai bus asmeniniai 
Premjero Mikolajczyko įtei
ktas S alinui.

Kiek žinoma, pLanas reko
menduoja perorganizuotą 
Lenkijos vyriausybę, kurion 
įeitų kaikurie dabartinės 
vyriausybės nariai, Lenki
jos požemio atstovai, ir Mas 
kvos remiamo komiteto na
riai.

Nutarimai dėl Lenkijos 
pokarinių rubežių būtų ati
dedami iki po karo.

Atakuoja Japonus 
Prie Yangfze Upės

CHUNGKING, rugp. 21. 
— Kiniečiai kariai nuolat 
puola japonų pozicijas į pie
tus ir šiaurę nuo Yangtze 
upės, kad priešas negautų 
progos stiprinti savo jėga3 
Hunam provincijoje.

Pietinėj Hunan daly, ko
vos prie Hengyang darosi 
vis aršesnės.

Kiniečiai atsiėmė tris 
strateginius punktus į šiau
rryčius nuo Ichang, pagal 
Yangtze upę.

Kiti kiniečių daliniai pra-

BAISUS VAIZDAS U.S. kariai turi pozicijas prie Mantes; 
prancūzai įsiveržė j Toulon bazę

Šis prancūzas, iš.Cbateaudun, neteko rankų už tai, kad^ 
jis nebendradarbiavo su vokiečiais. Tai yra pirmas bal
sus paveikslas atėjęs iš Prancūzijos nuo to laiko, kai 
sąjungininkai įžengė į Prancūziją. (Acme-Draugas teles- 
photo)

Lėktuvas Nuskandino 
Japonu Kreiseri

CHUNGKING, rugp. 21.- 
Gen. Stilwell štabas prane
šė, kad Amerikos 14-tojo 
aviacijos dalinio Liberator 
bomberis nuskandino japo
nų kreiserį prie Kinijos pa
krantės, į rytus nuo Hong 
Kong.

Ataka įvyko šeštadieny. 
Lėktuvas keturiais atvejais 
skrido virš kreiserio. Trys 
bombos pataikė tiesiog į

laimėjo, bet vėliau atsiėmė laivą. ir lakūnai sakė matę
Laotungpa, svarbią poziciją 
kalnuose į pietryčius nuo 
Lungling, ir pavarė priešą.

Japonų aviacija apleidžia Moluccas
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, rugp. 21 
— Amerikos lėktuvų neper- 
stojančios atakos privertė 
japonus iškelti savo bazes 
iš Moluccas salų į pozicijas 
toliau nuo amerikiečių ata
kų. Japonai matė, kad jie 
nebeišgali savo lėktuvais 
priešintis amerikiečiams 
virš Halmahera ir kitų sa
lų.

Didelės Amerikos lėktu
vų atakos ant Halmahera 
ir artimų salų padarė prie-

KALENDORIUP
Rugp. 22 d.: šv. Timotie

jus; senovės: Karijotas ir 
įminė.

Rugpiūčio 23 d.: ftv. Pi
lypas; senovės: BaUmulas 
ir Ringėlė.

ORAS
Giedra. Nebus didelės at

mainos temperatūroje.

lo aerodromus tose salose 
beverčiais. Tos atakos greit 
šardo tinklą bazių, kurios 
Jungė Japoniją su užgrob- 
,om teritorijom pietuose.

Gen. MacArthur komuni
katas sakė daug japonų ae
rodromų Moluccas salose y- 
ra sunaikinami pačių japo
nų.

Vokiečiai Baigia 
Naikinti Varšuvą

LONDONAS, rugp. 21. — 
Lenkų sluoksniai sakė na
ciai artilerija ir lėktuvais 
sunaikina dideles dalis Var
šuvos, norėdami išmušti po
žemines lenkų jėgas, kurios 
kaujasi su naciais.

Pranešimas iš požemio 
sakė nacių tankai ir pėsti- 

J ninkai. įėjo į senąją dalį 
miesto, kur patriotų jėg03 
yra sukoncentruotos.

Kimmel Sako Truman 
Raportas Neteisingas

WASHINGTON, rugp. 21. 
— Rear Adm. Husband E. 
Kimmel, buvęs laivyno ko- 
mandierkis Pearl Harbor, 
vakar užginčijo Senatoriaus 
Truman (Dem., Mo.) pareiš
kimą dėl Kimmel elgesio 
pirm japonų užpuolimo 19- 
41 m.

Per savo advokatą Adm. 
{Kimmel sakė, kad iki nebus 
pilno faktų patiekimo apie 
Pearl Harbor, Truman tu
rėtų susilaikyti nuo kaltini
mų darymo. Kimmel sakė 
žmonės nustebs, kuomet iš
girs teisybę apie Pearl Har
bor.

jį beskęstantį.

Atstovu Komitetas 
Išklausinės Hillman

WASHINGTON, rugp. 21. 
— Atstovų buto specialus 
komitetas šaukia viešą su
sirinkimą a*einantį pirma
dienį, kad išklausyti Sidney 
Hillman, CIO politinės veik
los komiteto pirmininką. 
Tas komitetas daro in vesti - 
gaciją politiniems tikslams 
leidžiamų pinigų,.

Dies komitetas greitu lai
ku sueis išsikalbėti dėl pla
nų CIO tardymui. Hillman 
yra atsisakęs pasirodyti 
prieš Dies komitetą.

Apšaudo per Šerną 
Bėgančius Nacius

LONDONAS, rugp. 21. - 
Amerikos Marauder lėktu
vai bombomis ir kulkosvai
džiais atakuoja vokiečius, 
kurie bando persikelti per 
Seino upę, Prancūzijoje. 
Nacių radio sakė 1,000 
Amerikos lėktuvų iš Itali
jos atakavo Szolnod ir Sze- 
ged, Vengrijoj, ir taikinius 
pietrytinėj Vokietijoj.

Sąjungininkai sakė lėk
tuvai puolė aliejaus varyk
las Lenkijos Silezijoje ir 
Slovakijoje, bei neišvardin
tus taikinius Vengrijoje.

Naciai Siunčia Mažiau 
Robotinių Bombų

Vokiečiai Protestuoja 
Ataka ant Jų Laivo

LONDONAS, rugp. 21.— 
Vokietijos vyriausybė pro
testavo J. A. Valstybėms ir 
Didžiąjai Britanijai dėl sa
komos Amerikos ir Angli
jos lėktuvų atakoj ant vo
kiečių ligonių laivo.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 21. — Raportai 
sako sąjungininkų vėliavos 
plėvesuoja keliose Paryžiaus 
dalyse. Prancūziįjos požemis 
sukilo prieš naciui okupan
tus, ir naciai atsuko kulkos
vaidžius į studentus ir pat
riotus, kurie kaujasi su o- 
kupantais.

Amerikos šarvuočių dali
niai įsteigė tvirtas pozicijas 
prie Marttes, skers Seino u- 
pės, 25 mylias į šiaurvaka
rius nuo Paryžiaus, tuo pra
darydami kelią robotinių 
bombų pakrančiui 90 mylių 
toliau į šiaurę.

Lt. Gen. Patticn trečios 
armijos daliniai kaujasi 
Versailles apylinkėje, tik 10 
mylių nuo Paryžiaus centro.

(Nacių DNB agentūra sa
kė Amerikos žvalgybinės 
patmlės įsiveržė į Paryžiaus
priemiesčius.)

Invazija teritorijoj į šiau
rę nuo Seino gręsii dar La
biau suspausti 75 mylių il
gio 50 mylių gilumo kampą 
žemiau upės, kur 18 nacių 
divizijų elementai bando 
pabėgti nuo apsupimo.

Vokiečių desorganizuotas 
gynimasis nurodo, kad na
cių komanda gal atsidavus 
tos apylinkės likvidacijai.

Italijos Karalius
Atvyko į Roma

ROMA, rugp. 21. — Ita
lijos Karalius Vikt. Emanu
elis atvyko Romon. Jo vizi
to tikslas nepasakytas. Bir 
želio mėnesy 74 metų kara
lius pavedė savo teises sū
nui, Princui Humberto, ir 
pasitraukė iš viešojo gyve 
nimo.

KARO BIULETENIAI
— Gen. Montgomery sa

kė jau matosi Europos ka
ro pabaiga. Anot jo, kovos 
už šiaurvakarinę Prancūzi
ją jau baigtos.

— Amerikos submarinai 
nuskandino dar 19 japonų

LONDONAS, rugp. 21.—
Militariniai obzervatoriai 
sako priežastis robotinių laivų.
bombų sumažėjimo esanti — Amerikos lėktuvai ir 
tame, kad sąjungininkai ve- vėl atakavo Yap Ir kitas 
jasi nacių septintą armiją japonų laikomas salas Pa
ir artinasi prie robotinių 
bombų siuntimo platformų 
Prancūzijoje. Tarp bombų

ROMA, rugp. 21. — Pran
cūzai kariai įsiveržė į ap
suptą Toulon laivyno bazę 
pietų Prancūzijoje, ir jau 
kaujasi su naciais to mies
to gatvėse.

Amerikiečiai pėstininkai, 
kurie randasi tik devynias 
mylias nuo didžiojo Marsei
lle miesto, žygiuoja per Du- 
rance klonį ir skuba į Rho- 
ne klonį. Jie apėjo Pertais 
iš abiejų pusių ir susijungė 
su prancūzais patrijotais, 
kurie apsupo nacių garnizo
ną tame mieste.

Kitas Gen. Patch dalinys 
pasivarė kelias mylias į 
šiaurryčius nuo Aix, septy
nių vieškelių centro, 15 my
lių į šiaurę nuo Marseille, 
ir gal jau bus okupavęs tą 
miestą.

(Vokiečių radio sakė są
jungininkų karo laivai va
kar bombardavo Toulon. 
Naciai teigė, kad jų bata
lijos pataikiusios į “kelis” 
karo laivus.)

Vienas korespondentas 
pranešė, kad prancūzai val
do Faron apylinkę, tuoj į 
šiaurę nuo Toulon, ir beveik 
izoliavo nacių garnizoną 
Hyeres mieste, apie astuo
nias mylias į rytus nuo To
ulon.

Lenkai artinasi prie Pesaro uosto
ROMA, rugp. 21. — Len

kai kariai Adrijos fronte 
pasivarė pirmyn iki septy
nių mylių nuo Italijos Pe
saro uosto, kur, manoma, 
nacių “Gotų“ linijos rytinis 
galas prasideda.

Naciai patraukė savo li
nijas už Matauro upės. Be
žygiuodami pirmyn lenkai 
užėmė Cerasa.

' Į vakarus nuo Florenci- 
jos, naciai apšaudo aštun-
tus armijos pozicijas pieti
niam Arno upės krante.

Ministrų Pirm. Churchill 
išgyrė Amerikos penktąją 
armiją kaipo vieną geriau
sių sąjungininkų jėgų,, ir 
sudėjo ypatingus kompli
mentus Amerikos japonams 

i ir negrams kariams.

Dideli gaisrai Yawata plieno centre

cifike.
— Rusai sako aršios ko 

vos vyksta Rumunijoje, kur
atakų pasirodo vis ilgesni • norima pasiekti Ploesti a- 
protarpiai. '! liejaus laukus.

WASHINGTON, rugp. 21 
— Iš dviejų B—29 lėktų vi' 
atakų grįžę lakūnai sakė jie 
matę didelius gaisrus Ya- 
wata plieno centre, Japoni
joje.

Karo Departamentas sa
kė tik keturi tų milžinų lėk
tuvų prarasta abiejose ata 
koše. Japonai teigė, kad jie 
numušė 23 iš pirmųjų 77 
lėktuvų bangos, ir suėmė 2C 
parašutais nusileidusių a-, 
merikiečių.

Pirmos atakos metu ame 
rikiečiai numušė 15, gal su
naikino 13, ir sužalojo 12 
priešo lėktuvų. Antros ata
kos metu priešo lėktuvų o 
pozicija, buvo daug mažes
nė.

Japonų pranešimai sakė 
pirma ataka buvo padaryta

nt keturių miestų Kyushu 
.aloje — Fukuoka, Moji, 
Cokura ir Yavvata. Iš japo- 
įų teigimo, kad atakos bu- 
To taikomos į šiaurinę Ky- 
įshu ir vakarinę Sbikoku, 
laroma išvadų, kad vienas 
aikinių gal buvo laivų ba- 
:ė Honshu saloje.

Pagyvino Veiklą
CAIRO, Egiptas, rugp. 

21. — Bagrinovo vyriausy
bei susirūpinus dėl sąjungi
ninkų laimėjimų Europoje, 
nuo 5,000 iki 15,000 bulga
rų patrijotų pagyvino savo 
veiklą. Sakoma partizanai 
veikia trijose zonose Bulga
rijoje, ir puola bulgaras ko
laboracionistus.
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Lietuvių šalpos darbai

Labai svarbus BALF pranešimas
VALDYBOS PAPILDYMAS. — KURKIME SKYRIUS. — 

DRABUŽIŲ RINKIMAS

1. United Lithuanian Re- 
lief Fund of America, Ine. 
(ULRA) — Bendro Lietu
vių Šalpos Fondo (BALF) 
direktorių susirinkime, rug- 
piūčio 13 d., Waldorf-Asto- 
ria Hotel, New Yorke, nu
tarta ofisą atidaryti New 
Yorke ir valdybos sąstatą 
pakeisti sekančiai: darink- 
tas dar vienas vice-pirmi- 
ninkas, adv. N. Rastenis; 
atsisakius kun. I. Albavi- 
čiui.Jo vieton išrinktas kun. 
J. Balkūnas ir išrinktas fi
nansų sekretorium Juozas 
Laučka.

Valdybos papildymas bu
vo padarytas todėl, kad tin
kamai ir greitai, ypač karo 
metu, BALF galėtų veikti.

2. Instrukcijas apie sky
rių organizavimą, spausdin
tą konstituciją ir narystės 
korteles, ofisas išsiuntinės 
šio mėnesio pabaigoj redak
cijoms, organizacijoms, klu
bams, visuomenės vadams 
ir t. t.

4. Drabužių vajus (Cloth- 
ng Campaign) turėsime su 
'aidžios patarimu lapkričio 
(November) mėnesyje. Ta
ne reikale smulkios instruk
cijos ir literatūra bus vi
siems išsiųsta iš mūsų ofiso.

Kurie dabar jau turite su- 1 
rinkę drabužius, ar renkate, 
palaikykite pas save iki lap-1 
kričio (November) mėnesio. 
Nes tuomet jau turėsime pa
samdytą New Yorke tam 
tikslui didelį sandėlį.

Visais lietuvių šalpos rei
kalais organizacijos bei as
menys, malonėkite kreiptis 
Į musų centralinį ofisą:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine.,

19 West 44th Street,
New York, City, N. Y.

Kun. Dr. J. B. Končius, 
RALF Pirmininkas.

Amerikos kareiviai vienam Prancūzijos miestelyje žiūri 
į kritusius vokiečius, kurie bandė priešintis pastarajai 
sąjungininkų invazijai į pietinę Prancūzją. (Acme-Dr,au
gąs telephoto)

Pasisekusi Lietuvių Diena

Gražios iškilmės Waukegane

ŠV. Tėvas aukojo ka- ĮPaskelbė 
reiviams altorių

ROMA. — New Yorko ar
kivyskupas Spellman Romo
je pašventino naujo alijantų 
kareiviams klubo rūmus. 
Klube yra ir privatinė kop- gj. 
lyčia, kurios altorių ir arno
tus Mišioms paaukojo pats 
Šv. Tėvas, Pijus XII-asis.

1942 metais, sausio 22 d., 
Michigano valstijos indėnų 
gentis Chippevva paskelbė 
karą ašies valstybėms.

Įšventintas lietuvis 
j diakonus

Emmitsburg* Md. — Penk 
PASTABA: Steigiant sky - ’ Padieny j, rugpiūčio 18 dieną

rius, į narius ir į valdybą la 
bai svarbu įtraukti ameri
kiečius lietuvių kilmės as
menis be skirtumo tikybos.

3. Visos lietuvių organiza
cijos, k. a., Susivienijimo 
skyriai, klubai, draugijos ir 
atskiri asmenys visokerio
pais būdais prisidėkite prie 
National War Fund rinklia
vos. Mūsų organizacija yra 
pilnateisė narė National 
War Fund. Lietuviams nuo 
karo nukentėjusiems Na
tional War Fund trims mė
nesiams (October, Novem
ber, December) paskyrė 
$135,000. Sąmatos valdžiai 
bus teikiamos kas trys mė
nesiai ir, pagal reikalus mū
sų žmonių šelpimui, bus ski
riamos atatinkamos sumos. 
Todėl skyriai aukų dėl 
BALF nerinks, tik nariai 
liftai mokės $2 į metus.

PASTABA: Didelė svarba 
turėti daugiausiai skyrių, ir 
kad jie dirbtų dėl National 
War Fund ir mūsų drabužių 
vajui.

Mount St. Mary’s seminari
jos koplyčioje Jo Ekscelen
cija John McNamara, Bal- 
timore-Washington apylin
kės vyskupas, įšventino į 
diakonus dvylika klierikų. 
Iš jųjų vienas yra lietuvis 
Vytautas Pranciškus Žemai 
tis.

Vytautas, sūnus Stanislo
vo ir Klementinos Žemaičių, 
kilęs iš Šv. Juozapo parapi
jos, Scranton, Pa. Pradinę 
mokyklą, High School ir u- 
niversitetą lankė Scrantone. 
Prieš penkis metus įstojo į 
Mt. St. Mary’s seminariją, 
Emmitsburg, Md. Sveikina
me naująjį diakoną ir tiki
me, kad greitai ateis laikas, 
kuomet jisai taps kunigu.

(BK.)

Sekmadienį, rugpiūčio 20 
d., Wauke,g.ane, III., įvyko 
didelės ir gražios lietuvių iš
kilmės. Buvo Lietuvių Die
na Foss parke, N. Chicago. 
Dienos iškilmes suruošė 
Waukegan lietuviai. Lietu
vių Dienoje dalyvavo ir Ke- 
nosha, Racine ir Milwaukee 
lietuviai. Taip pat į Wau- 
kegan Lietuvių Dienos iškil
mes buvo atvykę Darius-Gii- 
rėnas legijonierių posto na
riai, iš Chicagos, jie prisi
dėjo prie programos paįvai
rinimo. Taip pat programo
je dalyvavo Dariaus-Girėno 
legijonierių posto Drum ir 
Bugle.

Waukegan Lietuvių Die
nos iškilmių metu kalbėjo 
aktualiais klausimais iš Chi- 
cagos atvykę: kun. K. Ba
rauskas ir dr. P. Grigaitis. 
Taip pat kalbėjo kun. P. Ci
nikas, MIC., “Draugo” ad
ministratorius, kuris pakvie 
te Waukegan ir jo apylinkių 
lietuvius į “Draugo“ pikni
ką, kuris įvyks per Labor 
Day (rugsėjo 4d.), Vytauto 
darže.

Waukfegan Lietuvių Die
nos metu gražiai solo daina- i 
vo Genovaitė Klevickaitė ir i
Alicija Vaitekūnas. Taip pat 
gražiai dainavo Waukegan 
ir Kenosba parapijų chorai, 
kuriems vadovauja muzikai 
Žilius ir Bujanauskas. Gra
žiai pasirodė ir Waukegan 
ir Kenosha vyrų choras, ku
ris specialiai buvo paruoš
tas Lietuvių Dienos progra
mai.

Reikia pasakyti, kad Wau 
kegan lietuviai veikėjai at
liko didelį darbą suruošda- 
mi Lietuvių Dieną, kuri bu
vo skirta Amerikos perga
lei ir Lietuvos nepriklauso
mybės ir šalpos reikalams.✓

Tenka manyti, kad Enri
kas parašys plačiau apie 
Lietuvių Dienos iškilmes, jų 
rengėjus, darbuotojus, šei
mininkes ir kitus dalykus.

Skaitykite “Draugą’

Išreiškė norų
Prancūzų valdžia Algiers 

.šreiškė norą pasiųsti .savo 
atstovą prie Šv. Sosto, Vati
kane.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

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
JEWELRY — YVATCHMAKER 

— MUŠIU 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

IVOlk STUDIO
I9**5 VVesr J50* Street

MOST
MODERN

UO.MPI.ETE
ADV VNCFD PHOTOGRAPHY 

LOKES!' I'OSSIBLE I RK ES 

KUONE t 1FAYETTE 2^13

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

nfr.i , -i ■■ II III I I ift ——
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Bes. 6858 80. Taiman Avė.DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. trak. 
Trečiadienį pagal sutarti.

r
Bes. TeL GROvehflJ 0617 
Office TeL HEMock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS R CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakari 
Trečiad. ir Nedėliomis susi
2423 West Marųuette

rakar^^
itaruAp
Roaa

Rusų-japonų karo 
veteranas lietuvis

Ohio, IH. — Sis mažas ū- 
kininkų miestelis mažai kam 
ir yra žinomas. Dažnai su
maišoma su Ohio valstija,) 
bet tikrenybėje nieko bend
ro su minėta valstija neturi. 
Šis miestukas jau apie 80 
metų senumo. Čia yra 74 
metų senumo, graži Nekalto 
Prasidėjimo Švenč. Marijos 
katalikų bažnyčia. Parapijie
čiai susideda iš vokiečių ir 
airių, bet lietuvių nėra. žmo
nės nuoširdūs ir pamaldūs.

Čia taip pat yra senelių 
prieglauda, kurioje kapelio
nu yra lietuvis, jau senyvas 
kunigas,, tik dar nežilas ru
sų-japonų karo veteranas 
Bet jau šiame japonų kare 
nebegali dalyvauti.

Prie minėtos parapijos 
dar turima Šv. Jono misija, 
Walnut, III. Vietinės prieg
laudos kapelionas sekmadie
niais su patarnavimu visuo
met klebonui gelbsti. Ps.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furnltnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE M ART
For nppointment call — 

REPUBLIC 6051

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

- - - - A- - - - '
Užlaikome didelę krau

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIRO RADIO VALANDOS:
WCFD, 1000 K., Nedėlios 
vakare — # :30 F. M.
WHFO, 1450 K., Ketvego
vakare — 7 :00 F. M.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavimui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ M P. NESI.M Ų lAMOKfiJIMŲI

Panaudokite Progą Dabartinėms Zemoma 
Nuošimčio Katonu.

TAPKITE FINANSINIAI yBPRXKLAUŠOMn

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jflsij Indėliai 
rfl po>t Ingai globojami Ir Ugi 15,000.00 ap
drausti per Federal Savtngs and Tx>an In
surance Corporation. J tisų pinigai bus greitai 
išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANS1NC {STAIGA 

—■ 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEIST U TO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

A S S O C I A T I O N 
3226 80. HALSTED ST.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita jorfts pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora ak ų \ įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lSeg- 
zamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
galt sutelkti.

8(1 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, knrie prašali

na visa aklų įtempimą.

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

OFTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

, Kampas 18-tos 
Telefonas: GAN Ali 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:20 a. m. Iki 8:20 p. m. 

Trečiad. Ir BeAtad. 9:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNERi
LIETUVIS AKIŲ' GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
'Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akintus, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.
« Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8 
Sekmadienyje pagal sutartį.4

Ofiso Tel VHtgtola 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St A 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Av^n 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDTTOJAJS B CHIRURGAS 
- B AKINIUS PRITAIKO

744 West 35tb Street A 
Tat: 11-12; 2-4; Ir 6:3O-8:3OW 

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

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbame savo ranko-

PIRKITE KARO BONUS! mia.

LIETUVIAI DAKTARAI •
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
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 5EGAL
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 vai. ryto, nuo 2 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. viH 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kandieji nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariu*.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAFayette 3210
Bes. TeL ! REPubUc 0054

Jeigu Neatail ieplama— 
•aukite: KEDzie 2868

VALANDOS: A
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 0 va™

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

3147 S. Halsted St, Chicago
^Pirmadieniais, Trečiadieniai*

Ir šeštadieniai* i
Valanda*: 3—8 pnpbt.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dšĮ.Uą kad jo nebraA-tek" ' "
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CLASSIFIED AND "HELP

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WAYIT.ll  MOTERYS

••DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERT18ING DEPARTMENT 

127 No. Deorborn Strert 
TeL ItANilolph IM88-»48«

HELP YVANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
85 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Svarbiai Karo Dirbtuvei 
LABAI REIKIA DABAR 

V-Y-R-Ų
ŠLAVĖJŲ

PAPR DARBININKŲ 
RANKINIŲ TROKERIŲ 

TURRET LATHE OPERS.
HAND FORM TOOL 

GRINDERS
PRIE CARBIDE ĮRANKIŲ 
ENGINE LATHE OPERS. 

MACHINE DESIGNER
60 Valandų Darbo Savaitė 

70 Vai. Mokestis 
10% Naktimis Bonai

Puikios Darbo Sąlygos — Moder
niškos Dirbtuvės — Nauji 

Įrengimai.

FOOTE BROS.
GEAR & MACHINE 

CORP.
5219 S. VVestern Blvd. 

VYRŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atsttankit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

509 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Dėl Robotiniu Bombų 
Ištuštino Ligonines

LONDONAS, rugp. 20.—
Vakar pranešta, kad apie 
10,000 ligonių buvo iškelta 
iš Londono ligoninių į kitas 
Škotijoje ir šiaurinėj bei 
vakarinėj Anglijoj.

HELP WANTED — MOTERYS

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

★ SHEET METAL DARBININKŲ
★★★ 
i-

MRS. KELLY KRIKŠTIJA LAIVĄ
JT" rB

1*K v: į

BOS

Pas mielus los Angeles lietuvius
— APYLINKĖS ĮDOMYBĖS — LIETUVIŠKA DAINA 
PACIFIKO PAKRANTĖSE. — GRANO CANYON — 
NUOSTABIOJI MYLIOS GILUMO DAUBA. —RAITAS 
PALIAI STAČIUS UOLŲ KRANTUS. — TEKANTI 
SAULĖ. «

Tikras malonumas važinė- mis išrašyti religiniai posa-

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

Balsas iš burnos išėjęs ne-
Prio visokių viduje pieninės darbų, j beSURrlŽta 
Pastovus darbas. Gera pradinė va- j oi.
landinS rata. Patyrimo nereikia. 2 ————————————“
savaičių apmokamos atostogos. PERSKAITĘ “DRAUGĄ”

LAMBRECHT CREAMERY ! nTTfiirTTT? TI UTTPTTriltfA k 4150 W. Fullerton DUOKITE JĮ K1T11LMS

PARK - VIEW 
WEST WASH LAUNDRY CO.

REIKIA

SHIRT PRESS OPERATORIŲ 
★ ★ ★ ★

PATYRIMO NEREIKIA
GERA MOKESTIS 

GERA VIETA DIRBTI

TEL.: CAN AL 7172 ,

1727-31 W. 2lst STREET

TURRET LATHE OPERATORIŲ
Patyrimas Pageidaujama

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

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON SEELEY 3200

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWEIL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

MALIORIAMS PADĖJĖJŲ
STOREHOUSE MOTERŲ 

STOCK PILDYTOJŲ 
DŽENITORKŲ 

ŠLAVĖJŲ

Gera Mokestis
6 DIENOS SAVAITĖJE

100% KARO DARBAI

Employment Ofisas Atdaras: 

8 Ryto iki 4 pp.

PULLMAN
STANDARD CAR 

MFG. CO.

Aircraft Division
900 E. 103rd ST.

SVARBIAI PRAMONEI
—REIKIA—

Merginų - Moterų

PILNO AR DALINIO 
LAIKO DARBAS 

PATYRIMO NEREIKIA

Mrs. Edward J. Kelly, Chicagos mayoro žmona pakriks 
tijo naują 13,000 tonų kruiserį, kurio vardas Chicago. 
Naujas kruizeris buvo pakrikštytas PhiladeLphijoje, Navy 
kieme. Laivas buvo pastatytas už chicagiečių pirktus ka
ro bonus. (Acme-Draugas telephoto)

Iš belaisvių gyvenimo

Popiežiaus atstovas Japonijoje 
aplankė karo belaisvius

KATALIKAI IR NEKATALIKAI REIŠKĖ DĖKINGU
MĄ, KAD ŠV. SOSTAS JAIS RCPINOSI

VVASHINGTON — Arki
vyskupas Paul Marella, 
Apaštališkasis delegatas Ja
ponijai, pirmiau buvęs Wa- 
shingtone, D. C., aplankė 
amerikiečius, anglus, kana
diečius ir olandus karo be
laisvius dvejose stovyklose, 
pietinėje Japonijoje. Delega
tas pastebi, kad belaisviai 
dirba įvairius darbus ir jų 
padėtis buvo bendrai paten
kinama.

Arkivyskupas aplankė be
laisvius popiežiaus Pijaus

(domi knyga

XII vardu. Katalikai ir ne- 
katalikai išreiškė dėkingu
mą, kad šv. Sostas yra jais 
susiinteresavęs.

Arkivyskupas Marella ap
lankė kitas stovyklas, ku
riose yra internuota misijo- 
noriai kunigai ir vienuoliai. 
Daugelis iš jų prašė pasvei
kinti vyresniuosius, gimines 
ir draugus.

Tenka pasakyti, kad Šv. 
Sostas rūpinasi visų žmonių 
gerove ir tiesia jiems pagal
bos ranką.

ti saulėtomis Los Angeles 
gatvėmis. Gal tik kai kur 
vaizdą gadina pastatytieji 
metalo bokštai, gręžiant šu
linius į surastus naftos šal
tinius. Jų Pacifiko pakran- 

! tėse yra ir gatvėse, ir kal- 
’ nuošė ir net paties vande
nyno krašte.

Kokia miela vieta — Hun- 
tington knygynas Pasadeno- 
je. Čia kažkoks turtuolis sa
vo privatinę rezidenciją ati
davė visuomenės naudoji
mui. Puošnios alėjos, daugy
bė stovylų, muziejumi pa
versti rūmai, o jau kaktu
sų — šimtai visokių rūšių.

Vingiuotu kalnų keliu ge
raširdis prel. Maciejauskas 
veža į garsiąją Mt. Wilson 
observatoriją. Nuo kalno 
toks majestotiškas vaizdas 
didžiojo Los Angeles mies
to.

Pasukame į Glendale, kur 
yra Memorial ,park. čia dau
gelio pamėgta ramybės vie
ta, bevirstanti kapinėmis — 
tiek daug čia norinčių pa
silaidoti. Jokių kryžių, jo

kiai. Net ir prie meniškų 
stovyklų išrašyti klausimai, 
kuriais norima žmonių dė
mesį atkreipti į gyvenimo 
tikrąją prasmę.

Bene įdomiausis dalykas, 
tai šventovėje paveikslas. 
Padėtas jis atskiroje koply
čioje, taip ryškiai apšvies
tas ir vaizduojąs Dievo Mo
tiną su Kūdikėliu, kurį mu
zika linksmina trys angelai. 
Veidai tokie malonūs, spin
di tokia paslaptinga šviesa, 
kad ir daug keliavęs prel. 
Maciejauskas sako — tai 
gražiausis paveikslas, kokį 
jis kur pasauly yra matęs.

Mums aiškina, kad jo au
torius — dailininkas — no
rėdamas piešti angelą susi 
ieškojęs skaisčiaveidę mer
gaitę, kuri pozavusi. Bepieši- 
damas jisai įsimylėjęs ir ve
dęs.

Tame parke, šventovėje, 
yra ir Leonardo da Vinci 
‘“Paskutinės Vakarienės” pa 
veikslas; gražus, įspūdingas 
ir kad jį pamatyti reikia iš 
anksto padaryti specialią rė

kiu paminklų ant kapų, tik i zervaciją. žinoma, laikrašti
akmens lentos įleistos lygiai 
su žaliuojančia veja pasako, 
kas ten amžinam poilsiui pa
kastas. Parko steigėjas no
rėjo būti auklėtojas. Dauge
lyje vietų didžiulės lentos
su išpiešta lyg atvira kny- “Draugo” piknikas įvyks 
ga, kurioje didelėmis raide- rugsėjo 4 d. (Labor Day).

ninkas, ypač prelato pare
miamas, gali įsiplėšti į vi
dų ir be rezervacijų... 

(Daugiau bus)
Kun. J. Prauskis

MILVVAUKEE. — Istorija 
leitenanto Paul Madden, 
herojaus kataliko lakūno, 

Atostogos po vienų metų ištisos kuris išgyvend 11 dienų ant
tarnystės. Po karo progos.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. PULASKI RD.

VYRAI IR MOTERYS

★ TARNAIČIŲ
★ KNYGVEDĖS 

DŽENITORIO 
FIREMEN

GERA MOKESTIS
PASTOVUS DARBAS 

UŽLAIKYMAS PRISKAITOMA 
PAPRASTOS VALANDOS

SOUTHTOlVN HOSPITAL
57th ir WOOD ST.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorlus, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47 th St.
PARDAVIMUI

PARSIDITODA — 2 aukSčtų 4 fletų 
po 4 kambarius medinis namas. 2 
karam garadžtug. Parsiduoda už la
bai prieinamą, kalną. D61 platesnių 
Informacijų krelpkllčs adresu — 917 
WE8T 34th STREET, (antram auk
šte lfi prleSaklo).

PARSIDUODA — Gerai (steigta Ke
pykla, biznyje 20 metų, pllnat (reng
ta kepyklos dlrbtuvS, dldelle elektros 
Šaldytuvas Didelis 6 kambarių fletas 
Ir garadžlus, karSto vandens Šiluma. 
2101 W. HURON ST. SEELEY 6710.

rafto Atlantike. buvo spaus-

Naujas Filipinų prezi
dentas katalikas, 11-os 

vaiku tėvas
VVASHINGTON. — Nau

jas Filipinų salų preziden-
dinama Saturday Evening tas Sergio Osmena, yra uo- 
Post. Lakūno pergyvenimai! lūs katalikas ir 11-os vaikų 
bus išleisti atskira knyga, tėvas. Prezidentui pavyko
užvardinta: Survivor. Kny
gą išleis Bruce Publishing 
Co.

Kiek?
Sakoma, kad Japonijoje 

yra 2,104 krikščionių bažny
čios.

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

ADVERTISE
In America’s Greateat 

Clthnanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

GALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANTAN 

ADVERTISTNG MEDTUM

*********

čia atbėgti tik su viena duk
terimi. žmona ir kiti vaikai 
pasiliko Filipinuose.

Mirė
Mrs. Ann Guzauskas, 68 

metų, 315 W. 53rd str., mi
rė praeitą penktadienį nuo 
širdies atakos, kai ji sėdėjo 
savo gyvenamajame kam
baryje su savo vyra John, 
sargu.

Viesulai
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse kasmet esti apie 100 
viesulų. Vieni jų jokių nuo
stolių nesukelia, kiti gi suke
lia nuostolius už milijonus 
dolerių.

Kongresas
Argentinoje, Buenos Aires, 

spalių mėnesį įvyks Eucha
ristinis kongresas.

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

Goethe

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nuošimty — be komttins 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininką*
I

F
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Bprlngalnlal 
Matrasal

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

Ateikite šiandiel

Studlo Ooach

Telefonas SEELEY 87G0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
&
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, rugp. 22, 1944

DRAUGAS -
•y- THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

3BSŠ4 South Oakley Avė. Chicago, IUiuois

Published Daily, except Sundays,
T :■ by the
> LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY

A member of the Catholic Press Association 
$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy. t

. Aivertising in “Draugas” brings best results.

‘ DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams * ......................................................................................... $7*00
Pusei metų ....................................................,.............. .. 4.00
Trims mėnesiams ......................   2.00
Dviem mėnesiams ............................................................. 1.50

f Vienam mėnesiui ..........................................................................75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ........................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ...................................................  75

Užsieniuose: «
Metams :................................................................................. $8.00
Pusei metų ......................................................•.................. . 4.5Q.
Trims mėnesiams ............................. ................................. '. 2.50
Pinigus1 reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams" Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo- 
ma tai 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 mašinalu), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

- Entered as second-Claas Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Under the Act of March 3, 1879. 
fi

“Keturių Didžiųjų” valstybių pasitarimai, aišku, yra 
tik preliminariniai. Jei bua nustatyti planai ir dėl jų 
susitarta, anot sekr. Hull, jie bus patiekti suintere
suotoms tautoms apsvarstyti ir padaryti kontrpasiū- 
lymus, jei tai pasirodytų reikalinga.

.Vis tik labai gera, kad išanksto yra, planuojama po
karinio pasaulio rekonstrukcija. Svarbu tik, kad tą 
planavimą lydėtų teisingumas ir kad būtų laikomąsi 
Atlanto čarterio dėsnių, kurie garantuoja laisvę vi
soms tautoms, nežiūrint ar jos didelės ar mažos.

Rytų fronto padėtis

it Keturių Didžiųjų" konferencijos
POKARINĖS TAIKOS KLAUSIMAS

Šią savaitę prasidėjo svarbi trijų didžiųjų valstybių 
— Jungtinių Valstybių, Didžiosios Britanijos ir Sovie
tų Rusijos atstovų konferencija Vašingtone. Kita pa- 

** naši konferencija bus — amerikiečių, anglų ir kinie- 
X čių. Rusai su kiniečiais vienoj konferencijoj nenori da

lyvauti, nes jie yra geruose santykiuose su Japonija, 
su kuria Kinija veda mirtiną kovą.

Konferencijų tikslas — planuoti pokarinę pasaulio 
X taiką. Kadangi viso pasaulio tautų taikos reikalai bus 
X liečiami, todėl daug kur buvo išreikšta nepasitenkini- 
Z mo, kad kitoms — mažesnėms tautoms tų pasitarimų 
~ arba konferencijų durys bus uždarytos. Net gub. Dewey 
X respublikonų kandidatas į prezidentus, savo laiku pa- 
X darė stiprų pareiškimą, nurodant, kad yra klaida ap- 
X lenkti kitas jungtinių tautų nares.
X DIDŽIŲJŲ PASITARIMAI IR MAŽOSIOS TAUTOS

’ Pastaromis dienomis vis tik paaiškėjo, kad vėliau 
X rudenį bus kita konferencija, kurioj ir mažosios tau- 
L tos galės dalyvauti ir savo reikalavimus pastatytų To- 
» kių vilčių davė sekretorius Cordell Hull, kuris prane-
- ša, kad bus sušaukti visų tautų atstovai, kuriems bus
• pranešta, kas buvo nutarta “Keturių Didžiųjų” (Ame- 
X rikos, Anglijos, Rusijos ir Kinijos) konferencijose.
X Pranešama, kad mažesniųjų tautų atstovai Vašing- 
X tone akylai seka didžiųjų konferencijos eigą ir nekant

riai laukia, kada jų atstovaujamos valstybės gaus ati-
• tinkamus pakvietimus tartis dėl svarbaus ir visoms 

tautoms bendro reikalo —- pastovios ir teisingos tai-
X kos atsteigimo.

TAUTOS SKIRSTOMOS Į KELIAS KATEGORIJAS
Ar*

Tuo klausimu rašo New York Times bendradarbis,
• kuris nurodo, kad mažesnėsės tautos sudarančios ke

letą kategorijų, su kuriomis lyg ir skirtingai skaito-
X mąsi.
’ Pirmą mažesniųjų tautų kategoriją sudarančios tos 
” tautos, kurios turi vyriausybes užsienyje, kurios turi

Amerikos, Anglijos, Rusijos pripažinimą ii įeina į jung
tinių tautų sąstatą. Jomis yra — Prancūzija, Belgija,

~ Olandija, Čekoslovakija, Jugoslavija, Norvegija ir Grai
kija. Su jomis yra surišta ir Lenkija, tačiau ne visai 
tokioj pat pozicijoj. Mat. jos vyriausybė užsienyje su
siginčijo su Maskva, kuri nutraukė su ja diplomati-

X r.ius santykius. Čia suminėtos valstybės tikisi, kad, 
svarstant pasaulio rekonstrukcijos klausimą, su jomi3

- bus skaitomąsi ir tariamasi tiesioginiu būdu.
- Su šia tautų kategorija artimai rišasi tiesioginiai
X nekariaujančios Baltijos valstybės ir nutraukusi ry-
X žius su Berlynu Turkija. z

lipt
~ Kitą mažesnių tautų grupę sudaro neutraliosios val

stybės, kurios negali tikėtis įeiti į taikos planavimo
X pasitarimus, nes jos tebepalaiko ryšius su Hitlerio

ašim. Prie tokių priklauso Šveicarija, kuri, tiesa, yra
- £ uinteresuota naujos Tautų Sąjungos steigimu, nes 

norėtų, kad jos ribose šios tarptautinės taikos orga-
- nizacijoe centras susidarytų. Ton tautų rūšin priklau

so ir Švedija, kuri domisi visos Pataitės ateitimi. Neu-
X traliomis yra Portugalija ir Ispanija. •
Z? Dar vieną tautų grupę sudaro lotyniškosios Ame-
• rikos respublikos, kurios priklauso prie jungtinių tau

toj ir kariauja drauge su sąjungininkais.

Karo eiga Rytų fronte parodo, kad vokiečiai prie 
savo sienų yra gerokai įsistiprinę ir mėgins kiek ga
lint ilgiau išsilaikyti. Jau kelinta savaitė, kai rusai 
savo žygyje Berlyno link stambesnės pažangos nebe
padaro. Lenkijoj ir Baltijos valstybėse grumiasi gau
singos rusų ir vokiečių jėgos ir pozicijos nedaug be- 
sikeičia. Vokiečiai, būdami arčiau “savo namų“, turi 
galimumų greičiau amuniciją į frontą pristatyti, žu
vusiųjų karių eiles papildyti. Taip pat ir susisiekimo 
priemones turi geresnes. Rusų padėtį sunkina distan
cijos ir susisiekimo trūkumai.

Mes neabejojame, kad rusai ir dabartinę vokiečių 
liniją perlauš. Bet tai gali pareikalauti dar daugiau 
pastangų ir aukų.

Mums, lietuviams, tikrai yra skaudu, kad karas už
trunka Lietuvoj. Tai reiškia krašto sunaikinimą, gy
ventojų suvarginimą ir žudymą. Tai reiškia miestų, 
kaimų ir sodybų išgriovimą ir palikimą be pastogės ir 
duonos kąsnio dešimtimis tūkstančių žmonių. Tie kraš
tai, iš kurių vokiečiai greičiau pasitraukė, yra lai
mingesni, neg karo liepsna mažiau juos tepalietę. Lie
tuvai visą pragariškos karo ugnies baisumą tenka per
gyventi.

Turint tai galvoj, reikia numanyti kokio didumo pa
sidaro Lietuvos žmonių šelpimo problema! Todėl pasi
rūpinkime, kad Bendro Lietuvių Amerikiečių Šelpimo 
Fondo skyriai visur susidarytų, kad ir centro ir sky
rių veikla. eitų plačiu mastu. Karo audrų parblokštos 
Lietuvos žmonės laukia ir lauks mūsų pagalbos.

Darbininko vado priminimas
Šis momentas yra nepaprastai svarbus. Amerikos 

ginkluotos jėgos kaujasi įvairiuose frontuose su didžiau
siu ryžtingumu. Kariai savo pareigas puikiai atlieka. 
Mūsų pareiga žiūrėti, kad narsiems kariams frontuose 
nieko nepritrūktų. Į tai atsižvelgdamas Amerikos Dar
bo Federacijos pirmininkas Parson Green padarė reikš
mingą pareiškimą. Jis atsišaukia į darbininkus, pa
brėždamas reikalą šiuo momentu padidinti pastangas, 
“kad pristatyti garbingai kariaujantiems pakankamai 
karo reikmenų. Amerikos darbininkai tepadaro dar 
šviesesnį ir g.arbingesnį rekordą, kuomet, karui pro
gresuojant, svarbūs ir lemiantieji smūgiai yra užduo
dami mūsų priešui.”

Mes neabejojame, kad darbininkai, kaip ligšiol taip 
ir ateity, savo pareigas gerai atliks. Tokiais momen
tais, kokį dabar gyvename, visi piliečiai, nepaisant ko
kio luomo jie būtų, turi savo dalį gerai atlikti.

★
Ko sulauks japonu militaristai?

Amerikiečių didieji lėktuvai net du kartus į dieną 
raižė Japonijos padangę ir bombardavo jos teritorijas. 
Gerokai apdaužyta Yawata-Kyushu apylinkė, kur yra 
sukoncentruota daug japonų karo pramonės. Taip pat 
apdaužyta ir viena Japonijos laivyno bazė.

Kol sąjungininkai nebombardavo Japonijos teritorijų 
ir atakavo tik jų užimtas salas, tol .japonų militaristai 
vis dar turėjo vilčių užvaldyti Pacifiką. Jie netikėjo, 
kad Amerika bus tiek pajėgi ne tik* jų užgrobtas salas 
viena po kitos atimti, bet ir jų teritoriją užpulti. Da
bar jau, turbūt, supranta, kas jų laukia. Japonų jėgos 
jau dabar ima braškėti, bet kas joms darysis tuomet, 
kuomet, nugalėjus Vokietiją, visų jungtinių tautų lai
vynas, aviacija ir armijos bus nukreipta Tokio link.

★
Nelaimingąją sutartį prisiminus

Šią savaitę sueina penkeri metai, kai Sovietų Rusija 
sudarė draugingumo sutartį su Vokietija. Ją pasirašė 
Molotovas ir Ribbentropas.

Ta sutartimi, kaip visi gerai atsimename, buvo už
duotas labai didelis smūgis bolševikų diktatūros šali
ninkams. Jie per kiek laiko negalėjo atsipeikėti. Tik 
vėliau, kai gavo Maskvos įsakymą nekelti dėl to triukš
mo, pradėjo nusilenkti ne tik Stalinui, bet ir Hitleriui, 
nes, mat, jie buvo susitarę visą pasaulį nugalėti ir 
visur nacišką-komunistišką santvarką įvesti.

Tas prieš penkerius metus padarytas Stalino-Hitlerio 
susibroliavimas daug prisidėjo prie išsukimo antrojo 
pasaulio karo.

Kunigu Vienybės 
seimo dienotvarkė

Trečiadienį, rugpiūčio 23 
d. Chicagoj (šv. Kazimiero 
Akademijos Auditorijoj) į- 
vyks Kunigų Vienybės sei
mas, kuris prasidės Mišio- 
mis šv. 9 vai. 10:30 prasi
dės posėdis, kurio dienotvar 
kė bus sekanti:

1. Seimo atidarymas — 
malda.

2. Pirmininko žodis.
3. Prezidijumo ir komisi

jų rinkimai.
4. Centro valdybos rapor

tai: a) pirmininko; b) raš
tininko; c) iždininko; d) 
vice pirm. ir provincijų pir
mininkų.

5. Centralinių organizaci
jų dvasios vadų raportai: — 
Federacijos, LRKSA., Mote
rų Sąjungos, Darbininkų Są
jungos, Vyčių, Vargonipįn- 
kų Sąjungos, Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos.

6. K. V. Pašalpos Komi
sijos raportas.

7. Literatinės komisijos 
raportas.

8. U. L. R. F. A. ir sky
rių organizavimas.

9. Kareivių Molinų ir žmo 
nų organizavimas.

10. Karo veteranų orga
nizavimas.

11. Amerikos Lietuvių Ka 
talikų Istorinė Draugija.

12. Kultūros ,Ių s,t i t u t o 
klausimas.

13. K. V. naujos konsti
tucijos priėmimas.

14. Spauda.
15. Organizacijos ir jau

nimas.
16. Pašaukimų auklėjimo 

klausimas.
17. Rezoliucijos ir sveiki

nimai. *
18. Valdybos rinkimai.
19. Malda už kentančią 

Lietuvą ir mirusius K. V. 
narius.

20. Seimo užbaigimo mal
da.

PAMESTIEJI
ROMANAS

19 Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

Padėka

(Tęsinys)
Dabar klausyk manęs, 

mano mažyti. Tai, ką aš pra 
nešiu, sudrums tave trupu
tį. Ponios Enguerrand prisi
pažinimas buvo atviras: kad 
pabėgtų nuo teismo, Mak
sas turėjo įstoti į legijoną 
ir atvyksta po kelių dienų 
taip pat į 1-ąjį svetimšalių 
pulką, čia matyti Dievo 
ranka, kad jinai nusikaltėlį 
suartina su auka.

Šį sūnų tėvas galutinai 
atmetė ir nebenori daugiau 
girdėti apie jį kalhant, ar 
tai tiesiog, ar netiesiog, ne
bent, jei jis vėl įsigytų gerą 
vardą geru elgesiu.

Tada, mano brangusis vai 
ke, aš klausiu savęs, ar Die
vas neišrinko tave ištirti ši
toje sieloje, kuri atrodo žu
vusi, ar nėra dar likučių 
šitos ugnies, kurią Jis lieja 
kiek vienon sielon, kada ją 
šaukia gyvenimam Tu pats 
supratai, kad dagtis, kuris 
rūksta, dar negęsta. Atsi
mink, mano mielasis, gailes
tingąją švenč. Panelę, kuri 
tave sulaikė ant bedugnės 
krašto. Tu buvai labiau nu
sikaltęs, kaip šis nelaimin
gasis, nes tu pažinojai tiesą, 
tuo tarpu kai jo neišmintin
gi tėvai išmetė jį į didžiau
sią dykumą nuo pat gimi
mo, išdidumu išdžiovindami 
šaltinius, kurie galėjo užvei
sti ir išauginti jame šitą 
savotišką gyvenimą, kurį 
duoda Dievo meilė.

Aš tave skatinu veikti. 
Štai ką turėsi padaryti: tu 
turi surasti komendantą 
Carlemont, kuris tave malo-

<7

Town of Lake. — Rugp. 
19 d. veikėjos Helen Gedvi
lienės namuose įvyko bunco 
party, kurią rengė šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
3 skyrius. Parengimas pa
vyko, žmonių buvo iš visų 
kolonijų skyrių. Pirm. Ged
vilienė visua maloniai pri
ėmė ir pavaišino. Širdingai 
dėkojame Elenti Gedvilienei 
už priėmimą bunco į Savo 
namus ir už vaišes. Daug 
prisidėjo prie pasisekimo 
pramogos E. Gedvilienė, S. 
Šimkienė, J. Ragauskienė, D. 
Bartkienė, U. Panavienė, A. 
Snarskienė, Laurinavičienė, 
M. Doršai, B. Cicėnienė. šir
dingai joms dėkojame. Pasi
darbavo : Gedvilienė, Frank 
Gedvilas, A. Kihnitzs, Petr. 
Turskienė, B. Cicėnienė. Dė
kojame rėmėjų 1 skyr. pirm. 
M. Ambutienei už atsilan
kymą ir visiems kitiems sve
čiams už atsilankymą ir pa
sisekimą mūsų pramogos.

Rėmėja

Apvogė namą
Jack Startnpes, 3102 Har- 

rison str., pranešė policijai, 
kad vagys įėjo į jo namą, 
pavogė $50 pinigais ir kele
tą asmenišką daiktoj.

niai priėmė, ir padaryti, kad 
Enguerrando sūnų priimtų 
į tavo būrį. Jis nėra akmuo, 
kuris nesuminkštėja. Nega
limas dalykas, kad šitas 
nelaimingasis, matydamas, 
kokion padėtin tu esi pate
kęs per jo blogus norus, 
kuomet nors nepajustų gai
lesčio šešėlių. Yra labai svar 
bu krikščioniškai sąžinei 
geru atsiteisti kitai sielai. 
Jei pagaliau gailesčio spin
dulys paliestų jį, pagelbėk 
jam pakilti.

Jo motina iš savo draugo 
Loroto galėjo sužinoti, kokį 
vardą pasirinko jos sūnus: 
“Marcelis Haineux.” Var
das pakankamai nurodo tik
ruosius šito nelaimingojo 
jausmus.

Iki pasimatymo, mano 
brangusis vaike. Tu mums 
praneši, tuojau išvyksiąs į 
Šaują; tegu tave saugo Die
vas!

Kunigas Darmont.
P.S. Žinoma, nei ponia En

guerrand, nei jos vyras ne- 
■'žinoTkad pirmame

svetimšalių pulke. Maksas, 
atstumtas, tikrai nerašys;
taigi, viskas eina gerai. 

(Daugiau bus)

Žymus vyras
LOS NGELES. - John 

Steveh McGroarty mirė tu
rėdamas 81 metus amžiaus. 
Jis buvo žymus rašytojas, 
poetas, ir geras katalikas. 
Jis yra buvęs kongresma- 
nu ir daug rašydavo į Los 
Angeles Times.

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

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

OE

Ambrosia & Heclar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tek Monroe 0808

STASYS LITWINAS SAKO:DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti

REIKMENIS.’
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
----  GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies hisulacijos Materiolo — šturmo langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvproms Materiolo — Malia
vos — Varnlšio — Eaamelle — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CQ.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTOBY 1212 

VALANDOS: Nuo 7-tos vaL ryU» iki 5:30 vai. pp.

įP’ ,



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOISAntradienis, rugp. 22, 1944

Nepaprastas "Draugo" piknikas
MATYSITE IR ŽAVĖSITES VAIZDŽIAIS KRUTOMAIS 
PAVEIKSLAIS PO ATVIRU DANGUMI; KEISTUČIO 
KLUBO CHORAS IŠPILDYS MENIŠKA PROGRAMA; 
BUS ORKESTRAI ŠOKIAMS; $500.00 BUS DOVANO
TA LAIMINGIESIEMS!

Chicagos ir apylinkės lie
tuviams Labor Day yra la
bai svarbi diena, nes tą die
ną yra ‘'Draugo” pikniko 
diena ir pabaiga vasarinių 
piknikų sezono Vytauto par
ke- .

Tai rugsėjo 4 d. 1944 m., 
yra dienraščio “Draugo” pi
kniko diena ir viena iš pat 
svarbiausių dienų, nes vis 
yra kas nors nepaprasto tą 
dieną.
NEPAPRASTUMŲ 
BUS DAUG

Praeitais metais “ Drau
gas’’ įvedė rodymą krato
mų paveikslų pikniko laike 
ir susirinkusieji parodė daug 
susidomėjimo jaisiais. Šiais 
metais Kazys Aukškalnis ro 
dys tuos paveikslus po at- 
virami dangumi kad kuo dau 
giausia žmonių galėtų juos 
matyti ir girdėti.

Atsistoję vėsumoje kiek
vienas “Draugo’’ piknikie- 
rius galės matyti vėliausias 
karo žinias, keletą įvairumų 
iš plataus pasaulio. Kazys 
Aukškalnis iš Gary, Ind. y- 
ra prityręs kratomų paveiks
lų rodytojas ir visus paten
kins. ,
POPULARUS CHORAS

Šiais metais “Draugui” 
tenka perstatyti visuomenei 
vieną iš populiariausių miš-

Seselių priėmimas Cicero, Illinois
Nuoširdžiai dėkojame Šv. 

Kazimiero Akademijos Rė- 
mėjoms-jums ir Geradariams 
už tokį malonų priėmimą 
mums grįžus. Seselės atvy
kusios pirmą kartą į šią pa
rapiją buvo nustebintos jū
sų duosnumu, kuriuomi taip 
gausiai mumis apdovanojo
te laike “Pantry Shower“. 
Ačiū už gausų suteikimą į- 
vairių; valgomų daiktų — 
taipgi ačiū ir už piniginę 
auką. Su šia trumpa pade-' 
ka siunčiame jums savo nuo-1

reiškia - 
Albavi-

DAUG GARBINGŲ 
PARDAVĖJŲ

“Draugo“ laimėjimo tikie- 
tukai gana plačiai parsiduo
da. Šiais metais mums ten- 
ka garbė susilaukti pagal
bos tikietų pardavimui iš to
kių tolimų miestų kaip Mil-
waukee ir Rockford. ~ TT j jGerald W. Haddon, 15 me- 

Mihvaukee mieste p. Zgru- tų, Chicago, III., pakrančių
nda pardavė net 20 knygų- sargybinis veteranas, 13 in- 
čių tikietukų, o Rockforde p. vazijos išlaipinimo, bando 
Talūnas pardavė net 12 kny- palikti kovoje po to, kai bu- 
gučių. Viginis ir Kazlauskas vo sužinota tikras jo am- 
iš Chicago nusipirko net poĮžius. (Acme-Draugas tele- 
5 knygutes.

Kiekvienas tikietukas yra 
ekstra proga laimėti vieną 
iš 6 leidžiamų karo bonų.
Pirmas prizas yra $250.00 
vertės bonas.

photo)

Naujas rektorius
MUNDELEIN, ILL. — 

Šiandien čia bus inau
guruotas naujas Munde- 
lein Seminarijos rektorius,Town oi Lake kolonijos buvęs Quigley priruošiamos 

v, . seminarijos viršininkai, kun.ZinClCS prelatas Malcahy Foley. Iš
kilmėms vadovaus arkivys- 

Town of Lake — Kviečia- kūpąs Samuel A. Stritch. 
me į skautų vakarą, kuris i-
vyks trečiadienį, rugpjūčio 
23 d., 8 vai. vakare, Šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos sa
lėje. Boy Scout Troop No.
459, padedant Šv. Vardo 
draugijai. Dalyvaus Darius- 
Girėnas Legion Post ir jų 
Drum Buglė Corps.

Kun. klebonas A. Linkus 
yra dvasios vadas, kapelio
nais yra kun. Adominas ir

rių chorų Chicagos apylin-ikun. Vyšniauskas, chairman 
kėje. Keistučio klubas yra l yra William Kareiva, iždin. 
plačiai žinomas Chicagoje ir Kauffmann ir rast. Leonard 
jųjų choras užima svarbią Petrošius, Scout master yra

Hitleris Susiginčijo 
su Gen. Rundstedtu

CHARTRES, Prancūzija, 
rugp. 21. — Anot prancūzų 
patrijotų, Adolfas Hitleris 
drauge su Gen. Von Rund- 
stedt šešias savaites atgal 
aplankęs nacių pozicijas 
šiame rajone. Vokiečiai ka
rininkai sakę Hitleris ir 
Von Rundstedt turėję dide
lį susiginčijimą.

Sakoma generolas raginęs
vietą mūsų visuomenėje. A. Belauskas ir A. Dočkus,! pasitraukti iki Vokietijos,

o Hitleris reikalavęs, kad 
būtų kautasi už kiekvieną

Chorui vadovauja A. Met- kuris taiP Pat ir šv- Vardo 
rikienė ir Keistučio choras dr"J°s pirmininkas. Pasižy- 
bus apsirėdęs lietuviškais m^s scout master Vra Ch. pėdą Prancūzijos žemės, ir 

’ • ’ ’ žadėjęs atsiųsti daug rezer
vinių divizijų.

Prancūzų manymu, tik 
mažai rezervų tegalėjo 
ateiti, kadangi vokiečių 
transportas esąs labai dės-

kostiumais ir pildys labai |. Jucius- kuria P«r 20 me’ 
vairų programą, susidedantį Į9 darbuojasi su skautais
iš grynai lietuviškų dainų ir 
šokių ant didžiosios estra
dos.

Per praeitą “Draugo“ pik 
niką Bergman’s Grove, Keis 
tučio klubo choras sudarė

jis jiems daug padeda. Skau 
tuose daug dirba ir P. Kil- 

, mitzs.

Paraginkite berniukus pri 
sirašyti prie skautų ir atsi-. 
lankykite į jų rengiamą va-

organizuotas.

Sophie Barčus choristų ei- karą» kuris įvyks rugp. 23 
d., Šv. Kryžiaus parapijos 
šalėje, įžangos nebus, vi
siems nemokamai įėjimas.

Rap.

les ir labai šauniai išpildė 
programą.
ORKESTRAI IR 
DOVANOS

Kaip paprastai ‘Draugas’ 
savo piknikuose turi du or
kestrus susirinkusių palinks
minimui. Vienas orkestras*
bus vien tik lietuviškiems 
šokiams, kuriam vadovauja 
A. Bistras ir antras bū n?. 
ipopuliariam8 šokiams didžio 
je šokių salėje.

Bus didelės dovanos lai
mingiesiems. Bus duodami 
$500.00 vertės U. S. karo 
bonai arba cash pinigai pa
gal laimėto bono vertę.

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

A. t

širdžius linkėjimus, jungda 
mos jūsų intencijas su savo
siomis koplytėlėje. Nuošir
džiausi dėkingumą 
me klebonui kun. I
čiui, kun. J. Griniui ir kun. 
E. Abromavičiui už paragi
nimą prisidėti prie “Pantry 
Shower” ir pribuvimą salėje 
per priimtuves. Kasdien mel
šime Dievą, kad pilnai jums 
atlygintų už jūsų pasišven
timą ir nenuilstantį veikimą 
seselėms.

Šv. Kazimiero Seserys

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonq Avenue

Telefonu — PORTSMOUTH 9022
w. viro. lump — sijoti........... gg
HTOK£B COAL, Aukštos rūšie*, $7 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.....................$11.25
PETROLEUM COKE (Conrse) $12 50 
PETROLEUM COKE (PHe Run)

Noras ėsti pinigus
PUTNEY, Vt. — Ūkinin

kui Leon Wood melžiant 
karves, veršiukas iš jo kiše
nės ištraukė ir nurijo $100 
pinigais. Wood sekančią die
ną skerdė veršiuką ir spėjo 
gyvulio pilve rasti $75. 
Apart to dar rado 2 meške
riojimui kabliuku, automo
bilio vairuotojo laisnį ir 
knygelę “A” gazolino kupo
nų.

DOMINIKAS VAITKUS
Gyveno 6059 S. Kilder Avė.

Mirė rugp. 19 d., 1 944 m.,
3:45 popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė- Lietuvoje, Šiaulių ap
skrityje, Vaiguvos parapijoj, 
I’avaiguvos kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 3 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

du sūnus — Dominiką, mar
čią Sally ir Edwordą, marčią 
Mildred; tris dukteris: Helen 
Skriskua, žentą Juozapą, Emi
liją Šias, žentą Walter ir Do- 
rothy Gobellle Ir 6 anukus jų 
visų.; brolj Joną Vaitkų, Jo 
žmoną Kazimierą, jų sūnų An
taną, kuris tarnauja U. S. 
Army, dukter) Stellą; Lietuvo
je seserj Stanislavą Džlenoftie- 
nę ir Jos Seimą Ir kiti giminės.

Velionis priklausė prie šv. 
Antano Draugijos Ir Palaimin
tos Lietuvos (lr-jou.

Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kaus koplyčioje, 6812 S. Wes- 
tern Ave». Marųuetle Park.

Laidotuvės Įvyks trečiadie^ 
n), rugp. 23 d.. IS Petkaus
koplyčios 8:30 vai. ryte kū
nas bus išlydėtas j Gimimo 
ftvenč. Panelės parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio alėtą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Dominiko Vait
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami ruate praSoml atsilan
kyti 1 Šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse suteikiant paskuti
ni patarnavimą.
Nuliūdę: Sūnal, Marčios, Duk
terys, lentai, Anūkai, Brolis, 
Sesuo Ir kiti Giminės.

laidotuvėms patarnauja dlr. 
Antanas B Petkus, Tel. GRO- 
vehlll 0142—0142.

Didžiai Gerbiamam Kapelionui 

KUN. BOLESLOVUI URBAI „ 

gerbiamai Urbienei, jos šeimai ir 

giminėms reiškiame gilią užuojautą 

liūdesio valandoje mirus Jūsų 

brangiam Tėvukui.

Meldžiame Gailestingąjį Dievą suteikti 

Tėvuko Juozapo sielai 

amžiną džiaugsmą danguje.

SV. KAZIMIERO SESERYS 

MOTINA JUOZAPA

iii
JUOZAPAS URBA-•

Gyveno adresu 6745 So. Campbell Avė., Chicago, III.
Mirė Rugpiūčio 20d., 1944m., 7:20 vai. vak., sulaukęs 

senatvės.
Gimę3 Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Grinkiškės 

parapijos, Piplių kaimo. Amerkoje išgyveno 56 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Petronėlę (po tėvais 

Kuįzinaitė); du sūnus — Kun. B. Urbą (Šv. Kazimiero Sese
rų Vienuolyno kapelionas), Steponą ir marčią Marijoną; 5 duk
teris — Sofiją Kervvtn ir žentą Thomas, Alice Sarpalienę, 
Bertha Rakauskienę, Jedvygą Rupp ir žentą Leoną, ir Beatriče; 
10 anūkų; brolį Anufrą; švogerį Kajetoną Bružą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas koplyčioje, 6812 So. Western 
Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Rugpiūčio 24d., 1944m. 
Iš koplyčios 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo švenčiau
sios Paneles Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnal, Dukterys, Marti, Žentai, 
Anūkai, Brolis, Švogeris ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius — I. J. Zolp, tel. YARds 0781.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANGE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Pr WGESProgramai 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

6E0. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

rriARGiiTU'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -119 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

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

i. Telefonas — GROvehill 2242įfrfr— .4. . į ——■ į ■■ . .
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

IPJHONE 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, mandagu Ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ m SUNAI
2314 YVEST 23rd PLACE 
10750 S. MI0H1GAN A V®.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 576fi 

PULLMAN 127fl

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEV1ČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3571

P. J. RIDIKAS
8864 BO. HAU3TED ST. 710 W. 18th STREET

Tetaptume YARDS 1419

L J. ZOLP
1640 YVEST 46th BT. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VARIIS 1138—SI
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Psichologai sako, kad

Hitleris greičiausia nenusižudys, bet 
bus kieno kito nužudytas

VIENI SAKO', KAD JIS BIJO; KITI KAD JIS VISA 
KALTĘ IŠPILS ANT KITŲ. — HITLERIS, SAKO
MA, NESIKRIMTO.

Kai kurie žymiausi Chi-Įrų. Bet net ir tie, kurie ar- 
cagos psichologai atsisėdo ir į čiausia Hitlerio, negalės ii-. 
giliau perkratinėjo koks' gai tokios peklos pakęsti. II- 
žmogus yra Hitleris ir kokia gainiui jie visi sukils, ir ga-
bus jo gyvenimo pabaiga, 
jeigu naciai pralaimėtų ka
rą. Ir beveik visi sutinka, 
jog Hitleris greičiausia ne
nusižudys, bet' bus kieno ki
to nužudytas.
HITLERIS BIJĄS

Šie psichologai toliau pa
reiškė, jog kai tik Hitleris 
matys, kad jo planai sugriu
vę ir sapnai sutižę, jis ims 
kitus savo sėbrui kaltinti už 
nepasisekimą ir ims ant jų 
lieti savo neapykantą ir 
kerštą.

Vieni mano, kad Hitleris 
yra labai baugus ir neturėtų 
tiek drąsos, kad pats nusi
žudytų. Kiti prie to prideda, 
jog Der Feuhrer’is nėra toks, 
kad greitai susikrimstų dėl 
kokio nors nepasisekimo. 

KALTINS KITUS

lų gale Hitleriui teks žudiko j 
kulka ar peilis ar kitoks 
mirties įrankis.

Šias pastabas padarė to
kie žymūs psichologai kaip 
Dr. T. R. Sarbin iš North- 
western universiteto; Dr. F. 
A. Mullen; Dr. F. Hurd; 
Kenneth Walker ir kiti.

Broliai sykiu mirė 
širdies liga

LOGANSPORT, Ind. — 
Sekmadienį du broliai, Jero
nimas Bopp, 56 m., ir Vla
das Bopp, 48 m., mirė šir
dies liga. Sesuo, radusi Je- 
rome negyvą lovoje, liepė 
tuoj pranešti Vladui. Bet 
nuvažiavusi į jo namus ir 
jis rastas lovoj negyvas.

I Abu miegodami pasimirė
Hitleris tokio būdo, kad širdies liga.

jeigu kas nepasiseka, jis ne- ----------
kaltina savęs, bet savo pa-,

DRAUGO“
r

KONCERTO ARTISTE FRONTUOSE Iš Pacifiko fronto

Chicagos kapelionas rado Jėzaus 
Kristaus statulą Saipan saloje

GRAŽINO VIETOS MERGAITEI PO SMARKAUS IEŠ
KOJIMO. JI PADOVANOJO MARINŲ KOPLYČIAI

Laivyno kapelionas Lt.
Gordon A. Michels, 40 metų, 
buvęs pirmiau St. Sabina’s

Lavai Pasiekė Belfortagelbininkus. Todėl, kai tik 
jis pamatys, jog jo sapnai 
apie pasaulio užvaldymą su
byrės ir jis bus įsitikinęs, 
jog jo pastangos veltui, ir 
karas praloštas, jis pradės 
savo kerštą-ir neapykantą atvyko * Belfortą, ir kad

PRANCŪZIJOS-ŠVEICA- 
RIJOS PASIENY, rugp. 19. 
— Čia gaunami raportai 
sako Pierre Lavai šiandien

Charles Weede, Metropolitan Opera C-ompany baritonas, 
ir Miss Polyna Stoska, lietuvaitė-amerikietė soprano iš 
Worce,ster, Mass., kurie padarė 20,000 mailių kelionės ir 
savo dainomis žavėjo 140,000 kareivių, sailorų ir marinų 
Pietų Pacifike. Jie rado, kad kariai labai mėgsta “Avė 
Marias“. Ta pačia proga tenka priminti, kad Polyna Stos
ka dainuos Chicagoje, lapkričio 26 dieną per “Draugo” 
koncertą Orchestra Hali, Chicagoje.

skaudžiai pilti ant savo sėb- laukiama Maršalo Petain. 
Bslfort yra Prancūzijos

miestas apie 25 mylias į va
karus niuo Basei, Šveicari- 

atstumo
Nauja mokykla

Chicagos arkivyskupija jos, ir to paties 
šiomis dienomis nupirko sa- j nuo Vokietijos sienos.
vastį prie 4046-58 So. Michi-1 ----------
gan ave.? kuri bus paversta
Šv. Elizabietos aukštesne 
mokykla (high school), kuri 
iki šiol turėjo savo patalpas 
prie 41-os ir Michigan avė.
Ši mokykla yra ištisai juo
dukams ir ją veda Dieviško
jo žodžio kongregacijos vie
nuoliai.

Kareiviai mėgsta ciga
rus ir saldainius

Padarius apžvalgą po įvai
rias karo reikmenų išsiunti
nėjimo stotis, pasirodo, jog 
kareiviai užjūryje labiausiai 
mėgsta cigarus ir saldainius.

Nereikėjo ne gręžti

Atidarė virtuvės kraną ir pradėjo 
bėgti aliejus iš šulinio

KELIS KIBIRUS ALIEJAUS NUNEŠĖ Į AUROROS 
KOLEGIJA IŠTIRTI

Anądien Mrs. H. C. Bivin prasti iš kur atėjo šis alie-

bažnyčios asistentu, 78th dr 
Throop sts.K Saipan saloje, 
Pacifike, vieno namo virtu
vėje rado Jėzaus Kristaus 
statulą. Statula yra 3'/o pė
do aukščio, ji yra spalvota.

Kai kunigas kapelionas 
Michels rado Jėzaus Kris
taus statulą, ten virtuvėje 
ant stalo gulėjo išsitiesęs 
miręs japonas. Japono galvą 
peršovė vienas amerikietis 
marinas.

Kunigas Michels sužinojo, 
kad statula priklauso Mag
dalenai Ariola Biedela, ka
talikių mergaičių sodaliečių 
pirmininkei. Ji pabėgo į kal
nus su savo šeima.

Keliaujant su jo marinų 
vienetu, kai jis kovojo sau 
kelią į kalno Topotchan vir-^' 
šūnę, kunigas Michels ieško
jo Magdalenos, kuriai pri
klausė statula. Kuųigas di
delę statulą buvo prisirišęs 
prie nugaros.

Pagaliau jis surado ją, bet 
daug savo asmeniškų daly
kų buvo numetęs, kad galė
tų nešti Jėzaus Kristaus sta
tulą.

Magdalena, 19 metų am
žiaus mergaitė, pravirko, 
kai ji pamatė Jėzaus Kris
taus statulą. Ji turėjo tą 
statulą nuo kūdikystės die
nų. Bet ji sužinojo, kad ku
nigas atliko didelę ir pavo
jingą kelionę, kad jai sugrą
žinus statulą.

“Tegul bus dovana nuo 
manęs jūsų narsiems vy

rams”, — ji pasakė kunigui 
Michels’ui.

Dabar Jėzaus Kristaus 
statula stovi marinų viene
to koplyčioje.

VAIRIO
DOMIO

ŽINIO

72 m. ima divorsą
LOS ANGELES. — Po 45 

metų vedybinio gyvenimo 
Mrs. Maia D’aąuisito, 72-jų 
metų, prašo teisme divorso 
nuo savo 80 metų vyro už 
tai, kad šis jai per šaltas, 
nebučiuoja kaip seniau ir 
kelis syk iš namų pabėgęs. 
Juodu šliūbą ėmė Palermo, 
Italijoje, 1897 metais.

Keistas kiaušinis
KANKAKEE, III. — Mrs. 

Josephine Mazza nusiste
bėjo kai vištos guštoje rado 
kiaušinį žąsies kiaušinio di
dumo. Bet jos akys labiau 
iššoko, kai pradaužusi kiau
šinį viduryj rado dar kitą 
sveiką kiaušinį.

Goering areštuotas!
LONDONAS. — Čia per 

Stockholmą gauta žinia, jog 
Vokietijoje maršalas Her- 
man Goeringas ir jo žmona 
areštuoti ir jų namas apsup
tas nacių policijos sargyba.

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RIIM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama
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Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
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NATHAN
KANTER

“IJetuviSkMŽydukas"

Antradienis, rugp. 22, 194*

iš Aurora, Ilk, susidėjusi 
“sinkoje” lėkštes, paleido 
kraną, norėdama jas suplau
ti. Bevins šeima vandenį 
traukia iš gretimo 240 pėdų 
gilumo šulinio, ir iki šiol jie 
su vandeniu neturėdavo jo
kios bėdos.

Tik šį kartą kai Mrs. Bi
vins atsuko kraną, pradėjo, , . 
eiti purvinas, juodas ir tirš- a 
tas skystimas. Nusigandusi 
Mrs. Bivins tuoj ėmė šaukti

jus. Nėra niekur arti jokių 
aliejaus tankų ar gazolino 
stoties. Bivins atsimena, kad 
nesenai kiek tolėliau nuo jo 
namų tiesiant kelią, buvo 
vartojama dinamitas su
sprogdinti akmenuotas kliū
tis, ir galintas daiktas, kad 
kur nors žemėje pasidarė 
koks įtrūkimas, per kurį

NATURAIE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VABTOJAMA* NAUJA* P1AATIO MA. 
TBR1OLAB NATUKATM DUM , 
STALTOS DANTŲ

Nubaudė už vištą
LONDONAS. — Mannel 

Andur, paukščių pardavėjas, 
buvo nubaustas $2,300 Lon
dono teismo už pardavimą 
vištos už $5.40, o višta turė
jo būti parduota pagal nu
statyta kaina už $2.30. Apie 
tai teko patirti praeitą penk
tadienį.

vyrą. Tas pribėgęs tik žiūri 
akis išpūtęs, nežinodamas nė 
ką sakyt dėl šio keisto “van
dens”.

Bet greitu laiku jie sužino-' 
jo, kad tas juodas skystimas 
nėra purvinas vanduo, bet 
aliejus! Mr. ir Mrs. Bivins 
tuoj atsukinėjo visus kranus 
namuose. Bet per visą naktį 
iš visų kranų bėgo aliejus. 
Tik kitą rytą aliejus susto
jo bėgęs, ir vanduo vėl pasi
rodė. Savininkas kelis kibi
rus aliejaus nuvežė į Auro
ros kolegiją, kad jj ištirtų.

Bet visas miestukas dar 
Ji krapšto galvas ir negali su

linį. Bet vistiek visas daly
kas dar ir šiandien yra pa
slaptis.

Apdegtas sviedinio
ST. LOUIS. — Sviedinis 

gal neturi ugnies, bet nuo 
jo apdegė Clarence Brown, 
Jr. Jam žaidžiant sviedinis 
sudavė jam į kišenę, kurioj 
buvo degtukai, šie užsidegė 
ir vaikas tiek apdegė, kad 
reikėjo gydytojo priežiūros.

RIO DE JANEIRO. — 
Anądien 11-kos metų mer- j 
gaitė pagimdė penkių svarų 
berniuką. Motina ir kūdikis 
geroj padėtyj.
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Bereikalingas džiaugs
mas

WALHALLA, S. C. — 
Ūkininkas J. Barnett nusi
šypsojo, kai priėjęs pamatė, 
kad jo ožiukas ėda popieri
nius dolerius. Bet ta šypse
na greit išnyko, kai jis ėmė 
ieškoti savo piniginės su 
$50. Atsisukęs pamatė, kad 
kitas ožiukas baigia ėsti ir 
pinigus ir piniginę.

Suorganizavo
ROMA.— Jungtinių Ame

rikos Valstybių ir D. Brita
nijos kareiviai ' suorganiza
vo Romoje Šv. Vardo viene
tą.

X Kristina ir M. Sgt. Leo 
Konstant, U. S. Army, susi
laukė dukrelės 7 svarų, rug- 
piūčio 16 d., šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Motinos tėveliai 
Piktužiai džiaugiasi, kad ta
po “grandpa ir grandma“.

X Ignas Sakalas “Drau
go“ redaktorius, šią savaitę 
yra “ant vekeišino“ ir stip
rina sveikatą.

X P^s Mr. ir Mrs. žekus, 
Waukegane, po Lietuvių die
nos gražios programos, pra
eitą sekmadienį, atsilankė 
kun. P. Cinikas, MIC., “Drau 
go” administratorius, Ign.a3 « 
Sakalas ir kun. K. Baraus
kas, kurie buvo skaniai pa> 
vaišinti, žekų sūnus dr. J. 
Žekas yra žymus gydytojas 
ir turi didelę praktiką.

X Bujanauskas, Wauke- 
gan lietuvių veikėjas, praei
tą sekmadienį Lietuvių die
noje daug dirbo. Jis buvo 
Lietuvių Dienos vyriausias 
bosas.

X Jakutis, Rūkantis, Sut
kus ir kiti Waukegan lietu
vių veikėjai sušilę dirbo Lie
tuvių Dienoje, todėl L. Die
na gerai pavyko praeitą sek
madienį W,aukegane.

X Dariaus-Girėno posto 
legijonieriai iš Chicagos bu
vo sekmadienį nuvykę į Wau 
keganą Lietuvių Dienos iš
kilmių paįvairinti. J. Mason 
pasakė gražią kalbą. Micke- 
liūnas daug gražaus gyvu
mo įnešė Lietuvių Dienos 
šventėje.

X Advokatas Puodžiūnas, 
iš Waukegan Lietuvių Die
noje, pasakė įdomią ir gra
žią kalbą. Jis pareiškė viltį, 
kad Lietuva vėl atgaus lais
vę ir nepriklausomybę.

X Karys Eduardas Pūke
lis, sūnus Jurgio ir Aleksan
dro Pūkelių, 6447 So. Wash- 
tenaw Avė., šiomis dieno
mis parvyko atostogų. At
gal į savo stotį grįš penk
tadienį.

X Salomėja Balsis, Varg
dienių Seserų Gildos finan
sų sekretorė, ir duktė Vin
cento ir Agotos Balsių, iš
vyko atostogų į Rytines val
stybes. Žada pabūti ilgesnį 
laiką, ir ta pačia proga ap
lankyti Nekalto Prasidėjimo 
Šv. P. Marijos Seserų vie
nuolyną Rytuose ir kitas žy
mias vietas.

X Alice Sarpalis, ir Jad
vyga Rupp, kap. Kun. B. 
Urbo seserys, vakar atvyko 
į Chicagą iš Los Angeles, 
Cal., tėvelio, a. a. Juozapo 
Urbo laidotuvėms, kurios į- 
vyks ketvirtad., Rugp. 24d., 
1944, iš Marąuette Park pa
rapijos bažnyčios.

BONAIS - LINKSMAME
DRAUGO” LABOR DAY PIKNIKE, RUGS. SEPT. 4d„ 1944m,




