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IŠVARĖ NAŪUS PLOESTI ALIEJAUS LAUKU
Amerikiečiai Artinasi Prie Belgijos; 

Vokiečiai Sakosi Evakuavo Rouen
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, rugp. 30.— Amerikos 
trečioji armija šiandien pa
siekė Reimsą, pasivarė 10 
mylių į šiaurę ir pasuko į 
Ardennes ir Belgijos sieną, 
26 mylių atstume, po to, 
kaip persikėlė per Aisne 
upę.

Berlynas pranešė, kad na
ciai evakuavo Rouen miestą 
ir sakė amerikiečiai veržiasi i 
į Chemin dės Dames, kur 
pirmam pasauliniam kare 
įvyko viena didžiausių ko
vų, kurias metu amerikiečiai 
išmušė labai daug vokiečių 
karių.

Jungtinių tautų radio Al
žyre sakė amerikiečiai oku
pavo Laon miestelį, 36 my
lias nuo Belgijos.

Nacių pranešimas apie 
veržimąsi į Chemin dės Da
mes reikštų, kad Gen. Pat- 
ton vadovaujama trečia ar
mija pasivarė pirmyn apie 
20 mylių ir randasi tik 80 
mylių nuo Vokietijos sienos.

Gen. Eisenhower štabas 
pranešė apie įsiveržimą į 
Reims ir pasistūmėjimą į 
rytus, bet nieko nesakė apie 
Chemin dės Dames ar St. 
Dizier.

Britai kariai pasivarė 11 
mylių ir . pasiekė Neufmar- 

' che, 25 mylias nuo Seino 
žiočių prie Le Havre, tuo 
grąsindami visai nacių lini
jai aplink Rouen ir Pas de 
Calais apylinkei, šiaurry
čiuose.

PAKRAŠČIŲ SARGYBOS NARIAI PRAKTIKUOJA TĖVŲ DARBUS Tuo Sudavė Naciams Didelį Smūgi; 
Tik 29 Mylios iki Bulgarijos Sienos

Šie keturi pakraščių sargybiniai, kurie tapo tėvais jiems esant tūkstančius mylių 
nuo namų, išmoksta kaip vartoti trikampes kelnes ir špilkas ant pasiskolintų kūdikių. 
Tie kūdikiai priklauso amerikiečiams tėvams r svetimšalėms motinoms, kurie vyksta 
Amerikon iš Indijos. (Coast Guard nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

LONDONAS, rugp. 30.— 
Maršalas Stalinas pranešė, 
kad rusų kariuomenė užėmė 
Rumunijos Ploesti aliejaus 
laukui. Tas laimėjimas su
davė naciams labai didelį 
smūgį, kadangi jie dabar 
turės pasiremti ant aliejaus 
rezervų Vokietijoje ir ant 
sintetinio aliejaus gamybos.

LONDONAS, rugp. 30.— 
Nacių radio sakė rusai at
naujino savo ofensyvą į 
šiaurę nuo Varšuvos ir kelio 
se vietose pralaužė vokiečių 
linijas. Rusai toje apylinkė
je ne vien tik gręsia Varšu
vai apsupimu, bet ir nacių 
linijoms prie Rytprūsių.

MASKVA, rugp. 30. — 
Supliekti naciai bėga iš sa
vo paskutinių tvirtovių prie 
Juodosios jūres. Rusų ka
riuomenė pasivarė iki 29 
mylių nuo Bulgarijos sienos, 
ir atsišaukė į bulgarus pa
dėti Balkanų išlaisvinime .

(Nacių komunikatas sakė 
rusų atakos buvo sustabdy
tos Buzau apylinkėje, Ru
munijoje, ir rusai, kurie įsi
veržė į Transylvaniją, buvo 
atmušti.)

Rusija įspėjo Bulgariją, 
kad pasyvus neitralitetas 
neužteks. Manoma vokiečių 

. sukniubimas Balkanuose pri 
klausys nuo Bulgarijos veik- 

i smų.

Puolė Karaliaučių Berlynu Hamburg
U. S. Kariai Artin

ROMA, rugp. 30.—Ameri
kos kariai pasistūmėjo Rho- 
ne kloniu iki šešių mylių 
nuo Valencijos, 27 mylias 
nuo užimto Montelimar ir 
115 mylių virš Marseille.

Pasistūmėjimas nunešė a- 
merikiečius iki virš Rhone 
ir Drome upių suėjimo.

Mūšiai centruojasi aplink 
Loriol, į pietus nuo Drome 
upės. Vokiečiai pastatė pon- 
toninius tiltus per tą upę, 
bet amerikiečiai juos puolė

įsi Prie Valencijos
ir nežinoma ar didesni na
cių kiekiai spėjo persikelti, 
ar ne.

Rytuose, netoli Italijos 
sienos, amerikiečiai buvo 
atstumti atgal iki Briancon 
pakraščių, 90 mylių į, šiau
rę nuo Nice. Manoma ta na
cių jėga gal perėjo Prancū- 
zijon iš Italijos.

Laivynas pranešė, kad na
ciai bando laivais plaukti į 
Italiją ir sakė daug tokių 
laivelių buvo suimta.

Čekai Atėmė Miestą 
iš Nacių Okupantų

LONDONAS, rugp. 30.— 
Čekoslovakijos požemio ar
mija pasirodė viešumoje 
kaipo kovos vienetas. Pir
mam savo radio pranešime 
ji sakė užpuolusi ir atsiė
musi Cadca miestą, pasieny 
tarpe Slovakijos ir Moravi
jos.

Pasak čekų pranešimo, 
smarkios kautynės vyksta 
Žilina, Povazska Bystrica ir 
Trencin apylinkėse.

Smarkios Kautynės Prie Lishui Miesto
CHUNGKING, rugp. 30.— 

Kiniečių komanda pranešė, 
kad japonai pasiekė Lishui 
vartus, ir kad aršios kovos 
dabar vyksta už tą miestą. 
Japonai nori jį užimti, ka
dangi sąjungininkai galėtų 
jį panaudoti kaipo bazę lėk
tuvų atakoms ant Japoni
jos.

Burmos Mieste Rado 
500 Japonų Lavonų

KANDY, Ceilonas, rugp. 
30.—Varydamiesi gilyn į 
vakarinę Burmą paskui pa
sitraukiančius japonus, są
jungininkai pasiekė Chind- 
win upę prie Hwemate.

Bežygiuodami, sąjunginin 
kai užėmė Thanan, kur buvo 
rasta 500 japonų lavonų ir 
daug karinės medžiagos.

(Japonų1 pranešimas sakė 
Lishui buvo užimtas rugp. 
27 d.)

Lėktuvas numetė reikme
nų apsuptam japonų garni
zonui Sungshan kalne. Ki
niečiai užėmė dar du kalnus 
toj apylinkėj.

Tengchung mieste tebevyk 
sta aršios kovos.

Užėmė Kalnus Prie 
Nacių Gotų Linijos

ROMA, rugp. 30.—Praves 
darni pirmą didelę ataką per

Nori Greit Pravesti 
Laisvus Rinkimus

PARYŽIUS, rugp. 30. — 
Gen. Charles de Gaulle pa
brėžė reikalingumą laisvų 
rinkimų Prancūzijoje, taip 
greit, kaip aplinkybės leis, 
kad duoti prancūzams pro
gos išsirinkti vyriausybę.

7-ta Armija Priskirta 
Eisenhower Komandai
WASHINGTON, rugp. 30. 

—Čia sakoma, kad Gen. Ei- 
senhower komanda praplės
ta apimti septintąją armiją, 
kuri varosi šiaurėn iš pie-

KALENDORIUS
Rugpiūčio 31d.: ftv. Rai

mundai; senovės: Uolkertis 
ir Vilmė.

Rugsėjo ld.: ftv. Egidi
jus; senovės: Dievainis ir 
Gunda.

ORAS
Ūkanota, šilčiau. Bus lie

taus.

kelias savaites, britai ir len
kai kariai pavaro nacius iš 
paskutinių pozicijų kalnuo
se Adrijos pakrantėje. Są
jungininkai randasi 16 my
lių nuo Po klonies.

Pavarant priešą iš trijų 
mylių ilgio kalno prie Fog- 
lia upės, anapus Arzilla ū- 
pės, raportas sakė įjvyko ar
šios kautynės.

Aštuntos armijos elemen
tai randasi Cigcardo kalnuo 
se, aštuonias mylias į piet
vakarius nuo Pesaro. ToHau 
į pietvakarius kiti daliniai 
pasiekė Colbordolo, į piet- 
pietryčius nuo Rimini.

tinės Prancūzijos.
Nors Gen. Patch armija

padarė Prancūzijos invaziją 
iš Viduržemio, jos operaci
jos tampriau rišasi su Ei- 
senhovver komandos jėgo
mis negu su Viduržemio ko
manda po Gen. Henry Mait- 
land Wilson.

Submarinai Nuskandino
Kitą 17 Japonų Laivų
WASHINGTON, rugp. 30. 

—Laivynas pranešė, kad 
Amerikos submarinai Paci- 
fike nuskandino dar 17 ja
ponų laivų, jų tarpe du krei
serius.

Naciai Sudarė Lėlių 
Vyriausybę Vengrijoje

LONDONAS, rugp. 30 — 
Nacių Transocean agentū
ros pranešimas sakė Ven
grijos Regentas Adm. Nicho 
jlas Horthy paskyrė Pulk. 
.Gen. Vitze Lakatos sudary
ti naują vyriausybę. Berly
nas vakar pranešė apie 

! Premjero Sztojay režimo 
! nuvertimą tik 24 valandas 
po rusų įsiveržimo į Tran
sylvaniją.

[ Naciai matomai tuo nori 
' sustiprinti savo paskutinę 
poziciją Balkanuose.

PRANCŪZIJA PADĖS 
KOVOTI JAPONUS

LONDONAS, rugp. 30.— 
Radio France Alžyre sakė 
Gen. De Gaulle vadovauja
mos prancūzų jėgos padės 
sąjungininkams kovoti prieš 
japonus po Vokietijos nuga
lėjimo.

Atėmė Bulgarų Tvirtovę 
LONDONAS, rugp. 30 —

Jugoslavų partizanų prane
šimas sakė du bulgarų ba
talionai, po smarkių mūšių, 
paleido tvirtovę Slatibor 
kalne Serbijoje. Kovose už
mušta 850 bulgarų, o 120 
buvo suimta nelaisvėn.

Sako Donald Nelson 
Nebegris i W.P.B.

WASHINGTON, rugp. 30. 
—Vienas administracijos o- 
ficialas intimavo, jog Don
ald M. Nelson, grįžęs iš spe- 
cialės misijos Kinijoje, ne
begrįš į karo produkcijos 
tarybos pirmininko vietą. 
Anot informanto, WPB vir
šininku pasiliks Laikinai pa
skirtas 36 metų amžiaus 
J. A. Krug.

Vienintelė Išeitis 
Naciams - Pasiduoti >

WASHINGTON, rugp. 30. 
—Valstybės Sekr. Cordell 
Hull, komentuodamas apie 
nacių Lt. Gen. Kurt Dittmar 
pareiškimą, kuriuo Dittmar 
sakė Vokietija turi tęsti ko
vą, kad išgauti lengvesnes 
taikos sąlygas, pabrėžė tai, į 
kad besąlyginis pasidavimas 
yra vienintelė sąlyga, kuria i 
Vokietija gali iš sąjunginin- j 
kų gauti taiką, nežiūrint 
kaip ilgai naciai bandys ko
voti.

Sako Naciai Lenkijoje
Išžudė Milionus Žydų
LIUBLINAS, Lenkija, 

rugp. 29.— (Sulaikyta)—Lai 
kinta lenkų vyriausybė valdo 
šį miestą, ir, nors iš pavir
šiaus, nesimato svetimų į- 
sikišimo.

Tūkstančiai jaunų lenkų 
lavinasi po senų karių va
dovybe ir ruošiasi sudaryti 
naują Lenkijos armiją. Ku
nigai tebemokina viešose 
mokyklose. Bažnyčios nuesa 
vybės ir turtai nepaliesti.

Iš trijų ir pusės milionų 
žydų prieš karą, beliko apie 
300,000. Visi kiti buvo na
cių išžudyti ir jų lavonai 
sudeginti dideliuose pečiuo
se.

Mannerheim Veda 
Derybas su Rusais

STOKHOLMAS, rugp. 30.
, —Viltis, kad Suomija nori 
"atnaujinti taikos derybas su 
Rusija, pakilo šiandien, kuo 
met sužinota, kad naujasis 
Suomijos Prezidentas, Carl 
Gustaf Mannerheim, susisie 
kė su Maskva per diploma
tinius sluoksnius. Taipgi su
žinota, jog Juho Paasikivi 

l pašauktas į Helsinkį, Į

LONDONAS, rugp. 30.— 
Dideli Amerikos lėktuvų 
daliniai dienos metu puolė 
Kiel ir Bremen, Vokietijoje 
ir robotinių bombų platfor
mas šiaurinėj Prancūzijoj.

Prieš aušrą šiandien dide
li skaičiai britų lėktuvų ata-!

kavo nacių Pabalčio uostus, 
Karaliaučių ir Stettiną, o 
Mosąuito lėktuvai numetė 
daug dviejų tonų bombų ant 
Berlyno ir Hamburgo.

Vienas sąjungiečių lėktu
vas dingo virš šiaurinės 
Prancūzijos.

188 Tonai Bombų ant Amboina Salos
GENERALINIS ŠTABAS Į 

pietvakarių Pacifike, rugp. 
30.—Gen. MacArthur štabas 
pranešė, kad Amerikos lėk
tuvai sekmadieny numetė 
188 tonus bombų ant Am
boina salos.

Amboina miestelis ir uos
tas salos pietiniam krante 
paskendo liepsnose. Anot 
pranešimo, dūmų kamuoliai 
kilo iki 10,000 pėdų aukščio.

Amerikiečiai nesutiko jo
kios priešo lėktuvų opozici
jos ir visi mūsų lėktuvai 
saugiai grįžo.

Rusai Sako Turkai 
Priglaudžia Nacius

MASKVA, rugp. 30.—Pu
siau oficialus laikraštis Prav 
da kaltino Turkiją nacių 
šnipų priglaudimu, ir sakė 
turkai pavertė savo santy
kių su Vokietija nutrauki
mą į “draugišką skilimą.“

Pravda rašė, kad vokiečių 
militariniai atašė, kurie tu
rėjo prieš 20 dienų išvykti 
iš Turkijos, vis dar tebegy
vena tame krašte.

Bulgarai Tuoj Gaus 
Paliaubų Sąlygas

LONDONAS, rugp. 30.— 
Pranešimas iš Cairc sakė 
kelių dienų bėgyje Bulgari- 
ios atstovams čionai bus į- 
teikta paliaubų sąlygos. Ma
noma bulgarai atstovai, kol 
kas neišvardinti, jas priims 
ir sutartį pasirašys.

Kiti lėktuvų daliniai ata- 
kavo aliejaus varyklas ir 
tankus Ceram saloje, ir Ka- 
oe kaimą Halmahera saloje. 
Tą pačią dieną numesta 48 
tonai bombų ant Palau, o 
naktiniai žvalgybos lėktuvai 
puolė Davao, pietų Philippi-
nuose. •*>

Adm. Chester W. Nimitz 
pranešė iš Pearl Harbor, 
kad Amerikos lėktuvai vėl 
atakavo Iwo Jima, Volca- 
no salose, tik 750 mylių ,į 
pietus nuo Tok y o.

Lenkų Pasiūlymas 
Pasiųstas Maskvon

LONDONAS, rugp. 30.— 
Premjeras Mikolajczyk šian
dien pasiuntė Maskvon len
kų vyriausybės pasiūlymą 
dėl susitarimo su rusų re
miamu išlaisvinimo komite
tu Maskvoje. Lenkų pasiū
lymas pabrėžia ilgametės 
rusų-lenkų sutarties reika
lingumą.

Sala Prie Prancūzijos
Pasidavė Karo Laivui
WASHINGTON, rugp. 30. 

—Laivyno Sekr. Forrestai 
pranešė, kad ryšium su pietų 
Prancūzijos invazija Por- 
ąuenolles sala pasidavė Ame 
rikos kreiseriui Omaha. Jis 
sakė priešas smarkiai gynė
si, bet po kelių dienų bom
bardavimo iškėlė baltą pa
sidavimo vėliavą.
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(TOIRGH LIETUVIU ŽINIOS
Korth Side

Rugp. 20 d. visi North 
Side lietuviai turėjo išva- 
Žiayimą Franklin Grove. Da
lyvavo ir komunistai. Pelnas 
skirtas Desfton Hospital, tai 
kareivių ligoninė Butler, Pa. 
Kodėl uždariais nenuėjo Lie
tuvos reikalams? Ar North 
Side lietuviai neteko gailes
tingumo savo tėvų kraštui? 
Dalykai paaiškės, jei atsi- 
minsime, kad tame piknike 
dalyvavo ir bolševikai. Jie 
greičiau šelps turtuolį, negu 
apiplėštą i* bado mirštančią 
Lietuvą. Katalikams nėra jo
kios garbės su panašaus nu
sistatymo žmonėmis eiti iš
vien. Reikia apgailestauti, 
kad-Susimo kuopa lenda ten, 
kur jai nereikėtų lysti.

Šime. Šįmet prie seimelio 
reikėtų atsakančiai prisiruoš 
ti, kad neapvylus atsilanku- 
sių.

Rugp. 26 d. rengdamos 
Mišioms susirgo kun. A. Ka- 
ružiškis ir tapo tuojau nu
gabentas Šv. Juozapo ligo
ninėn. Pavojaus nėra. Už ps- 
ros dienų galės gręžti namo.

Bridgeville

Rugp. 28 d. Šy. Kazimie
ro mokyklos kambariuose 
posėdžiavo Federacijos val
dyba ir pora šiaip jau narių. 
Šie asmenys atvyko: kun. P. 
Lanskis, J. Tamkevičius, A. 
Paleckis, J. Grebiamas, kun. 
M. Kazėnas, kun. J. Misius 
ir kun. J. Girdis. Ruošiamos 
prie katalikų seimelio, kuris 
žada įvykti Esplene spalių 
15 d. Kun. Lunskis pasita
ręs su kitais paruoš prog-

Artėja mūsų parapijos me 
tinė šveųtė — 40 vai. atlai
dai. Visi jcs laukia išsiilgę. 
Rugsėjo 8, 9 ir 10 dd. gau
sios dangaus malonės tekės 
į tikinčiųjų širdis. Būkime 
pasirengę semtis stiprybės 
iš Gyvybės Šaltinio gelmių. 
Kada Kristus pasibels į mū
sų širdies duris, atidaryki
me jas.

Parapijos piknikui, kuris 
įvyks Labor D,ay įarie baž
nyčios, jau viskas prirengta. 
Komitetas dirba smarkiai ir 
laukia svečių.

Praeitą pirmadienį kun. A. 
Jurgutis buvo nuvažiavęs į 
Šv. Juozapo ligoninę atlan
kyti sergantį kun. A. Karu-

ramą, parūpins prelegentus jžiškį. Kun. Antanas sunega-
etc. Pa seimelio įvyks skani 
vakarienė. Espleno moterys 
yra prityrusios bankietų ruo

Įėjo staiga, zokristijoj, prisš 
Mišias ir tuoj buvo nuvež
tas į ligoninę.

B HEMO LIETUVIU GYVENIMO
Žinhi-žinelės

Toronto veikėjai: Alfon
sas Augutis, Alfonsas Mac
kevičius, Juozas Julija. Pil
kauskai su šeima ‘vreek end’ 
praleido Detroite pas J. D. 
Cress, J. Žiogus ir ta proga 
pamatė Detroitą1 ir jo apy
linkes. Suminėti akmenys y- 
ra veiklūs Toronto katalikų 
tarpe, Buvo smagu pasima
tyti ir pasidalinti įspūdžiais.

Kun. S. J; Saplys, MIC., 
praeitą sekmadienį Šv. An-, 
tano bažnyčioj atlaikė sumą 
ir pasakė pamokslą. Jaunas, 
pilnas energijos kunigas ir 
daug žadantis.

VIZITO METU

Kun. L. A. Paroissien, (dešinėj), kapelionas prancūzų 
kariuomenės personalo, kuris lavinamas Amerikoj kariuo
menės stovyklose Alabama, Georgia ir Florida valst., nu
sifotografavęs su Craig Field, Ala., stovyklos kapelionu' 
kun. Paul Giegerich vizito metu. Kun. L. A. Paroi&sien 
priklauso Lille (Prancūzijoj) diecezijai. (NCWC-Diaugas)

vių vardas garbingai būtų 
minimas svetimtaučių tar
pe. Karts nuo karto jie pa
tiekia anglų spaudai žinių. 
Vienu ar kitu svarbesniu 
reikalu, kas lietuvius liečia, 
pirmiausiai atsikreipia pas 
teisėją Uvicką ir Helen Rau- 
by, kuri dirba pašte. Ji daž
nai lietuvių reikalus svetim
taučiams gražiai išaiškina. 
Tokie lietuviai turi būti vi
sų gerbiami.

Juozas ir Dalfina Cress 
ateinančią savaitę išvyksta 
atostogų į Toronto, Kanada. 
Juozas prieš kelis metus To- 

j ronte daug darbavosi suor- 
j ganizavime lietuvių parapi
jos ir labai daug energijos

West Side lietuviai, atsi-; padėjo spaudos platinime ir 
minkite, kad čia randasi Šv. Į scenos mene. Darbuotojui 
Antano bažnyčia ir ruimin-; lietuvybės dirvoj buą 
ga 8-nių skyrių mokykla,
kurią veda Seserys Pranciš- 
kietės. Katalikų pareiga sa-
vo vaikus siųsti į savo tau
tos katalikų mokyklą.

Teisėjas adv. J. P. Uvi- 
ckaj su Helen Rauby dar
buojasi, kad Detroito lietu-

BE

su
sma

senais

Mokyklos bus atidarytos 
rūgs. 18 d. iš priežasties in- 
fantile p&ralysis. Šią vasarą 
buvo 174 susirgimai.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, IAik- 
rodčHut; Auksinius ir Deiraan- 
tUMS 2Mus, Rašomas Plunks

iu

taisome Laikrodžius, 
žiedus, ' Rašomas 

ir Muzikalius In-
ItruuMHtųs. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
nhhW — VtATCIlMAKFR 

r -*■ mntto
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LAFAYBTTE 8617

žiai, kėlė didžiausį lermą. t 
Bet aprimo tik tada, kada 
bolševikai gavo 43 balsus, 
o lietuviai patrijotai 67 bal
sus. Net jų kinkos sudrebė
jo ir kaip žaibas sukrėtė 
patį Bimbas lizdą.

Bravo siuvėjai! Siuvėjas

Sugrįžo iš Europos
WASHINGTON. — Karo 

sekretoriaus padėjėjas Pat- 
terson ir Lt. gen. Brehon 
Somervell, armijos jėgų va
das, sugrįžo į Jungtines A- 
merikos Valstybes. Apie tai 
pranešė karo departamentas 
rugpiūčio 29 d.

DR. VAITUSH, OPT.
LIPTUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 

i Prirengia teisingai akinius. Visuo-

Atmetė bolševikų 
fondą

Brooklyn, N. Y. — Rug
piūčio 23 d. A. C. W. of A 
siuvėjų unijos lietuvių sky
rius 54-tas laikytam susirin
kime skaitė laišką nuo lie- se atsitikimuose egzaminavimas da- 
tuvių bolševikų fondo, kurie f?*113? s¥, elektra parodančia ma- 
renka lietuvių vardu ir me- kreipiama į mokyklos vaikus, 
luoja, kad jie siunčia į Lie
tuvą lietuviams pagalbą.

Laišką perskaičius kilo 
karštos diskusijos. Bolševi- 
kėliai bandė įrodyti, kad jie į 4712 South Ashland A V. 

siunčia per Rusiją į Lietu
vą, o lietuviai, Lietuvos pat-

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8*V. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

Mirtis kelyje
KANKAKEE, III. — Hen- Tokyo

Grįžta namo
rugpiučio 
kad japo

nų ministeris Goro Morishi- 
ma Sovietų Rusijai grįžta 
iš Rusijos namo, pasitari
mams

gu pasisvečiuoti 
darbuotojais.

Dalfina daug yra dirbusi 
Šv. Antano parapijoj.

Laimingos kelionės į, abi 
puses. Koresp.

“Draugo” pikniko serijos 
platinamos. Piknikas įvyks 
Labor Day, Vytauto parke.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line oi 

Furniture

AL. C. ALLEK 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCnANDISE MART
For a

3S

Intment call — 
UBLIO 6051

radijas
ry Snyder, 18 metų, iš Mel- 29 dieną pranešė 
vin, III., buvo užmuštas prie 
Onarga rugpiūčio 29 d., kai 
trokas. kurį jis vairavo, su
sidaužė į stulpą.
BE

rijotai įrodė, kad bolševikai 
siunčia pinigus ir drabužius 
į Rusiją tik bolševikams.

Diskusijose dalyvavo apie 
20 vyrų. Kada kalbėjo bol- 
še vikručiai, tai siuvėjai klau
sėsi ramiai, jiems nedarė jo
kių obstrukcijų. Bet kada 
kalbėjo patrijotai lietuviai, 
tai tie bolševikų pantaplai-

/Phone YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

JOS. F. BUDINK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237 

-------- ------------------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu. 
' Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — ui priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

SUDRIKO, RADIO VALANDOS:
WOFIi, 1000 K., Nedėlios 
vakare — »t*0 P. M.
UHFG, 14M K, Kętvego 
vakare* -» 7:0* r. Mu

PIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavtamrt, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MtNESlNlV IŠMOKfiJlMŲl

Panaudokite Progų Dabartinėms Žemoms 
Nnoitmčio Retorta.

TAPKITE} FINANSINIAI NEPBtKbAŲSOiŽH

TAUVVKTTE mfoų įtaigoje. •18*0 Indėliai 
rūpestingai globojami iv ligi |S,OOU.«0 ap- 
drausti per Fodėtal Savings and Loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
lAmokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINfi IŠTAIGA.

— 47 Metai Sebmtngo Pataraavimot —

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

ASSOCIATI O*N 
1226 90. HALSTED ST.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UZ MA2ESNĮ NUOŠIMTI — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH,

Virginia 1141
Pres. and Mgr.

, g1 į--/, , \

m
38

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Ros. 6958 So. Talman Ava.DR. STRIKOL'IS

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

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

Reti. TeL GBOveUU 0617 
Office TeL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS n CHIRURGAS

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

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽI ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis —- Nenudažantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!f

Tik rtėna po-ra ak ų visam gyvenl- 
- mul. Saugokite Jas leisdami Išeg- 

tarnlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurių regSJimo mokalaa
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampu lt-tos
Telefonas: GAN AL 0623, Olricago

OFISO VALANDOS: 
KaMlen 1:10 a. m. iki 8:10 p. m.

Trečiad. Ir Šefttad. t:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

,DR. G.'SERNER
f J
LIETUVU AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
TeL: Yarda 1829

Pritaiko Akinlua 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akintų Dirbtuvė 
8401 SO. HATATRD ST. 

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

'TeL: Yi

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZĘLIS
DANTISTAS

.4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRirRGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

5 3241 West 66th Place
Tel. REPubUc 7868

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244 ~

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 5921
Ree.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:36
! 7M We®t S5th Street

Tel. YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
•rniOJAS B OHDtrTROAS 
- nt AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street 
▼aL: 11-13; 2-4; ta- 6:30-8:>0 

PlrmacHenlals—2-4 Ir 6:30-8:30

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

1

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji 
kurią uždirbame savo ranko
mis.1 PIRKITE KARO BONUS!

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6686
Jei neatsiliepta, šauk SEEley 0434

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

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

>

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeJ.: MIDway 2880

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

Ofiso Tel............VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ori 8:00 vaL 
• Trečiai ir Sekm. tik susitartus.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette S2T0 
Rez. TeL ! REPubltc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
■aukite: KEDzle 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chlcag©
JPirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus prarandatikėjimą dėl Mą kad Jo nobraj^
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CLASSIFIED AND "HELP

I “D R A U G O” į
DARBŲ SKYRIUS ||||

"DRATJGA8” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbora Street 
Tvl. RANdoIob B4SS»4S»

HELP WANTF.D — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

HELI’ WANTEI> — VYRAI

VYRŲ
Prie dirbtuves darbų storage battery 
dlrbtuvSIe. Puikios po karo progos. 
Proga išmokti gera amatų.

AM - PLŪS
STORAGE BATTERY CO.

429 W. SUPERIOR

HELP WANTED — MOTERYS

WANTED" BALF pranešimas '

Kokios sumos lietuviams skiiramosHELP VVANTED — MOTERYS

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVU 

DIRBTUVES DARBU
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

VYRŲ
Reikia prie lenervų darbų. Patyrimo 
nereikia, pastovūs darbai, gera mo
kestis.

ECKER-ER.HARDT CO.
241C W. Cermak Rd.

VYRŲ
Prie sbipDing room darbų. Gera mo
kestis. netenkamai viršlaikio.

ELECTRIC CORP. OP AMERICA 
222 W. Monroe 2nd Floor

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui s

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atsigaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

DRILL IR PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

REIKIA
PATYRIMO NEREIKIA
Gera Mokestis—Pastovumas 

Laikas ir pusė virš 40 valandų
DARBAS SU ATEITIMI

OLSON MFG. CO.
1820 W. GRAND AVĖ.

iš National War Fund

VYRŲ
Reikia dirbti Plating rūme. Pas
tovūs darbai, gera mokestis, lai
kas ir pusė už viršlaikį.
MONARCH PLATING CO. 

413 Milwaukee Avė.

SKUDTTRHT SKIRSTYTOJA reika
linga. Švari vieta, gera mokestis, ge
ros valandos. Atnišaukit j—8CHULTZ 
PAPER * METAI. CO.. 1020 SO. 
PAIRPIELD AVĖ., Saeramento 0761

FINISHERS REIKIA 
PRIE FUR KAUTŲ

Patyrimo nereikia.
Gera mokestis.

NORTH WEST FUR CLEANERS 
227 N. ASHLAND AVĖ.

OFFICE WORKERS
INTERESTED IN W0RKING FOR A COMPANY 

WITH A POST WAR OPPORTUNITY?
. ------ C’ome to------

WALWORTH CO.
TODAY — GOOD STARTING SALARY 

TYPISTS — FILE CLERKS — STENOGRAPHERS 
GENERAL OFFICE CLERKS

Paid Vaeation — Hospitalization 
Time and one-half over 40 hours

319 WEST~40th PLACE
‘ PHONE: WABASH 7360

PARK - VIEVY 
WET WASH LAUNDRY CO.

REIKIA

SHIRT PRESS OPERATORIŲ 
★ ★ ★ ★ • 

PATYRIMO NEREIKIA
GERA MOKESTIS 

GERA VIETA DIRBTI

TEL.: CANAL 7172
1727-31 W. 2lst STREET

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★ V. 3

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

★ SHEET MET AL DARBININKŲ
★ MALIORIAMS PADfiJfiJŲ
★ 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.

National War Fund mūsų 
Bendram Šalpos Fondui pa
skyrė trims spalio, lapkri
čio ir gruodžio mėnesiams 
$135,000.00 sekantiems rei
kalams :

1. Administracijos reika
lams, ofisui ir t.t. $25,000.00. 
(Toji suma 12 mėnesių).

2. Vaistams į Lietuvą $12,- 
500.00.

3. Pabėgėliams Pietų A- 
merikoj $12,500.00.

4. Pabėgėliams Prancūzi
joj ir Italijoj $7,500.00.

5. Pabėgėliams Ispanijoj 
ir Portugalijoj $3,750.00.

6. Pabėgėliams ir studen
tams Švedijoje — $5,000.00.

7. Pabėgėliams ir studen
tams Šveicarijoj — $6,250.

8. Drabužių vajui — $10,- 
000.00.

9. Atsargos kapitalui — 
$10,000.00.

Mūsų pabėgėliams bei iš
tremtiems šelpti Sovietų Ru
sijoj buvo mūsų patiektos 
didelės sumos, bet National 
War Fund išbraukė, nes nė
ra kelių ir būdų, kad mūsų 
pašalpa lietuviams pasiektų 
Sovietų Rusijoj. Atskiriems

Tėvynės meilę negana 
reikšti vien jausmais. Rei
kia ir darbų, pasišventimo, 
net gyvybę padėti.

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

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

ADVERTISE
In America’s Greatęst 

Llthuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

CALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL — RANDOLPH M88

LIIHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* * * ** * *

HELP U ANTET) _ MOTERYS

PAKUOTOJŲ
IR ORDERIŲ PRIPILDYTOJŲ
Prie costume jewelry. Malonios 
darbo sąlygos. Pastovūs darbai.

BERNS - FRIEDMAN 
1040 Merchandise Mart

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ
MOTERŲ

Visokio Amžiaus 
Karo Dirbtuvėje

asmenims pašalpą siųsti mū
sų valdžia neleidžia. Jei So
vietų Rusija įsileis mūsų į- 
galiotinius ten vykti ir mū
sų pašalpos išdalinimą pri
žiūrėti, tai tada mes galė
sime gauti lėšų šiems reika
lams.

Gautos kablegramos, kad 
iš rusų-vokiečių fronto į 
Švediją dabar atbėgo šim
tai lietuvių. Jiems sušelpti 
BALF savo posėdyje šio m. 
23 d., iš savo fondo paskyrė 
ir pasiuntė $2,000.00.

BALF pirmininkas

★ LENGVI ŠAPOS DARBAI
★ PO KARO APSAUGA
★ DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTA1
★ LAIKAS IR PUSE VIRŠ 

40 VALANDŲ
★ UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO
★ APMOKAMOS ATOSTOGOS
★ BONŲ PLENAS

Puikus restaranas naujame 
dirbtuvės budinke.

Patogi transportacija. 
—TAIPGI—

DALINIO LAIKO 
DARBININKŲ

PASIRINKIT SAVO DARBO 
VALANDAS

J. H. STONE & SONS
4200 W. 42nd Place

VIRGINIA 3300

Žemiškieji geidimai yra 
siškuosius mūs sparnus.

Karas gali būti 
sutrumpintas

Washington, D. C1. — “Šis 
karas yra kitoks — jis yra 
visų Amerikos žmonių ka
ras“, neseniai pasakė Paul 
V. McNutt,\Karo Darbo Jė
gos Komisijos pirmininkas. 
“Šis yra jūsų karas ir ma
no karas, ir mes esame pa
siryžę jį laimėti.

“Norėdami jį sutrumpin
ti, visi privalome susirasti 
užsiėmimo karo pastangose. 
Visiems yra žinoma, kad šis 
karas yra laikomas mecha
nizuotu karu, bet tiksliausia 
būtų, jį pavadinus žmonių 
darbo jėgos karu”, tęsė P. 
V. McNutt.

“Nėra paslaptis, kad mū
sų darbininkų skaičius ma
žėja, daugeliui įstojus į ka
riuomenės eiles, todėl atsi
rado rimta darbo jėgų trū
kumo problema.

“Karo Mobilizacijos direk
torius, James F. Byrnes, y- 
ra išvardinęs gamybos ša- 
kas, kurioms labai trūksta 
darbininkų, t. y.: sunkiųjų 
pabūklų ir šaudmenų, bom
bų ir radar ginklų, sunkve
žimių (trokų), tankų, staty
bos įrankių, padangų (taje- 
rių), ir medžiagų kareivių 
palapinėms.

“Ašies tautų grūmojimai 
dar nepasibaigė. Norėdami 
amžinai pabaigti jų grąsipi- 
mus, kiekvienas mūsų pri
valome įdėti energijos ir pas 
tangų. Toms svarbioms pa
reigoms dar reikalinga dar
bininkų. Darbas negali lauk
ti. Jam reikalingi ir vyrai, 
ir moterys.

“Nors pergalė ir bus mū
sų, bet klaidinga manyti, 
kad karas jau slenka pakal
nėn. Mes tik dabar pradeda
me susitikti tikrąjį priešą. 
O tas priešas yra stiprus ir 
lengvai nepasiduos, todėl ne 
dabar laikas mums atleisti 
vadeles. Karas dar nepasi
baigė. Tęskime darbą.“

PATARNAVIMAI

MERGINŲ
Operuoti Flame Cutting Mašinas

Kiek nors patyrimo prie welding pageidaujama, 
bet nereikalingą.

GERA PRADINE MOKESTIS SENOJ ĮSTEIGTOJ 
GAMYBOS DIRBTUVĖJE

DELTA-STAR ELECTRIC CO.

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, R/fri- 
geratorlns, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 

TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

2437 W. FULTON ST. SEELEY 324X1
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

57 MYLIOS NUO RUMUNIJOS SOSTINES

Motorizuoti Sov. Rusijos daliniai artinasi prie svarbaus 
geležinkelio, jungiančio Rumunijos sostinę Bucharest su. 
Vengrijos sostine Budapest. Kitos rusų kolumnos eina į 
Costanta, paskutinę vokiečių bazę prie Juodųjų jūrų. 
(Acme-Draugaš)

ĮDOMIOS ŽINIOS IŠ TOLIAU
paremti. Jų agentėliai lan
kėsi net į katalikiškų drau
gijų susirinkimus ir kvie
čia prisidėti aukomis prie 
sušelpimo rusų. Bet nei vie
na draugija neprisidėjo, nes 
jos žino ką jie sušelps mū
sų pinigais. Taigi, nei vie
nas Lietuvą mylintis lai ne- 
apsigauna ir savo centų ne
duoda Lietuvos duobka-

Lietuviu Diena ir 
prakalbos

ROCHESTER, N. Y. — 
Rugpiūčio 13 dieną įvyko 
Lietuvių Diena parapijos 
darže ir svetainėj. Rengė A. 
L. T. skyrius. Publikos pri
sirinko pilna svetainė. Kal
bėjo Amerikos Lietuvių In
formacijos centro direkto
rius, adv. K. Jurgėla. Po 
prakalbų buvo piknikas.

Bolševikams užėmus Lie
tuvą, sujudo ir mūsų bolšei- 
vikėliai aukas rinkti rusams

arams.

Niekas negali mus nuže
minti išskyrus mus pačius.

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsals,
arba jūsų 
senas setas 
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Liūdna ir skaudi sukaktis
MUNICHO KONFERENCIJOS PASEKMES

Prieš penkerius metus Hitleris su savo naciškomis 
gaujomis užpuolė Lenkiją. Tai buvo atgaivinto ir iš
siginto vokiečių militarizmo ir imperializmo pasekmė. 
Dilinai tai buvo ir anglų ir prancūzų nuolaidumo, pa
laka vimo politikos išdava.
, Kai Hitleris pagrąsino ir, pagaliau, ėmėsi smurtiškų 
žygių parblokšti Čekoslovakiją, į Munichą susirinko 
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Italijos vyriausy- 
b.ų galvos tartis su Hitleriu dėl susidariusios padėties. 
Pxitleris tame pasitarime išėjo laimėtoju, nes anglų, 
p. ancūzų ir italų atstovai, norėdami jį numalšinti ir 
bent laikinai patenkinti, metė jam kaulą. Tuo kaulu 
k: ip tik buvo Čekoslovakija. Gavęs Municho konferen
cijos dalyvių “pritarimą,”, Hitleris su Čekoslovakija 
e'gėsi taip, kaip jis norėjo.
TAI BUVO HITLERIO PADRĄSINIMAS

Municho konferencijos nuolaidumas Hitlerį paskati
ni greičiau ir drąsiau pradėti ir kitus puolimo žygius. 
Pilta Austrija, Klaipėdos kraštas ir kiti. Hitleris pa
jų Lo, kad gal ir toliau sąjungininkai ves tokią nuolai
da’ą politiką ir nesiims priemonių jo apetitui pažaboti. 
Jo apetitas netrukus pasirodė nepasotinamas. Kai na
ci 1 karo mašina pasuko Lenkijos link, anglams ir pran
cūzams jau pasidarė aišku, kad Hitlerio gengsteriško 
ir plėšikiško nusistatymo nebus galima patenkinti, to
dėl Hitleriui paskelbė kar^,.

LENKIJOS TRAGEDIJA
Hitleriui karas, tiesa, buvo paskelbtas, tačiau Len

kijai pačiai vienai teko kautis su baisiu užpuoliku. Ir, 
reikia pasakyti, lenkų tauta su nelygiu sau priešu 
ke zojo iš visų savo-jėgų ir gerai kovojo. Kraštas buvo 
nualintas, daug lenkų kraujo pralieta, tačiau kovota 
ve:k iki paskutiniųjų. Užtat jai nemažai kredito dėl 
to tenka.

Bet šiandien lenkai, kurie vieni pirmųjų liejo savo 
kraują bekovodami su baisiu naujos gadynės siaubu — 
nacizmu, nėra tikri ar jie ir vėl nebus sąjungininkų 
nuolaidžios politikos auka. Karo pradžioj Lenkija bu
vo laikoma jungtinių tautų pirmose eilėse, bet dabar 
jau su ja skaitomasi tik kaipo su kelintos eilės tauta. 
Mat, išaugo kita jėga— Stalinas, kurį' “reikia” mal
šinti, kaip anais laikais Hitlerį, kuriam “reikia” patai
kauti, kaip Municho konferencijoj pataikauta Hitleriui. 
AE TIK NE KITAS MUNICHAS?

Stalinas nesiskaito su tuo faktu, kiek Lenkija ar 
kitus valstybės nukentėjo nuo nacių, bet reikalauja, 
kad sąjungininkai jam leistų didesnę Lenkijos dalį 
pasilaikyti ir ant visos Lenkijos komunizmą užriog- 
linti. Kad Stalinas yra bandomas nuraminti veik tokiu 
pat būdu, kaip ir anuo metu Hitleris, aišku iš to, kad 
jo pretenzijoms rodoma palankumo ir kad Lenkijos 
vyriausybė užsieny (Londone) yra verčiama tartis su 
lenkų “kvizlingais” Maskvoje — Wanda Wasilewska 
ir kitais.

Šis reiškinys vis tik yra liūdnas ir labai pavojingas.

KEIKIA VYKDYTI ATLANTO ČARTERĮ

Jei šiandien nepasotinamai rusų meškai numesi vie
ną, kitą kaulą, jos nei nuraminsi, nei patenkinsi. Į 
jos nasrus mesta Lenkija ir kitos mažesnės valstybės

gali sužadinti tokį apetitą, kuriam malšinti reiktų im- ŠVENTVAGIŲ DARBAS 
tis panašių priemonių, kaip reikėjo imtis Hitlerio siau
tėjimui sulaikyti.

Municho konferencijos nepasisekimai, Lenkijos už
puolimo penkmetis ir nauji pastoviai ir teisingai pa
saulio taikai pavojai, turėtų verste versti vyriausią 
sąjungininkų vadovybę eiti tiesiu keliu, griežtai laiky
tis Atlanto Čarterio nuostatu ir visas tautas, ar jos 
didelės ar mažos, vesti į laisvą ir nepriklausomą gy 
venimą.

★
Pastovios ir teisingos taikos sąlygos

Rimtai braškant Hitlerio karo mašinai, daugiau, pla
čiau ir garsiau kalbama apie pasaulio taikos atstei- 
gimą. Atsiranda daugiau nuomonių ir daugiau viso
kiausių planų.

Šiomis dienomis Ogdenaburg, N. Y., vyskupas Bryan 
J. McEntegart, kalbėdamas New Yorko valstybės ka
talikių moterų veikėjų susirinkime, paskelbė keturis 
punktus pastoviai taikai palaikyti. Anot aukščiau mi
nėto vyskupo, Dunbarton Oaks .įvykstančioji “Keturių 
Didžiųjų” konferencija, norėdama tikrai rimtą taikai 
palaikyti projektą paruošti, turės atsižvelgti į šiuos 
keturis punktus:

1. Turi būti respektuojama visų laisvę mylinčių tau
tų, didelių ir mažų, laisvė, integriteta® ir saugumas.

2. Turi būti įsteigtos agentūros tarptautiniams gin
čams spręsti per teismus ir kitas teisingumo priemo
nes. Tuo reikia pasiremti labiau negu ginklais.

3. Turi būti ugdoma prekybiniai susitarimai, kad už 
tikrinti visiems žmonėms priėjimą prie natūraliųjų 
žemės turtų.

4. Tautų viduje turi būti rūpinamasi teisingu ma
žumų traktavimu ir, be to, visiems žmonėms turi būti 
garantuota žodžio, susirinkimų ir religijos Laisvė.

Šie keturi punktai visiškai sutinka su Jo Šventeny
bės Popiežiaus Pijaus XII paskelbtu taikos planu.

Ketvirtad., rugp. 31 d., 1944
n

Lietuva ir Prancūzija
Sąjungininkai, atvadavę Prancūzijos dalį ir jos sos

tinę Paryžių, tuojau Leido patiems prancūzams rūpin
tis civilinės valdžios sudarymu. Dėl militarinių opera
cijų sudaromos yra su prancūzais specialės sutartys.

Kaip jau žinome, Sovietų Rusijos armijos jau yra 
užėmusios didesnę Lietuvos dalį. Jų rankose yna Vil
nius ir Kaunas. Tačiau dar visai negirdėjome, kad 
rusai būtų darę pastangų sudaryti sąlygas vietos žmo~ 
nėms savo laikiną civilinę valdžią pastatyti. Taip pat 
negirdėjome, kad Sovietų Rusija būtų pasirašiusi su 
Lietuva bet kokią sutartį dėl militarinių operacijų Lie
tuvos teritorijoj.

Kodėl sąjungininkai Prancūzijoj elgiasi teisėtai ir 
korektingai ir kodėl jie leidžia savo bendradarbei So
vietų Rusijai sauvaliauti? Juk Lietuva turi tokias pat 
teises, kaipo valstybė, kaip ir Prancūzija. Juk ir lie
tuvių tauta, kaip ir prancūzų tauta,- siekia laisvo ir 
nepriklausomo gyvenimo.

Ar ne dėl to taip yra, kad amerikiečiai ir anglai 
siekia tautas išlaisvinti, o rusai bolševikai — pavergti?

★
Kas neskaito bent vieno gero lietuviško laikraščio 

ir jo neremia, tas menkas yra lietuvis. Tokiam lietu
viui ir Lietuvos laisvinimo darbai mažai terūpi. Kiek
vienas sąmoningas lietuvis katalikas skaito bent vieną 
lietuvių katalikų laikraštį. Bet to negana: turėtume 
pasidarbuoti, kad tokių skaitytojų eilės padidėtų. Tuo 
būdu ir visas mūsų tautinis veikimas pagyvėtų.

Mūsų laikraščiams parama yra reikalinga. Savo dien
raščiui “Draugui” paramą galėsime suteikti atsilanky
dami į pikniką — Vytauto darže rugsėjo 4 d.

Spėliojimai įdomūs, bet...
“Sandara” rašo:
“London “Times” paduoda įdomių spėliojimų apie 

tai, kokioje formoje įvyks vokiečių kapituliacija. Įtakin
gi nacių vadai, prakišę mvo užsimojimuose užvaldyti 
Europą, bandys pasiduoti rusų bolševikams ir su jais 
ieškoti laimės.

Dabartinis vokiečių generalinio štabo viršininkas gen. 
Guderian yra nuo seniai žinomas kaipo bendradarbia
vimo eu Sovietais šalininkas ir prieš pora metų slap
tai gelbėjo perorganizuoti raudonąją armiją. Taigi, ar
tindamiesi prie katostrofas, tie nacių lyderiai gali pri
imti bolševikų tikėjimą ir paskelbti Staliną savo apaš
talu.

Bet klausimas ar ir tokiem akrobatams užteks laiko 
persikrikštyti. Anglų ir amerikiečių kariuomenė taip 
skubiai žygiuoja pirmyn, kad ilgai netrukus ji atsidurs 
ir pačioje Vokietijoje. Jeigu naciai ir paskelbtų sovie
tinę respubliką, tai vis vien Vokietija bus okupuota 
ir naujieji “komisarai” mažai ką turės sakyti.”

Nuotraukoj parodoma au
kų dėžutės Albano mieste
lio, Italijoj, bažnyčioj. Gy
ventojai liudija, kad besi
traukdami vokiečiai dėžutes 
atplėšė ir pasigrobė visas į 
jas sumestas tikinčiųjų au
kas. Visi piktinasi šiuo švent 
vagišku darbu. (NCWC- 
Draugas)

Įvairios žinios
Vyskupas Būčys... 
apsiverkė džiaugda
masis lietuvių 
veikimu

(LKFSB) Iš Italijos Jo
nas Matulaitis rašo, kad ji
sai aplankė vysk. Bučį Ro
moje. Kiek žinodamas papa
sakojo apie lietuvių veiklą 
Amerikoje ir Anglijoje., Gir
dėdamas, kad amerikiečiai 
darniai veikia, kad Londono 
lietuvių bažnyčia iki šiol iš
likusi karo nesunaikinta, 
Ekscelencija net apsiverkė 
iš džiaugsmo. Iš gautų ži
nių matyti, kad vysk. Bū
čys, kun. JI Vaitkevičius, 
kun. J. Kriščiukaitis ir kiti 
Romos lietuviai yra sveiki. 
Turėjo daug karo sunkeny
bių, bet dabar prasidėjo ra
mesnės dienos.

Anglikonų dvasininkas 
lietuvių katalikų 
pamaldose

(LKFSB) Į Loncfano lie
tuvių katalikų bažnytėlę, į 
pačias pamaldas liepos 16 
d. atsilankė anglikonų dva
siškis T. Hunter Boyd. Ji
sai yra didelis Lietuvos drari 
gas. Pamaldos buvo laiko
mos už Lietuvą, tai ir jisai 
atvyko. Po pamaldų lietu
vių par. klebonui kun. dr. 
Matulaičiui pareiškė( užuo
jautą dėl trečiosios okupa
cijos, kuri Lietuvai taipgi 
skaudi ir kruvina.

Ateitininkai kovoja 
Prancūzijos fronte

(LKFSB) Iš Londono 
mums praneša, kad tenai 
kai kurį laiką su savo dali
kli stovėjęs ateitininkų drau 
govės narys A. Celkis dabar 
būsiąs išvykęs, turbūt, į 
Prancūzijos frontą.

PAMESTIEJI
ROMANAS

U Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
—Taip, tik ten aš pajun

tu ramybę.
Prieš šitą baimę Enguer- 

randas nedrįso imtis savo 
bedieviškųjų teorijų. Ne
svarbu, kad žmonos įsitiki- 
nimas klaidingas, bet tik 
jinai šitoje vietoje giali ras
ti, ramybę, kurios ji taip bu
vo reikalinga.

...Ir ponia Enguerrand, 
palikusi Touro gatvės na
mus, atėjo į Gailestingosios 
Dievo Motinos bažnyčią ir 
atsisėdo toje vietoje, kur ji 
pirmą kartą atvykusi sėdė
jo. Tuščia bažnyčia jai pri
minė, kad, be abejo, galėjo 
būti ir ta pati valanda.

Bailiai ir nuolankiai ji 
drįso paprašyti Švenč. Pa
nelę, kurios gailestingas 
žvilgsnis, rodos, krito į ją, 
kad jai suteiktų truputį ra
mybės. Bet, priešingai bu
vusioms dienoms, jos sumi
šimas didėjo. Jai atrodė, kad 
tolimas įvykis, su kuriuo ji 
buvo surišta, vyko, siųsda
mas jąį šito8 baimės ban
gas, kurių jos sielai paga
liau negalėjo pakelti. Kaž
kas kentėjo, gal būt, kaž
kas mirė, ir jos motiniška 
širdis jautė, kad šito įvykio 
veikėjas arba auka galėjo 
būti jos sūnus.

...Ir kas minutė baimė au
go-

Jau apie popietį, kada 
tikintieji įeidavo ir išeida
vo, prie jos priėjo kunigas 
Darmont. Jis išgirdo verks
mą, atsisuko ir pažino ne
laimingąją. Jis priėjo, spė
damas, kad jos kančia turė
jo būti didelė.

Ir vargšė moteris, beveik 
mirštančios halsu, ištarė 
savo abejojimą:

—Ak, klebone, kas vyks
ta, pagaliau? Man atrodo, 
kad manyje viskas juoda... 
aš jaučiu, kad kažkas ken
čia... kažkas mane šaukia..

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti..........J g gg
STOKER COAL, Ankštos rūšies, J y
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos

' BLACK BAND LUMP.....................25
4 PETROLEUM COKE (Course). JJJĮ250

PETROLEUM COKE (PUe Rnn)

Mano Dieve... mano Dieve... 
ar tai mano sūnus ?

Ir ji nepastebėjo, kai jai 
nenorint iš jos lūpų išsiver
žė kančios malda: Mano 
Dieve... mano Dieve!

Ilgai kunigas į ją žiūrėjo, 
netardamas nė žodžio. Die
vo tarnas žinojo, kad sielos 
kartais gali sužinoti, kad ir 
kažin kur jos būtų, ir pasi
dalinti savo džiaugsmu ir 
liūdesiu. Jis neabejojo, kad 
šita moteris, baimės išvar
ginta, pajuto kančios aidą, 
einantį iš toli, labai toli nuo 
jos. “Mano sūnus,”—pasakė 
šita nelaimingoji. Bet ji ne
žinojo, kad jos du sūnūs 
buvo kartu Afrikoje; ji ne
žinojo, kad šis, kuris vadi
nosi “Haineux,” buvo pri
siekęs Danielių pražudyti, 
šitą pusbrolį, kurį jis paži
nojo tik pro savo neapykan
tą.

Staiga kunigas sudrebė
jo. Ir jei jaučiamo įvykio 
auka buvo ne Maksas, bet 
Danielius, šis Danielius, ku- 

* rialai jis patžš pavedė saugo
ti atstumtojo dvasią?Koks
baisus nusivylimas!...

Kunigas Darmont, nežiū
rint jo tvirto tikėjimo, su
drebėjo. Ant jo kaktos pa
sirodė dideli prakaito lašai, 
ir jis atsisuko į švenč. Pa
nelę :

Motina, tik ne tai, 
tik ne tai!...

Paskui, stengdamasis nu
malšinti savo baimę, jis su
šnabždėjo poniai Enguer
rand:

—Būk rami... Ji budi!
Apie 5 valandą nelaimin

gosios veidas nurimo, jos 
rankos ąusinėrė, lyg padė
kai; iš paskutinių jėgų; ji 
atsisėdo, ir iš jos bekraujų 
lūuų išėjo keli žodžiai:

(Daugiau, bus)

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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STASYS LITYVINAS SAKO:"DABAR- Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

GERAS PASIRINKIMAS: 
Visokios Rūšies Insuiacijos Materiolo — šturmo I/uigų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos Varaiiio —- Enamriio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Meisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITYVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3050 S. HALSTED ST. TE L. V1CTOBY 1272

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

iri
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X “ Draugo” Labor Day 

pikniko programoj dalyvaus 
ir Cicero Dainų Mylėtojų 
grupė. Be to, viena tos gru
pės narių, Elzbieta Bružie
nė, žada atvežti ‘‘Lietuvišką 
Bobą” s-u “dvylika vaiku
čių 6 (pyragą su dvylika py
ragaičių). Pavasariniam dnr. 
“Draugo” piknike E. Bru
žienės didelė geltona “Lie
tuviška Boba” tiek visus už
imponavo, kad per pusvalan
dį buvo išpirkti visi tikietė- 
liai jai laimėti.

X Elzbieta Bružienė, ži
noma Cicero veikėja, pasi
žymi dideliu palankumu dnr. 
“Draugui”. Jos dovanoms^ 
“Draugo” piknikams (dide 
Ii pyragai ‘‘lietuviškomis bo
bomis” vadinami) sužavi vi
sus piknikierius. Jos duktė 
Stella yra žinoma L. Vyčių 
organizacijos darbuotoja.

X A. Leščinskienė, A. Gi- 
lienė ir J. Pukelienė, Bridge- 
port veikėjos, labai paten
kintos kelione į Greene, Me., 
kur įvyko Lietuvos pranciš
konų vienuolyno pašventini
mas. Pakeliui aplankė Ma- 
rianapolio kolegiją, viešėjo 
S. Bostone, Providence, Wor- 
cestery ir kitur.

X J. Daužvardienė šiuo 
metu lanko lietuvių draugi
jų susirinkimus ir užraši
nėja pasižadančius dirbti 
Community and War Fund 
vajuje spalių mėnesį/Ji ta
me fonde yra lietuvių gru
pės pirmininkė (chairman).

X Pranas Juška, 3347 So. 
Lituanica Avė., per Raud. 
Kryžių gavo laišką iš Lie
tuvos nuo savo sesers Ma
rijonos Savickienės iš Kru
tulių km., Šakių parapijos. 
Rašo, kad visi sveiki ir gy
vena savo ūky. Laiškas iš
siųstas praeitų metų lapkri
čio 30 d.

X J. Brazauskas, Brigh- 
ton Park veikėjas, pats vie
nas pasižadėjo aplankyti 50 
biznierių Community and 
War Fund vajaus metu. Pa
vyzdys kitiems veikėjams.

X Antanina Juškienė, ži
noma Bridgeporto kolonijos 
veikėja, antradienyje apsi
lankė “Drauge” su savo švo- 
geriu Juozapu Juška; iš She- 
boygan, Wisc. Svečiai gėrė
josi naujai išdekoruotu ofi
su ir taipgi džiaugėsi arti
miau susipažinus su mūsų 
spaustuve ir jos leidžiamais 
darbais.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kilnų idealų

Keistučio choras pildys pilna muzikos 
ir dainos programo dalį dienraščio 
"Draugo" piknike!

phie Barčus radio progra
mą. Programoj choras yra 
žinomas, kaipo vakaruški
ninkai. Choro pamokos esti

laikys susirinkimą rugpiūčio 
31 d., parapijos svetainėje, 
7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ir narės ir labdarybės dar-

ketvirtadieniais, Hollyvvood buotojai kviečiami laiku su- 
svetainėj, 2417 W. 47 St. sirinkti, nes yra daug svar-

N. Klimas yra vienas cho- bių reikalų apsvarstymui.
ro organizatorių, kuris nuo 
pat pirmos praktikos iki šiol 
nuolatos veikia.

Turėsim gerai prisirengti ir 
prie metinio labdarių pikni
ko labdarių ūkio miške. Pik- 

Dabartinę choro valdybą n^as ivy^s rugsėjo 3 dieną, 
sudaro: Robertas Trejonis,l_________________ Valdyba

CHORO NARIAI RAŠO IŠVYKUSIEMS CHORIS
TAMS PO LAIŠKĄ PO PRAKTIKOS; LABAI ĮDO
MI ISTORIJA.

SVARBI PIKNIKO DALIS giško jaunimo, kuris vieny- pirm.; Catherine Poremskis,
Draugo” piknikas Vytau bėje Sražiai darbuojas; to- vice pirm.; Aldona Mažeikis 

bulinas ne tik dainoj, bet ir sekretorė; N. Klimas, iždi- 
dramoj ir lietuvių kalboj. ninkas.

to parke, Labor Day, rugsė
jo 4 d., tikrai bus nepapras
tas ir prie to įdomumo ne
mažai prisidės Keistučio klu
bo choras.

Vėliau chorą mokino kom
pozitorius P. Sarpalius iki 
nebuvo ligos suimtas. Po to,

Šiam chorui teko dalyvau- ir iki šiol, chorą mokina ži- 
ti “Draugo” pirmame pik- noma pianistė Ona Metricks. 
nike, Bergman’s Grove, lie- Keistučio choras yra daug

SUSIRINKIMAI
Marąuette Park. — Lab

darių Sąjungos 23-čia kuopa

FT C V W -9 e v« v »'

* r «

wolk s r unio
35,h Street

ut/fAei
MODKRN

COMPI.ETF

ADVANCED PHUTOGKAPHY 

1.0 W ĖST POSSIBLE I KK ES 

PHONE I AFAYFTTE 2818

%

t

Viduje sėdi jo vedėja Ona Metrikienė
programų išpildęs kitoms 
draugijoms P. Sarpaliui va
dovaujant buvo atvaidinęs 
ir. operetę “Lietuvaitė”.

Keistučio choro daug na
rių šiuo metu tarnauja ka-

Keistučio Choras.

pos mėn., bet jis tuo laiku 
dalyvavo kaipo ‘‘Vakaruški
ninkai” Sophie Barčus prog
ramoje. Labor Day per dnr.
‘‘Draugo” pikniką jie pasi
rodys lietuviškuose drabu
žiuose ir kaipo Keistučio klū riuomenėj. Pasilikę namie 
bo vienetas. choristai juos dažnai atsi-

Ši Keistučio grupė tikrai mena per įsteigtą “Write 
turi įdomią istoriją. Him Club”, kurį choras į-

Keistučio klubas, norėda- steigė. Po pamokų nariai pa- 
mas įtraukti jaunimą į lie- į ra®° laiškų buvusiam nariui- 
tuvių veikimą, suorganizavo kareiviui, kurie labai tai ver
chorą. •

Sausio 14 d., 1941 m., į- 
vyko pirma choro pamoka, 
Hollywood salėj. Choro mo
kytoju buvo J. Žiūronas.

Nuo pat pirmos dienos

tina ir grįžę žada dar dau-1 
giau darbuotis su choru.

Choras nepraleidžia nei 
vieno lietuviško veikimo.

Choras moka daug lietu-i 
viškų dainų. Kur tik pasi
maišo keistu i iečiai, ten skam

choras augo ir bujojo. Vi- ba lietuviškos dainos. Be to. 
suomenei choras labai pa- kiekvieno pirmadienio vaka- 
tiko, nes jis susideda iš drau rą choras dainuoja per So--’

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■* pigemf soo4lmU - 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

BE 3S|

Bčgo paragauti
Išgirdę, kad Amerikos 

Raudonasis Kryžius turi Ne
apolyje, Italijoje, ledų (ice 
cream), gyventojai sustab
dė darbus ir bėgo pažiūrėti 
ir paragauti tų skanumynų, 
kurių jie seniai jau nebuvo 
matę.
----------------------------------- 1

Žmogus — ne gimdomas/ 
tik auklėjimas. etai vienas Ii mflaų gražių 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas (r Dirbtuvė

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MU9 JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materlolo Ir Darbo.

Mūaų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūaų Lietuviams 
klientams pilną patenkūusoą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

527 N. WESTERN AVĖ.
Gelbėkite karių gyvybes — 

aukokite savo kraują.

(Netoli Grand Avė.) 
PHONEt HEELEY BIOS

KOTRYNA MEIRONAS
(po tėvais Balčikonaitė)
Gyveno: 1305 So. iSth Ct., 

Cicero, Illinoio.
Gimus Ldetuvoje. Kilo iš 

Panevėžio apskr., Truskavos 
parap., Okainelių Kaimo. A- 
merikoje išgyveno 40 metus.

Paliko dideliam© nuliūdime: 
vyrą Kazimierą: 3 sūnus —- 
Kazimierą ir marčią Valeriją 
ir jų dukterį Patriciją, Anta
ną (L'.S.Army) ir marčią J-'ran- 
ces, Pranci&kų ir marčią Helen 

Q ir jų vaikučius Maacine ir Ro
bertą; 2 dukteris Sophie Bal- 
čaitis ir žentą Ray Na-
vy), ir Adelę Gužauskas ir 
žentą Bruno ir jų dukterį 
Christine; ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas A. 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 S. 
5oth Avė., Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Rugsėjo 2d., 1944m. Iš ko
plyčios S: 30 vai. ryto bua at
lydėta į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kupintu.

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

Nuliūdę: Vyras. Sanai, Duk
terys. .Marčios, Žentai, Anūkai 
ir visos kitos (giminūs.

Laidotuvių direktorius: An
tanas B. Petkun, telefonas Ci
cero 2109.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLKITŲ

VARTOJAMA8 NAUJAS PLA8TIC MA. 
THK1OLAS NATCBALM «VM 
SPAJ.VO8 O ANT V r ŪKTOMS.

Velvatone
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. B. akonlo. Natūrai** spal- 
T°s- Nebldnka. Vls*J *aly žinomos dantą 
Šlaito*. Permatomos oryotal clear ploltoa

Plunksnos sunkumo, sanitaro*. Paten
kinimo* garantuota*. Materialo* labai pa
utus I gamtini. Viso** dl*n** taisymą 
patarnavlma*. ApskalAlnrlmn* veltai.

NAUJOS
KVeiMS

OANT«
PLUTOS

Darome plettaa (spausta* Ir
gauta* tik Ii lalanluotų dantistą

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1TM g. Ashland tad Fl. ICon. S2S1

Atdara ano I IU t. toMad. ano i Iki a
________ Ktl BAMI LIKTI VUUilI

•946 W 2 91 b St. 2nd Fl. Law 2908 
•O N. Dearborn Hm. 809, Sla 994S 
Tldurntleadlo vai. *—d. AatradlsuJ Ir 

kotvlrtadlsat ano I Iki T.

B!----------------------------------J

MASSACL

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Ctiicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

IUAPGUTIJ^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTTS ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vsl. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vsl. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 1 iki 8 v. v.

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

Lj Telefonas — GROvehill 2242
- -

G AR V, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN PUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

IPHONE 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

Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stovio! prieinamas.

NARIAI
Ghicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIOAN AVA.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
16821 80. M1CB1GAN AVĖ Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVĖ____________ Phone YAKDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 80. CALIFORNIA AVĖ Phone LAF. 3571

P. I* RIDIKAS
3354 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
________________Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th BT. Phone VARDH 0781

MAŽEIKA
5319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
I’liuiu, TAKUS ILSU—59-
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Iš Pacifiko karo fronto

Waukegan lietuvis, sužeistas Saipan 
kovoje, jau baigia sveikti

NAMIŠKIAI NESENAI GAVO IŠ SGT. AUZIS LAIŠKĄ 

Prieš kiek laiko buvo gau- užgijo, bet sulaužyti šonkau-
ta iš karo departamento 
pranešimas, kad Sgt. Adolph 
Auzis, kurio motina Mrs. 
Marijona Auzis gyvena šiuo 
adresu: 540 Helmholz avė., 
Waukegan, III., buvo sunkiai
sužeistas Saipan kovoje, lie-isutei. Jis rašo:
pos 8 dieną. Taip pat buvo 
gandų, kad Sgt. A Auzis žu
vo kovoje. Bet motina ge
riau žinojo. Motinos maldos 
buvo išklausytos. Buvo gau-

“Aš jaučiaus gerai iki lie
pos 7-tos dienos, kai buvau 
sužeistas du kartus, kulka 
pramušė skylę mano kairio
je rankoje, žemiau alkūnės,

STIPENDININKE

liai užgydyti ims laiko, — 
jis rašo.
SUŽEISTAS LIEPOS 7 D.

Liepos 14 dieną Sgt. Au
zis parašė V laišką savo se-

Racionavimo kalendorius

Svarbios ir atsimintinos dienos

tas laiškas iš Sgt. Auzis, ra- paskui po kelių valandų vė-
šytas lietuviškai, rugpiūčio 
21 dieną, ir yra įrodymas, 
kad jis sveiksta. Jo žaizdos

?Kas Girdėt 

Chicagoje >

Pagrobė

John Kendzy, W. Chicago, 
pranešė policijai praeitą 
antradienį, kad du ginkluoti 
vyrai pagrobė jo automobilį 
praeitą antradienį, 5058
North avė.

* * *

Širdies ataka

Mrs. Mary De Roches, 79 
metų, 5323 Glenwood avė., 
buvo rasta mirusi vonioje 
nuo širdies atakos.

* u *

Su peiliu
Sam Lazar, groserninkas, 

29 W. 47th str., buvo api
plėštas kokio tai vyro, kuris 
buvo apsiginklavęs peiliu. Iš 
jo pagrobė $75. Jis pranešė
apie šį įvykį policijai.

* * *

Apvogė
Iš taverno, 6420 N. Clark 

str., du vyrai pavogė $25 ir 
likerio už $60, anksti praei
tą antradienį.

liau buvau sužeistas į deši
nį petį. Nėra blogai. Aš bu
vau išgabentas lėktuvu, apie 
kokia 20 valandų išbuvau 
ore, ir dabar esu geroje li
goninėje ir puikiai jau
čiuos.”

Ir Sgt. Auzis savo laiške 
pastebi, kad “jūsų maldos 
yra didelė pagalba.”

Jau du ir pusė metų, kaip 
Sgt. Auzis yra kariškoje 
tarnyboje Pacifike. Jis įsto
jo į Dėdės Šamo kariuomenę 
prieš tris metus.

Peggy O’Connor, iš Fort 
Wayne, Ind., laimėjusi “Cat- 
holic Digest” matinę $750 
stipendiją į Marąuette uni
versitetą žurnalizmui studi
juoti. (NCWC-Draugas)

Kunigai noriai duodasi 
ištremiami

LISABONAS. — Didelis 
Belgijos kunigų skaičius jau 
areštuota ir Vokietijon iš
vežta. Pranešama, jog dau
gelis kunigų noriai siūlosi 
važiuoti su darbininkais, ku
rie Vokietijon deportuojami 
priverstiniems darbams.

Raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 ir nuo A5 iki D5 
(ketvirtoje knygelėje) geros 
neribotam laikui (kiekviena 
10 punktų).

* * *
PROCESUOTAS MAISTAS

Mėlynos stampos nuo A8 
iki Z8 ir nuo A5 iki F5 (ket
virtoje knygelėje) geros ne
ribotam laikui (kiekviena 10 
punktų); nuo G5 iki L5, 10 
punktų kiekviena, įsigalio
ja rugsėjo 1 dieną.

♦ * *

KURO ALIEJUS

Penktojo periodo kuponai 
geri iki rugsėjo 30 dienos.

♦ jp. *

12A gazolino kuponai ge
ri iki rugsėjo 21 dienos. 
B3, B4, C3 ir C4 kuponai ge
ri penkiems galonams kiek
vienas laike trijų mėnesių 
periodo, nuo išdavimo.

BATAI

Airplane stampos 1 ir 2 
(trečioje knygelėje), kiek
viena gera porai batų gauti 
neribotam laikui.

CUKRUS

Stampos 30, 31 ir 32 (ket
virtoje knygelėje) kiekviena 
gera penkiems svarams ne
ribotam laikui. Stampa 33 
įsigalioja rugsėjo 1 dieną, 
gera penkiems svarams ne
ribotam laikui. Cukraus 
stampa 40 gera penkiems 
svarams, kenavimo reikalui, 
baigiasi vasario 28 d., 1945 
m. Extra 20 svarų (tik 10 
svarų, jei panašus kiekis bu
vo gautas rugpiūčio 1 d.) 
galima gauti kenavimui su 
spare stampa 37, reikia 
kreiptis į vietos boardą.

Naujas JAV atstovas
WASHINGTON. — Vals

tybės departamentas prane
ša, jog Franklin C. Gowan 
paskirtas prie Jungtinių A- 
merikos Valstybių diploma
tinio štabo Vatikane. P-as 
Gowan gimęs Italijoje 1895 
m., ir mokslą išėjęs Italijoje 
ir Londone. Kol kas nepra
nešta kokias pareigas nau
jam atstovui teks eiti Vati
kane.

50 MYLIŲ NUO BELGIJOS IR VARTŲ Į VOKIETIJĄ

fcĮĖHĄVji^į
ivą$ fSOlSSONS

įĄVoBd.
***** Tkcfry -r-.ideOiK

FRANCE
MILĖS

0 501 ntlFANt

Prancūzijos karo frontas kasdien žymiai keičiasi. Ame
rikiečiai, vadovaujami gen. Patton, nesulaikomai eina 
pirmyn. Jau tebėra tiktai 50 mylių nuo Belgijos ir Sedano 
~ vartų į Vokietiją. (Acme-Draugas telephoto)

Šešiuose karo frontuose

1,397 amerikiečiai kariai žuvo
61 VYRAS Iš ILLINOIS VALSTIJOS ŽUVUSIŲJŲ 

SKAIČIUJE

Paleido

AR ŽINOTE, KAD...
MDRAUGO

LABOR DAY PIKNIKE
Pirmad., Monday, Rugs.-Sepl. 4< 1944

VYTAUTO PARKE
BUS DALINAMA

Thomas Moran, 34 metų, 
kuris mirtinai pašovė savo 
artimą draugą James J. Jo-
eeph, 32 metų, laike žaidi- lfa; fsjg Viskas . . . BuS Ir-------
mo su ginklu taverne praei- |______________________________________
^™Xf“'VIENAS Didžiulis ir Garsus KEISTU-

Moran pareiškė, kad re- CIO KLIOBO CHORAS, kuris išpil-
voiveris netikėtai išsišovė. dys nepaprastai gražų menišką

programą.
DU Piknikiniai Orkestrai ŠOKIAMS 

per VISĄ DIENĄ.
TRYS Rodymai įdomių KRUTAMŲIŲ 

PAVEIKSLŲ (Movies) po Atviru 
Dangumi. 3-5 ir 7 vai.

KETURI KONTESTAI į kuriuos kvie
čiama VISI, jauni ir seni.

PENKI Dideli "Vaišių" Šaltiniai.
ŠEŠI U. S. KARO BONAI bus išdalinta. 

SEPTYNIOS Laimingos Pramogų Vie-

S?iinė prabilo
Chicagos “sąžinės fondas” 

šiandien tapo turtingesnis 
dešimčia dolerių, kai praei
tą antradienį James P. All- 
man, policijos komisijonie- 
rius, gavo laišką. Nepasira
šytame laiške buvo įdėta de
šimt dolerių ir laiške para
šyta, kad tie pinigai grąži
nami kaipo atlyginimas už 
paimtus daiktus iš departa
mento.

Geras ženklas, kad sąžinė 
prabilo ir atitaisė skriaudą. tos.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

$500.00
AŠTUNTA Valanda 

LANDA.

U. s.
KARO
BONAI

LAIMES VA-

DEVYNIŲ Dalių DIDELIS PROGRA
MAS. susidedantis iš gražių Lietu
vos Dainų ir Muzikos, Kalbų, juo
kų ir įdomybių — tinkamai priruoš
tas specialiai šiam įvykiui.

DEŠIMTS LINKSMŲ VALANDŲ, KU
RIŲ NESIGAILESITE praleidę VY
TAUTO DARŽE.

Štai Kas Dar Naujo-

Nepraleiskite progos aplankyti DID
ŽIULĘ CICERIECIŲ VALGYKLĄ, Kur 
pavaišins jus skaniausiais Lietuviš
kais valgiais.

I Karo departamentas rug
piūčio 29 dieną pranešė 

i 1,397 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
des, kurie žuvo Centro Pa- 
įcifiko, Europos, Azijos, Vi
duržemio, Pietų Pacifiko ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių frontuose.

Karo frontuose žuvusiųjų 
karių skaičiuje 61 vyras yra 
iš Illinois valstijos, jų tarpe 
pvt. lst class Bruno A. Dau
gėla, jis yra chicagietis, jo 
tetulė Martha Chaser gyve-

Dėl ledo gabalo

Reikėjo vaiką gabenti ligoninėn
NUTARĖ DAUGIAU LEDO NEBEIMTI BURNON

Šis vyrukas daugiau ne- 
beims ledų į burną, nes gavo 
gerą pamoką.

Ronald Shaken, 10 metų,
812 Leland, Chicago, aną 
dieną nurijo be sunkenybės 
ledo gabalą, bet nutarė dau
giau nebevalgyti ledo.

Ronald Shaken nušoko 
nuo ledų troko, netoli savo 
namų, su ledo gabalu burno
je. Ledas įstrigo jo gerklėje 
ir negalėjo nuryti. Jis buvo 
policininkų nugabentas į li
goninę, ir Ronald lengvai 
nurijo ledą, kai jis išgėrė 
karšto vandens.

na šiuo adresu' 5948 So. La 
Šalie str.

Žuvusiųjų skaičiuje iš In
diana valstijos yra 28 vyrai, 
iš Michigan — 56; iš Wis- 
consin — 23; iš Iowa — 21.

žuvusiųjų kareivių skai
čiuje yra pvt. Goyo Baskis, 
jo tėvas Felix Baskis gyve
na Newton, Iowa; pvt. Jo- 
seph J. Kairunas, jo motina 
Anna Kairunas gyvena šiuo 
adresu: 3316 Roosevelt, De
troite

Visokių dalykų pasitaiko 
margame pasaulyje!

Kai molina išbarė...
Raymond Limpach, 12 me

tų, sūnus Mr. ir Mrs. Mi- 
chael Limpach, 411 Moun- 
tain str.. Aurora, buvo ap- 
luptas ir apibartas savo mo
tinos pirmadienį už paėmi
mą dvidešimties centų iš dė
žės. Pusbrolis Richard Keup, 
10 metų, 751 N. Root str., 
Aurora, vėliau rado vaiką 
pasikabinusį su rūbu virve 
basmente. Coronerio jury 
Auroroje, praeitą antradie
nį išklausiusi motinos pasa
kojimo, išnešė sprendimą, 
kuris sako, kad Richard įsi
painiojo į virvę.

Patraukė teisman
Chicagoje patraukti teis

man trys negrai vytai, kad 
buvo užpuolę 15 metų am
žiaus mergaitę, karo darbi
ninkę. Mergaitė juos apskun
dė policijai.

Nėjsikaušk perdaug, 
nes bus riestai!

Chicagoje vienas vyras, 
turįg 38 metus amžiaus, pa
vardė nesvarbu, buvo teis
me anądien nubaustas šim
tu dolerių ir uždėta apmo
kėti išlaidos, kad jis antra
me aukšte nujuodino mote
riai akį, išmušė užpakalinį 
langą ir išdaužė duris.

Nelaimė įvyko šeštadienio 
vidurnaktį, kai minimas vy
ras grįžo įkaušęs (įsigėręs) 
namo ir ėjo ne į savo apar
tamentą, antrame aukšte, ir 
jam to apartamento mote
ris pasakė, kad jis gyvena 
vienu aukštu aukščiau, bet 
tas nieko negelbėjo.

Chicago avė. policija iš
gelbėjo moterį, 52 metų, ku
rios akis ir apartamentas 
nukentėjo nuo įsigėrusio 
žmogaus.

Daugiau surado
NEW YORK.— U. S. mar

šalas ir federaliniai agentai 
rugpiūčio 29 dieną sučiupo 
10,320 porų nylon kojinių, 
padarytų iš medžiagos, skir
tos armijos parašiutams ir 
sklandytuvų virvėms, vidur- 
miesčio sandėlyje. Sandėlio 
nuomotojas buvo atpažintas 
kaipo Stephen Schmidt, 39 
metų, Clifton, N. J., vienas 
iš keturių vyrų areštuotų 
dėl black market (juodo tur
gaus) nylon biznyje. Pir
miau 6,468 poros nylons bu
vo rasta kitame sandėlyje, 
New Yorke.




