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...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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AMERIKIEČIAI OKUPAVO ST. MIHIEL
Šv. Tėvas Sako Visa Žmonija Laukia 
Naujo, Tvarkingo Pasaulio Atgimimo
ROMA, rūgs. 1.—g v. Tė

vas, kalbėdamas į platųjį 
pasaulį per Vatikano radio, 
iš.naujo atsišaukė į kariau
jančias šalis nutildyti pat
rankas ir grįžti prie taikos 
kelio.

Popiežius sakė ‘ ‘ Senasis 
pasaulis paskendęs griuvė
siuose. Nukentėjusi žmonija, 
trokšta galimai greičiausio 
atgimimo naujo, sveikesnio 
ir juridiniai tvarkiųgesnio 
pasaulio.”

Matomai taikydamas į 
nacių-fašistų ideologijas, Jo 
Šventenybė sakė “žmonija 
išsigandusi žiūri į vargo

bedugnę, kurion jėgos ir 
dominacijos dvasia ją įstū
mė. > f

Popiežius dar kartą pa
reiškė savo pasitikėjimą, 
kad laimėjusios šalys turės 
užduotį užtikrinti taiką, ku
ri suteiks visoms tautoms 
joms priklausomas teises.

Jo šventenybė Bake suai
žytas pasaulis yra pasiry
žęs, kad nebūtų karo katos- 
trofos pasikartojimo, ir žmo
nės visam pasaulyje laukia 

j karo pabaigos ir visų kraštų 
politikierių pažadų išpildy
mo.

Rusai Sakosi Įsiveržė Į Prūsus; 
Skuba Susijungti su Tito Jėgomis

MASKVA, rūgs. 1.—Rusų 
pranešimas iš Lietuvos fron 
to sakė rusai keliose vięto- 
se persikėlė per Šešupę ir 
peržengę Rytprūsių sieną 
kaujasi su naciais gynėjais.

Rumunijoje, po Buchareš- 
to užėmimo, rusai žygiuoja 
aplink Transylvanijos Alpes 
ir pasuko į: Serbijos šiaur
rytinių kalnų apylinkę, kur 
jugoslavai partizanai kau
jasi su naciais.

(Vokiečių radio sakė di
delė rusų jėga, rumunų pa
dedama, pradėjusi didelę 
ofensyvą., kurios tikslas e-

sąs užėmimas strateginių 
perėjų Karpatų kalnuose, 
kurios eina į Vengriją ir 
Čekoslovakiją.)

Sakoma naciai bando įstei 
gti naują liniją pagal Olt 
upę, 75 mylias nuo Serbijos 
sienos.

Raportai iš fronto sako 
vokiečiai vis dar betvarkiai 
traukiasi atgal Dunojaus 
upės kloniu.

Lenkijoje, rusai užėmė 
Radzymin, 12 mylių į šiaur
ryčius nuo Praga, ir šiuo lai 
ku randasi nepilnai 12 my
lių į šiaurę nuo Varšuvos.

SEKANTIS OBJEKTAS: ROBOTINIŲ BOMBŲ PAKRANTE

Stiprūs britų šarvuočių daliniai užėmė Aaniens ir veržiasi pirmyn ofenzyvoje, kuri grę
žia robotinių bombų pakrantei. Kanadiečiai pasivarė per Rouen miestą ir užėmė Dieppe. Žygiuo
dami pirmyn iš abiejų fronto galų pietinėj Prancūzijoj, amerikiečiai užėmė Nice, 12 mylių nuo 
Italijos. Sąjungininkų šarvuočiai užėmė Reims, kur randasi pasaulyje išgarsėjusi katedra.

Atsistatydino Bulgarijos Vyriausybė
LONDONAS, rūgs. 1. — 

Neišgavus lengvos išeities 
iš karo savo paskelbtu nei- 
tralumu, Bulgarijos Prem
jero Ivan Bagritano vyriau
sybė šiandien atsistatydino.

Bagrianov perskaitė pro-

KALENDORIUS
Rugsėjo 2d.: šv. Stepo

nas; senovės: Brutenis ir 
Tugaudė.

Rugsėjo 3d.: Keturiolik
tas Sekmad. po Sekminių, 
Šv. Bronislava, šv. Izabelė 
ir šv. Serapijft; senovės: 
Jaugailis ir Mirga.

Rugsėjo 4d.: Šv. Rozali
ja; senovės: Rimantas ir 
Girėnas.

Rugsėjo 5d.: Šv. Laury
nas Justini&ni; senovės: 
Teistutis ir Vargūnas. -

klamaciją, kurioje jis sakė 
nebulgarai (vokiečiai) ka
riai Bulgarijoje nuginkluo
jami, ir kad bulgarai kariai 
ištraukiami iš Graikijos ir 
Jugoslavijos.

Dėl šio įvykio paliaubų 
sutarties pasirašymas Cairo 
mieste laikinai atidėtas.

Europoje girdima vis dau 
giau gandų, būk Vengrija 
bandanti susinešti su sąjun
gininkais ir išgauti pasida
vimo sąlygas.

Nuskandino Dar
5 Japonų Laivus

GENERALINIS ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, rūgs. 
1.—Lt. Gen. Millard F. Har- 
mon, perimdamas visų ar
mijos aviacijos dalinių Pa- 
cifiko komandą, sakė artė
ja ta diena, kuomet mes pa
siųsime 1,000 lėktuvų dali
nius pulti Japoniją.

Gen. MacArthur pranešė, 
kad mūsų lėktuvai nuskan
dino dar penkis japonų lai
vus ir iš naujo atakavo Min 
danao, Philippinuose, ir Pa- 
lau, o Adm. Nimitz koman
dos lėktuvai puolė Yap 
Woleai salas.

Pralaužė Naciu 'Gotu'
Linijų Trijose Vietose
ROMA, rūgs. 1.—Aštuntos 

armijos kariai trijose vieto
se pralaužė nacių Gotų lini
ją šiaurinėj Italijoje, ir vie
noj vietoj įsiveržė net iki 
1,000 jardų gilumos, bet į 
šiaurę nuo Foglia upės jie 
randa stiprią opoziciją. Na
ciai ten praveda pakartoti
nas kontratakas ir vartoja 
tankus.

Giliausias įsiveržimas bu
vo į vakarus nuo Borgo San
ta Maria, kur Montecchio 
tvirtovė buvo užimta.

ir

ORAS
Giedra ir šilčiau, 

bus vėsu.
Vakare

“Labor Day” (rugsėjo 4 
d.) “DRAUGAS“ neišeis ir 
raštinė bus uždaryta visą 
dieną.

Skelbimus ir mirties pra
nešimus galima priduoti te
lefonu (CANal 8010) nuo 3 
vai. po pietų.

ADMINISTRACIJA.

Churchill ir FDR
Tarsis Kanadoje

LONDONAS, rūgs. 1. — 
Ministras Pirmininkas Chur 
chill ir Prezidentas Roose- 
veltas, numatydami greitą 
laimėjimą Europoje, greitu 
laiku sueis—gal dar šį mė
nesį, Quebece.

Jie tarsis dėl bendrojo 
plano pasukimui sąjungi
ninkų jėgos prieš Japoniją. 
Po Vokietijos pasidavimo 
gali įvykti dar kitas susi
rinkimas, šį kartą su Stali
nu, kad išsikalbėti dėl Ru
sijos rolės Pacifiko kare ir 
dėl Europos ateities.

Kiniečiai Atsilaiko
Prieš Japonus

CHUNGKING,’ rūgs. 1.— 
Kiniečiai sumušė japonų jė
gas į šiaurryčius nuo Ich/ang 
uosto, prie Yangtze upės. 
Kovodami čionai, jie nori 
trukdyti japonų sustiprini
mui Hengyang fronto.

TIK T) MYLIOS NUO VOKIETIJOS; 
MANOMA JAU ĮSIVERŽĖ BELGIJON
TREČIOS ARMIJOS ŠTA

BAS Prancūzijoje, rūgs. 1.— 
Štabas pranešė, kad ameri
kiečiai užėmė St. Mihiel.

VYRIAUSIAS AE4 ŠTA
BAS, rūgs. 1.—Amerikos tan 
kai ir kariai šiandien pasiva 
rė per Sedan, Lorraine ir Ver 
dun, ir dasivarė ar gal net 
peržengė per Belgijos sieną 
ir žada tuoj pereiti per Vo
kietijos sieną.

(Vokiečių radio sakė dvi 
amerikiečių grupės, kiekvie
na iš nuo šešių iki astuonių 
divizijų, varosi iš Verduno ir 
jau baigia užimti Lorraine 
klonį).

Britai baigia visai uždary
ti 80 mylių ilgio robotinių 
bombų pakrantę. Kanadiečiai 
užėmė Dieppe be jokios opo
zicijos. Invazijos išbandyme 
du metus atgal, 3,000-4,000

kanadiečių žuvo Dieppe pak
rantėje.

Anot pranešimų iš fronto, 
kiti daliniai randasi tik dvi 
mylios nuo Le Havre; įsiver
žė į Le Treport, pakrantėje, 
tik trys mylios nuo Abbe- 
ville, ir pasiekė Arras, tik 27 
mylias nuo Belgijos sienos.

(New Yorke girdėtas britų 
radio pranešimas sakė ame
rikiečiai Verdun rajone ran
dasi tik 25 mylias nuo Vo
kietijos.)

Gen. Bradley paprašius, 
Amerikos Manauder lėktuvai 
pradėjo atakuoti nacių tvir
toves ir batarejų pozicijas 
apsuptam Brest uoste, Brita
nijoj.

Britai dasivarė iki 65 my
lių nuo Galais, iš kur nacių 
patrankos per keturis metus 
šaudė į Dover pakrantę, An
glijoje.

'Donald Day' Sako Stalinas Nori 
Sunaikinti Lietuvą, Kitus Kraštus

NEW YORKAS, rūgs. 1. 
—Kalbėtojas, kuris sakėsi 
esąs “Donald Day, Chicago 
Tribūne korespondentas šiau

Lankėsi Washingtone 
Lietuvos Reikalais

NEW YORKAS, rigs. 1.- I rinėj Europoj per 20 metų,”
Amerikos Lietuvių dary

bos pavestas, pereitą antra
dienį lankėsi Washingtone 
Informacijos Centro (LAIC) 
direktorius, adv. K. R. Jur- 
gėla, Lietuvos reikalais, ir 
matėsi su svarbiais žmonė
mis.

Reikia priminti, kad prieš 
mėnesį laiko su viršum, lie
pos 22 dieną, buvo valsty
bės departamente, Washing- 
tone, bendra lietuvių-latvių- 
estų delegacija ir įjteikė me
morandumą Baltijos tautų 
reikalu. Gauti iš valdžios 
sluoksnių atsiliepimai apie 
delegacijos žygį ir jos įteik
tą raštą yra Labai palankūs.

Šį kartą buvo tiktai žo
džiu pasikalbėta su atsako- 

I mingais valdžios pareigū- 
| nais. Jie parodė nuoširdų 
į susidomėjimą reikalu, kurį 
jiems išdėstė Informacijos 
Centro vedėjas.

vakar kalbėjo per Berlyno 
radio ir sakė Amerika ka
riauja ne toj pusėj šiame 
kare.

Tarp kitko, kalbėtojas sa
kė “Suomija yra sportinin
kų tauta ir jie tęsia kovą 
prieš bolševizmą sportinin
kų dvasia... tai yra jų ko
va už egzistenciją ... didžiu 
ma amerikiečių mėgsta suo
mius ... Suomija yra kliū
tis Roosevelto ambicijoms 
ir jo draugui Stalinui.

“Suomija; pastoja Stalino 
kelią į jūrą. Ji nėra pakei
tusi savo nusistatymo nei 
savo valdymosi tvarkos. Ji 
kovojo už savo gyvybę žie
mos kare (1939-40).

“Visi, kurie norėjote pa
dėti Suomijai žiemos kare, 
turėtumėte suprasti, kad 
Amerika stovi neteisingoje 
pusėje. Stalinas stovi už 
Lietuvos, Lenkijos, Latvi
jos, ir kitų kraštų sunaiki
nimą.”

Nėra tikrai žinoma artai 
ištikro buvo Donald Day, 
kuris 1940 metais stojo į 
suomių kariuomenę padėti 
jiems kovoti prieš bolševikų 
užpuolimą.

Įsiveržė iš Prancūzijos i Italiją
ROMA, rūgs. 1.—Ameri-, kė matę didelį vokiečių ju

kos septintos armijos kariai I dėjimą ant ke’ių einančių ) 
padarė kontaktą su naciais, i šiaurę ir šiaurryčius nuo

Vokiečiai Užlieja
Olandija, Belgija i

PERftMft KASYKLAS
PITTSBURGH, Pa., rūgs. 
—Karo Darbo Tarybos 

LONDONAS, rūgs. 1. — prašomas, ir dėl “vykstan-
Grįžę lakūnai sakė naciai čių ir gręsiamų streikų 

atdarę užtvankas ir užlieję
dideles dalis Olandijos ir Bei 
gijos kraštų, matomai tam.

kurie traukiasi į Lyon per 
Rhone klonį. Anot praneši
mo, priešas jau bėga iš to 
miesto.

Britų radio sakė šveicarai 
korespondentai pranešę, jog 
amerikiečiai, užėmę Nice. 
peržengė Italijos sieną ir su
jungė su italais patriotais.

Tankai ir pėstininkai užti-

Lyon.
Vokiečiai beaisviai sakė 

jie gavę įsaKymus “grįžti į 
Reichą kaip tik išgali.”

kad sutrukdyti sąjungininkų 
žygiavimui per tas šalis.

minkštos anglies kasyklose.
Prez. Roose veltas vakar įsa
kė Vidaus Sekr. Ickes per-1 Bcurg du Peage, 11 mylių j 
imti dešimts kasyklų vaka- šiaurryčius.

Nenori Praleisti Naciu
STOKHOLMAS, rūgs. 1.— 

Stokholme sakoma, kad na
ciai paklausė neitralios Švei
carijos kaip ji reaguotų, jei-

ko nacius tarpe Tournon, 10 gu dalis Maršalo Kesselring 
mylių virš Valence, ir Le armijos iš Italijos pasitrauk

tų į Šveicariją. Anot infor
mantų, Šveicarija davusi na-

rlnėj Pennsylvanijoj. Sąjungininkai lakūnai ,sa- ciams neigiamą atsakymą.

.DRAUGO' LABOR DAY PIKNIKAS VYTAUTO PARKE
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WISCOHSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenoshos Kronika gelita, M. Delorita ir M. Per- 

petua. Pirmutinės dvi sese
rys naujai čia paskirtos; o 
pastarosios — jau nuo se-

„ . fiiau ir gerai žinomos.
Sv. Petro parapijos darže į- ] 
vyks Šv. Petro palaipinės • pradžia
draugystės piknikas, kuris Kai seselės sugrįžta, reiš- 
prasidės 3 vai. po pietų. Tai kia, kad mokslas neužilgo 
paskutinis Šios parapijos pik prasidės. Taip ir yra. Moks- 
nikiisi šiais metais. Visi pa- 1q metai prasidės rugsėjo 6

Piknikas

Sekmadienį, rugsėjo 2 d., i

rapijonai kviečiami naudo
tis paskutinia proga — pik
nike dalyvauti ir Sykiu pa
remti seniausią šioje Šv. Pet 
ro parapijoje draugystę, ku
ri aavo egzistavimo laiku 
yra daug nuveikusi ir pagel- 
bėjusi.

Sugrįžo seselės

Jau sugrįžo seselės Pr.an- 
ciškietėg ir darbuojasi, kad 
parengtų mokyklą ir savo 
namelius prie ateinančių 
mokslo metų. Šįmet atvyko 
sekančios seselės: M. Vero
nika — viršininkė, M. An

d., 8 vai. ryte šv. Mišiomis 
mokyklos vaikučių intencija. 
Tėveliai raginami iš anksto 
priruošti savo vaikelius mo
kyklos pradžiai ir mokslo 
metams.
Sodalietės

Šį mėnesį sodalietės ben
drai dalyvaus šv. Mišiose 8 
vai. ir eis prie šv. Komuni
jos ne pirmą mėnesio sek
madienį,, kaip paprastai, bet 
antrą, būtent, rugsėjo 10 d. 
Po šv. Mišių bus bendri pus
ryčiai ir susirinkimas para
pijos svetainėje.

PO PASIDAVIMO

1 po keletą. Iš jų tarpo Čiužas 
pasirodė begrojąs vargonais. 

.Pranckiūtė dainavimą študi- 
javusi Milane.

j Tos pajėgos labai naudin- 
! gos, gavus lietuviams pa
maldas laikyti Levvistono 

' mieste, visai atskiroje, erd
vioje koplyčioje prie Šv. 
Patriko bažnyčios.

Šių pamaldų įvedimu rū
pinosi Tėvai Pranciškonai, 
Levvistono lietuvių padeda
mi ir ypač remiami Portlan- 
do vyskupo, kuris nuo pat

jo titulą “pašėlęs pulkininkas St. Malo”, kada jis ir maža atsikėlimo į Maine rodė nuo- 
jėga laikės kelias dienas cemento tvirtovėje. Čia matome la“n! Pallnk jm» Ir. Slob<i 

jeepėje su kitais aukštais vokiečių oficieriais po pasida
vimo. (Acme-Draugas Telephoto)

Pulkininkas von Aulock, Vokietijos vadas, kuris laimė

ti į savo provinciją šioje ša-. tus darbus atlikti be nuola- 
lyje. Pirmiausia susirūpinta, tinio įsitempimo, 
tuoju, kuris yra Palestinoje, j Tėvai Pranciškonai yra 
Tikimasi, kad po kiek laiko laimingi, galėję įsikurti pas- 
jis galės jau atvažiuoti. Ro- tovioje vietoje. Jie dėkingi

7- ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Metinis festivalis i perdažytos grindys. Pati ko

plyčia, kuri yra po tuo pa- 
Cleveland, Ohlo. — Nesi-1 gju stogu su visais namais, 

-liaujančios Pagalbos Fane- atrodo maloniai. Jos altorių 
lės Šv. parapijos metinis fes- puošia lietuviškų audimų ūž
ti valis-piknikas įvyks rugsė- tiesalai. Sekmadieniais pil- 

• jo 3 d., parapijos darže. na koplytėlė prisirenka apy- 
Visi parapijonai ir lietu

viai iš viso Clevelando bei 
apylinkės kviečiami atsilan
kyti į šį įdomų pikniką. Mūs 
parapijos moterys yri pa
garsėjusios paruošimu ska
naus valgio svečiams pavai
šinti. Bus daug įvairumų.

Kas penkti metai, • kaip 
dieną prieš Labor Day yra 
ruošiama tasai festivalis- 
piknikas ir kiekvieną sykį 
kuo puikiausiai pavykdavo. 
Tikimės, kad šįmet dar ge
riau pavyks. Tikslas festi
valio yra Labai kilnus ir rem
tinas visų lietuvių, nes vi
sa? pelnas eina naujos baž
nyčios statymo fondan.

Prašome visų nepamiršti 
dienos ir atsilankyti. Vi
siems užtikriname “good 
tlme.”

Kunigai ir reug. komisija

linkės gyventojų į pamal
das. Daugiausia jie yra Ka
nados kilmės prancūzai.

Dabartiniu metu Lietuvos, 
pranciškonų yra išsisklai-I 
džiusių plačiame pasaulyje.’ 
Apie 16 jų yri Vokietijoj, 8 
yra Romoje, vienas Palesti
noje.

Kurie yra laisvame pasau
lyje, tuos lietuvius pranciš
konus bus bandoma atsikel-

moje esantieji baigė aukš
tuosius mokslus ir trys iš 
jų yra gavę daktaro laips
nius. Žiūrint sąlygų, bus 
rūpintasi ir juos parsivežti 
į šią šalį. Darbininkų čionai 
pranciškonams reikia naujų, 
nes ligšioliniams dviem, net 
ir su kun. A. Deksnio para
ma, sunku suspėti misijas, 
spaudos, namų reikalus, lie
tuviškuosius rūpesčius ir ki-

visiems,, kurie jiems atėjo 
su pagalba.

Lietuviams pamaldos 
Levvistono mieste

Iš didesnių miestų Tėvams 
Pranciškonams artimiausias 
yra Levviston, už šešių my
lių. Čion esama stambios au
dimo pramonės, ir nuo seno 
gyvena gausi lietuvių kolo
nija, daugiau kaip 130 šei-

E

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

P1APCDTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

tifiL WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais noo 7 Ud 8 v. v, 
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
, Telefonas — GROvehill 2242

~ <------- a a

mų. Visi jie yra paaiturin-, pranciškonams lietuviams, .chorelis. Taip po daugelio 
tys, bent 70 procentų turi! Pamaldos lietuviams bu- rnetų šiems Maine lietuviams 
savo namus, kai kurie net iri va pradėtos rugpjūčio 13 d. vėl suskambėjo seniai begir- 

Jos esti 9 valandą, ir į jas dėtas, bet širdžiai toks arti-
susirenka per pusantro šim
to žmonių, kurių skaičius 
kas sekmadienis didėja.

Jau sudarytas ir mažas

mas ir mielas 
kelių.”

“Pulkim ant 
P. T.

d

1

Skelbkitės
-4- ~

“Drauge”.
-4- 1 =HB

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

v
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. 'GOVERNMENT SUPERVISION

Pranciškonu lietuviu 
vienuolynas

Greene, Maine. — Tėvai 
Pranciškonai lietuviai jau 
gražiai įsikūrė Greene, Me. 
valstijoje. Greene yra nedi
delis miestelis, geriau pasa
kius, ramus Naujosios An
glijos kaimas prie didelio 
kelio iŠ pat New Yorko ir 
Bostono į Kanadą. Todėl su
sisiekimas labai patogus tiek 
automobiliais, tiek ir trau
kiniu.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

dėiioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigian kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

fPbone YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

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

BE 3S

Dabar pranciškonų na-1 
muose yra trys kunigai: pro 
vincijolas kun. J. Vaškys, j 
kun. J. Liauba ir neseniai! 
iš Chicagos atvykęs kun. A. 
Dekenys.

Greene dabar yra ir 
Pranciškaus Varpelio” 
dakcija ir administracija. Jį 
redaguoja kun. J. Vaškys, 
kuris taip pat spaudai pa
rengė vadovėlį tretininkams. |

Aplink namus tuo tarpu į 
dar eina vienas kitas bai-1 
gimtasis darbas. Pereitą sa
vaitę kaip tik buvo baigta 
tvarkyti koplyčia, galutinai

“Sv. 
re-1

%

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything irt the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SWOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For ntment call — 

UBLIO 6051

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
S

Statybai, Retnontavlmol, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IftMOK ĖJIMUI

Pin*udoklt« Drova Dabartinėms žemoms 
Nuošimčio lutoms.

KEISTUTO SAVINOS.AND LOAN 
TEL. i CALUMET 4118 Jos. M. Moteris, Sac'y.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAITPVKITE m«sų įstaigoje. .IBsų Indėliai 
rflpe*tingai globojami tr ligi $5 004).M) ap
drausti per Federal Savlngn and Loan In- 
suranee Corporation. Jflsų pinigai bus greitai 
Uhankaini jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA TR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINft IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

A 8 S O C I A T I O N 
8226 80. HALSTED BT.

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

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

a

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

' B" ----

BLDIįLKO RADIO VALANDOS:
VVCI'L, 1000 K., Nedėlios 
vakare — #:30 P. M.
WHF0, 1450 K., Kctvego 
vakare — 7 :OO P. M.

NUVARGUSIOS
DEGANČIUS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

VVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis .— Ncnudažantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aky 'Įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lieg- 
zamlnuotl jas modernlikiausla 
metodą, kurtą regėjimo • mokslas 
gali sutelkti.

3« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašall- 

aa visą akių įtempimą.

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

OI*TOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
'idelonas: GAN AL 052S, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien t:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
'Tai.: Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Iitaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 
i Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Ud 3 
A Sakmadtenyja pagal sutartį. &

'Tai.: Y

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIK0L1S
DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS O CHIRURGAS
OFISO VALANDOS

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus
2423 West Marquette Road 

TeL CANal 6122

DR. BIEŽI.S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3£41 West «6th Place 
Tel. REPnblie 7868

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 3146

DR. V. A. SIMKUSITSTRMA8 B CHIRURGĄ*
- IR AKINIUS PRITAIKO 

744 Wewt Sfitta Street 
U-U; S-4; k 6:30-8:80

ufianiato—2-4 Ir 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

PHYSICIAN AND SURGEON 
, 4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomia pagal sutartį 
Office Tel. YARda 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRgini* 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Rea.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienio ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

▼ak:

į Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo rauko-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 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—
Res. Tel.: MIDvvay 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........... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Rekm. tik susitartus.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3216
Bea. TeL REPnblie 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 8 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 Iki 9:30 lak. 
Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

8147 S. Halsted St, Chicago
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
ValudMj >-4 ffgK ,

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dA Uą kad jo aabra»
Ha

r
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

d “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP ffANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL KAMdolsh M88-V4S*

k* ■ »»»—»»»»■ ■■'■■■»■ ■■■■■.
HELP VPANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVES DARBŲ 
PASTOVUS DARBAI

GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST. 

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

MONARCH PLATING CO.
413 Mllvvaukee Avė.

HIGH SCHOOL VAIKINŲ
Nuo 4:30 pp. iki 10 vai. vakare. 
Pastovūs darbai, gera mokestis.

DECORATIVE ART GLASS CO.
314' S. Franklin St.

ne weATHee
DIMINISHINO 
WINDS, AMD 
SOMIWHAT 
COOLER- (Ut 
rf.ll't dfmintah 
y..r ua.d fat 

l tavlafl

MERGINŲ
Operuoti Flame Cutting Mašinas

Kiek nors patyrimo prie welding pageidaujama, 
bet nereikalinga.

GERA PRADINE MOKESTIS SENOJ ĮSTEIGTOJ 
GAMYBOS DIRBTUVĖJE

DELTA-STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON ST. SEELEY 3200

OFFICE WORKERS
INTERESTED IN W0RKING FOR A COMPANY 

WITH A POST WAR OPPORTUNITY?
Jome

WALWORTH CO,
TODAY — GOOD ST ARTINO S AL AR Y 

TYPISTS — FILE CLERKS — STENOGRAPHERS 
GENERAL OFFICE CLERKS

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

319 WEST 40+h PLACE
PHONE: WABASH 7360

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 6:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KABO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai

Dienos, vakarais ar naktlnSmta 
valandomis 
AtottauUt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflaan Moterimi 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

MOTERŲ IR HIGH 
SCHOOL MERGINŲ

Dirbti dieniniam ar naktiniam 
šifte iki 10 vai. vak. Pastovūs 
darbai, gera mokestis.
DECORATIVE ART GLASS CO. 

314 S. Franklin St.

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GEBA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

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

Pirkite karo bonus.

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.

PAKUOTOJŲ
IR ORDERIŲ PRIPILDYTOJŲ

Prie costume jewelry. Malonios 
darbo sąlygos. Pastovūs darbai.

BERNS - FR1EDMAN 
1040 Merchandise Mart

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
j

NEPAPRASTAS BAROKNAS 
PARSIDUODA — Trijų aukštų biz
nio namas su 3 lotais, 3 karams 
garadžius. Rondoa atneša virš $100 
į mėnesį. Su vinais įrengimais ir la
bai gražioj vietoj. Nepraleiskit ge
ros progos pirkimui nepamatę.

Kreipkitės adresu:
11124 S. SPAULDING AVĖ., Chica
go, Illinois.

Ar ★ ★★ ★ ★★ ★ *

★ For Sale 1
★ For Rent 1
★ For Help I
★ For Service 1
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Llthuanian Daily Nevvspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

*********

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLŲ! 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

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

Darbininku kunigas 
lankėsi Lietuvoje

(LKFSB) Su daugybe pri
verstiniems darbams į Vo
kietiją tremiamų lietuvių 
darbininkų, yra išvažiavęs 
to paties vargo kentėti ir 
darbininkams religinę pagal
bą teikti lietuvis salezietis 
kunigas dr. Puišys. Jisai šių 
metų balandžio mėnesyje tu; 
rėjo galimybę trumpam lai
kui aplankyti Lietuvą. Lie
tuvoje esąs labai sunkus gy
venimas, žmonės daug ken- 
čią nuo plėšikų, visi karo iš
varginti, laukią jaunų jėgų 
ir bažnytiniam darbui.

KEISTUČIO KLUBO CHORAS

Pirmoje eilėje sėdi, iš kairės į dešinę: Albina Dagis, 
Lucille Dagis, Ona Metricks, choro vedėja, Rob. Trejonis, 
Kotrina Poremskis; antroje eilėje —- Ant. Petrokas, Elzb. 
Dagis, Jozefina Juzėnas, Julija Sačauskas, Nora Škama- 
rak, Elena Bitinas ir Kastas Zaromskis; trečioje eilėje — 
Rap. Baliauskas, Petras Juzėnas, N, Klimas, Vincas Sa- 
moška, Leo. Padžiūnas. Paveiksle nėra: Aldona Mažeikis 
Sophie Šamas, Phil. Rekašiūtė. Valerija Gedminas.

Žinios iš namų fronto
ČIA PADUODAME KARO
ĮDOMUS PRANEŠIMAI.«

KARO MEDŽIAGŲ 
TRUKUMO ĮRODYMAI

Paul V. McNutt, WMC pi
rmininko, teigimu, generolas 
Brehon B. Sommervell, Ar
mijos Aptarnavimo Pajėgos 
komanduojantis generolas, 
yra padavęs Karo Darbo Jė
gos Komisijai aiškų būtinų 
karo medžiagų trūkumo įro
dymą.

Generolas Sommervell, pa
sikalbėjime su Karo Darbo 
Jėgos Vadyba — Darbo Ko
mitetu, citavo iš frontų at
siųstas generolų telegramas, 
įrodymui, jog įkaro medžia
gų trūkumas sukliudęs mū
šio planams.

“Šiais lemiančiais laikais 
yra daugiau priežasčių nei 
bet kada Karo Darbo Jėgos 
Komisijai pasirūpinti kari
nių pajėgų trūkumais’’, pa
sakė P. V. McNutt.

“Nors koųiisija iki šiol 
stengėsi, kiek galėdama, vis
ką atlikti laiku, generolas 
Sommervell nurodė, kad dar 
didesnių pastangų yra lau
kiama. Kaipo pavyzdį, gali
ma duoti tokį atsitikimą, 
k3d vienas generolas buvo 
priverstas atšaukti 100 oro 
misijų dėl tinkamo tipo bom 
bų neturėjimo.”

“Kitas generolas pranešė 
telegrama, kad jis buvęs pri
verstas palikti 3,500 sunk
vežimių (trokų), nes jis* to
liau nebegalėjęs jų tinkamai 
užlaikyti ir jie turėję būti 
pakeisti kitais.”

PRIVALOME GAMINTI 
IKI PASKUTINIS ŠŪVIS 
BUS IŠŠAUTAS

Žemiau paduodame svar
biausią Karo Mobilizacijos 
direktoriaus James F. Byr- 
nes pareiškimo dalį apie pa- 
rūpinimą darbininkų būtinai 
reikalingai karo gamybai:

“Daugumas šios šalies gy
ventojų mano, kad karo pa
baiga jau arti. Bet tikrovė
je niekas nežino, kada ka
ras pasibaigs. Mes privalo
me gaminti ginklus, iki pas
kutinis šūvis bus iššautas.

“Mes patyrėme ties Cassi- 
no ir Normandijos krantuo
se, kad turėdami pakanka
mai artilerijos ir bombų, 
mes galime sutaupyti dau
gelio mūsų karių - gyvybių.

OFISO INFORMACIJAS.

Mūsų karininkai to reika
lauja, ko jie turi pilną teisę 
reikalauti, padidinti sunkio
sios artilerijos, bombų ir šo
vinių pristatymo kiekį.

“Tas reikalauja padidin
tos bombų ir šovinių garny-) 
bos mūsų fabrikuose. Padė
tis reikalauja greitos ir drą
sios akcijos pagreitinti pro
dukciją ir parūpinti armijai 
bei laivynui sunkiosios arti
lerijos bei šovinių, bombų, 
radar ginklų, sunkvežimių 
(trokų), tankų, statybos į- 
rankių, padangų (tajerių), 
medžiagos palapinėms mūsų 
kareivių apgyvenidinimui, 
kurie greitai žygiuoja visuo
se pasaulio frontuose.

“Karo reikalavimai priva
lo užimti pirmąją vietą, — 
apie juos turi būti galvoja
ma pirmoje eilėje prieš bet 
kokią mintį padidinimo ci
vilinės produkcijos. Mūsų 
priešas kybo ant virvės, jis 
apsvaigęs ir jo kinkos dre
ba. Todėl dabar nelaikąs 
mums švęsti ir leisti priešui 
atsigauti. Dabar laikas par
baigti uždavinį. Mes negali
me apvilti savo karinių pa
jėgų.

“Visuomenė yra atsako- 
minga už tinkamą karo pra
monės veikimą, ji privalo 
prisiimti tą atsakomybę, jei 
mes norime pabaigti šį karą, 
neįvedę Universalinių Tar
nybos Įstatymų (Universal 
Service Law). Namie pasili
kusieji privalo dirbti nema
žiau už tuos, kurie išvyko į 
užjūrį kariauti.”

Portugalai palankūs 
Lietuvai -

(LKFSB) šią vasarą por
tugalų laikraštis “Voz” la
bai objektyviai rašė apie 
vargingą Baltijos valstybių 
padėtį.

Niekas negali daugiau 
mus nužeminti, kaip mes 
pačios savo blogais darbais.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Draugą”.

NUOŠIRDUS AČIŪ
Lietuvos Vyčių Chicagos Apskritis susirinkime, rug

pjūčio 17 d., priėmęs komisijos pilną raportą buvusios 
tradicinės Vyčių Dienos (liepos 4-tą), nutarė pareikšti 
viešą padėką:

Šv. Kazimiero Kapinių Direktoriatui už davimą kas
met Vytauto Parko tradicinei dienai vykdyti.

Visiems* darbininkams ir darbininkėms: bufete (už 
baro), Valgykloj, prie hot dogs„ ice cream stand’ų, bow- 
ling alley, prie įvairių laimės ratų ir kitų darbų. Norė
tumėm juos išvardinti, bet perdaug vietos užimtų. Jų 
nuoširdžiu pasišventimu šįmet padaryta rekordinis pel
nas ir tuo būdu Lietuvos Vyčių Namo ir Centro po karo 
grįžusių vyčių-kareivių Fondas paaugo iki tūkstančio 
dolerių.

Ačiū ir visuomenei už nuoširdžią paramą.
Dar sykį visiems ačiū, ačiū.

L. V. Chicago apskr. valdyba:
M. Daunytė, pirm.
J. Vilkišius, 1-mas v,ice pirm.
V. Spirauskaitė, 2-ras vice pirm. 
A. Valaitė, sekretorė 
S. Šimulis, iždininkas

Lietuviai vaikai su 
motinomis išsikėlė 
iš Londono

(LKFSB) Lekiančiosios 
bombos gerokai vargina Lon 
doną. Net iš trijų šonų, ne
toliese nuo lietuvių parapi
jos bažnyčios, nukritusios 
sprogo, bet bažnyčios nepa- 
lietė. Kaip mums praneša iš 
Anglijos, beveik visi lietu
viai vaikai su motinomis iš 
Londono išsikėlė į sauges
nes vietas. Dėl to ir į, pa
maldas žymiai mažiau žmo
nių atsilanko; jaučiamas 
nuolatinis pavojus. Londono 
lietuvių klebonas kun. Ma
tulaitis yra visada pasiruo
šęs savo žmonėms patar
nauti, taigi savo posto ne
apleidžia, bet už tat kartais 
net po ketvertą naktų iš ei
lės turi miegoti nenusiren
gęs, kad būtų kiekvienu mo
mentu pasiruošęs gelbėti ir 
gelbėtis. Gana arti sprogi
nėja 1,000 kilogramų (dau
giau, kaip 2,000 svarų) bom
bos. Kaip jau Churchilkis 
pranešė parlamente, iš Lon
dono apie vieną milijoną 
žmonių išsikėlė į saugesnes 
vietas, apie 5,000 užmuštų 
ir apie 14,000 sužeistų. Dau
giausia sužeidžia sprogdami 
langų stiklai. <

PENKIOLIKA (16) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prleš-karę Padirbtų Daiktų!

■priorai nl ai 
Matraaal

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su t 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytai 
kaip naujai.

Stadto Ooach

Telefonas SEELEY 8760

Ateikite šiandie!

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

J310 WEST ROOSEVELT ROAD

Sprogę sviediniai 
gesindavo žvakutę 
apkasuos

(LKFSB) Lietuvis Jonas 
Matulaitis, brolis marijono 
tėvo K. Matulaičio — Lon
dono lietuvių klebono, kovo
ja Italijoje. Kurį laiką buvo 
prie pat Cassino kalno. Pa
sitaikydavę berašant laišką, 
kad patrankos sviedinys ge
sindavęs apkasuose žvakutę. 
Keliolika dienų išbuvęs ko
vose, grįžo sveikutėlis, nors 
ir iš kairės, ir iš dešinės ne 
vienas jo draugas žuvo, ar 
buvo sužeistas. Pabuvęs po
ra savaičių poilsyje, vėl grį
žo į -frontą. Gyvena apka
suose ir su kitais kariais in
žinieriais — pijonieriais rau 
na minas ir valo kariuome
nei kelią, tiesia tiltus ir pa
deda pėstininkams bei tan
iams pasiekti priešą. Ir laiš
kus dažnai tesuskumba tik 
pieštuku parašyti. Viename 
iš laiškų rašo: “Man jau te
ko pajusti ne vieną kartą 
Motinėlės švenčiausios bei 
šv. Kazimiero globą ir Jiems 
esu be galo dėkingas.”

Moters nuoširdumas, o ne 
jos veido grožio išraiška te
isimės mano meilę. —

„ Shakespeare

’ifSSfllif
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo- 
‘T. tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakciją 

silaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač
»respondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 

pumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle),- paliekant didelius 
irpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios

espondencijos laikraštin nededamos.
—

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

Rusijos žihonės, be abejonės, nuoširdžiai įvertins 
Amerikos milžinišką paramą jų krašto išlaisvinimui, 
bet ar tai įvertins diktatorius Stalinas ir Co., tai yra 
gana didelis klausimas.

★

Didelių laimėjimų akivaizdoj
Jungtinių tautų galingosios armijos jau prisiekė Bel

gijos sieną ir skubiai artinasi prie Vokietijos. Si savai
tė atnešė sąjungininkams tikrai stambių laimėjimų, ku
rie rodo, kad kitą savaitę amerikiečių ir jų talkininkų 
ginkluotosios jėgos jau gal grumsia Vokietijos terito
rijoj. Kai bus pasiekta vokiečių žemė, naciams teks 
sukaupti visas savo jėgas, kad bent laikinai sulaikyti 
sąjungininkus nuo maršavimo Berlynan.

Bet naciams, aišku, tų jėgų pritruks. Pats vyriau
sias karo vadas Europos fronte gen. Eisenhower pa
skelbė, kad Vakarų Prancūzijos mūšiuose Vokietija ne
teko 400,000 vyrų ir daugybę visokios karo amunicijos. 
Tai reiškia, kad vokiečiai tų jėgų nebeturės savo sie
noms ginti. Tų jėgų jie dar ir daugiau nustos. Be to, 
vokiečiai jau nebeturi tos karo medžiagos, kurią gau
davo Prancūzijoj, Rumunijoj ir kitur.

Sąjungininkų jėgos gi nesilpnėja, bet stiprėja. Juo 
didesni plotai išsilaisvina iš nacių, tuo daugiau jėgų 
prisideda prie jungtinių tautui.

Tad, didelio pranašo jau nebreik, kad išpranašauti 
gfeitą Hitlerio siautėjimo galą. '

★

RIMTIES
VALANDĖLEI

Gan griežtai gydytojas pa 
sakė ligoniui, “Jeigu nori 
dar pagyventi, būtinai turi 
pasiduoti operacijai. Paken- 
tėsi gerokai, bet už poros 
mėnesių vėl būsi sveikas; ki
taip — mirtis”. Ligonis ne- • 
ilgai tesvarstė, pasirinko 
kentėti, bet gyventi.

Kiekvienas asmuo atsidū
ręs kryžkelyje esti privers
tas pasirinkti kuriuo keliu 
eis toliau. Kaip gera būtų 
jeigu atsirastų galimybė 
persikelti iš vieno kelio į ki
tą nesugaišrjs nei laiko, nei 
vargingos kelionės. Gyveni
me, deja, to neatsitinka.

Kristaus perspėjimas: 
“žmogus negali tarnauti 
dviem valdovam” vištai tei
singas turėdami prieš akis 
sąlygas, kad valdovai, vie
nas kitam priešingi, sudaro 
tartum kryžkelįb tarp jų pri
valoma rinktis.

Naujas Raud. Kryžiaus pirmininkas 
apie ateivius amerikiečius

bauda ir mes
^DRAUGO” METINE DIENA

Mūsų dienraščio rudeniniai piknikai, jvykstantieji
Jarbo Dieną (Labor Day) yra įėję į tradiciją. Pikni- 

kiški bizniai vyksta savo keliu, — tai savotiškai yra 
svarbu, bst d-.ug svarbiau yra metinis mūsų skaity
tojų ir geros valios lietuvių susivažiavimas lyg į kokią 
metinę šventę. Vyriausias tų susivažiavimų į Vytauto 
parką tikslas Darbo Dieną — paremti vienintelį pa- 
© ulyje lietuvių katalikų dienraštį.

Dabartiniai didžiųjų pasaulio sukrėtimų laikai vi-
Bcms tautoms ir visiems žmonėms yra svarbūs. Jie 
ra svarbūs ir mums, lietuviams. Kad tai visa pilnu

ma. suprasti ir tinkamai įvertinti, šių dienų gyvenimo 
eiga reikia akylai sekti, čia ateina į talką spauda. Tik 
•m tokia spauda, kuri tik bizniui tarnauja, sensacijo

ms savo skaitytojus maitina, net melus skleidžia, bet 
tekia spauda, kuri teisingas žinias paduoda, tiksliai 
ir rimtai savo skaitytojus informuoja ir įvairius atsi
tikimus ir į,vairius gyvenimo įvykius, ypač liečiančius 
Ii „tuvių tautos reikalus ir religijos dalykus, teisingai 
Įįr rimtai aiškina. Tuo būdu toks laikraštis ne tik in
formuoja, bet ir vadovauja. O tai šiuo metu kaip tik 
r: ikalinga. Tai reikalinga ir Amerikos pastangoms di
di.iti ir Lietuvai laisvinti.
į/ARUI SUKAKTIS

Mūsų dienraščio skaitytojai, be abejonės, pripažins, 
r.d “Draugas” tokį vaidmenį vaidino ir vaidina. Iš 

to išvada — jis vertas visų mūsų paramos ir reika-
gas.
Šie metai “Draugo” gyvenime turi ypatingos reikš- 

mLs, nes minime 35 metų sukaktį nuo jo įsisteigimo. 
Šią sukaktį, tiesa, minėsime šauniu koncertu, kuris bus 
lapkričio 26 d. Orchestra Hali, tačiau tai ir tradiciniam 
piknikui, būsinčiam pirmadienį, rugsėjo 4 d., savotiš
kos svarbos priduoda.

Vienu žodžiu, “Draugas”, kaipo laikraštis pilniausiai
□ako į visus mūsų!, lietuvių katalikų, reikalavimus. 

Ji i mums padeda. Todėl ir mes jam padėkime ne tik 
:«ekmingai išsilaikyti, bet didėti, grožėti ir jalisti. 
fc T.ad, pirmadienį visi keliai teveda į Vytauto daržą, 
Į mūsų dienraščio metinę šventę.
1*
Amerikos parama Rusijai
P Sovietų Rusijos kariuomenė įžygiavo į Rumunijos 
eontinę Bukareštą. Tai isteriškas įvykis, nes tai reiš
kiu, kad dar vienos valstybės sostinė išlaisvinta iš na- 
Kt. '

L Pažymėtina, kaip rašo Amerikos laikraščių korespon- 
htai, kad rusų armija įžygiavo į Rumunijos sostinę 
aerikos tankais, Amerikos trokais, Amerikos motor- 

cikliais, Amerikos “jeeps”, “amphibious dueks” ir net 
“Ford sedan” automobiliais. Tai stebint, visiems me
tėsi į akis, kad vokiečius iš Rusijos išgrūdo lauk Ame- 

kos karo pabūklai, kurie visais žvilgsniais yra geresni
ir efektingesni negu vokiečių.

Dėl savo pasisekimų kautynėse su naciais ruaai turi
būti dėkingi Amerikos karo pramonei, kuri ne tik sa- 
vo kariuomenę puikiai aprūpino karo reikmenimis, bet 
Sovietų Rusijos ir kitų savo sąjungininkų armijis. 
peikia neužmiršti, kad Amerika ir maisto dideliais kie- 
Jdaif, pristato Rusijai.

Rooseveltas ir Churchill
Pranešimas, kad maždaug už mėnesio laiko susitiks 

vienuoliktai konferencijai Prezidentas Rooseveltas ir 
Premjeras Winston Churchill.

Turint galvoj, kad sąjungininkų ofensyva eina nepa
prastai greitu tempu, šių dviejų vyrų susitikimas ir 
pasitarimas turės didelės reikšmės.

Toj konferencijoj bus, be abejonės, kalbama apie 
militarinę Vokietijos ir kitų kraštų okupacijos admi
nistraciją, pokarinę santvarką etc. Problemų bus la
bai keblių ir didelių.

★
U. S. karo bonų pardavinėjimas eina visais laikais. 

Kaip mūsų kariai negali pasitraukti iš karo frontų, 
taip ir karo pastangų rėmimas turi būti pastovus, nuo
latinis. Pirkdami U. S. karo bonus remiame karo vyrų 
žygius frontuose. Toji parama bus stipresnį jei U. S. 
karo bonams pirkti skirsime žymią dalį iš kiekvienom 
savo algos.

Į APŽVALGA
Plunksnos banditų melagystės

Rugpiūčio 24 d. Hollywood salėj, Chicagoj, buvo Ben
dro Lietuvių Amerikiečių šelpimo Fondo 6 skyriaus 
(Brighton Park) eilinis susirinkimas, kuriame šiuos 
žodžius rašantis (L. Šimutis) padarė pranešimą apie 
nuo karo nukentėjusių lietuvių šelpimą. Jis kalbėjo iš
imtinai apie bendrąjį lietuvių fondą, neminėdamas bol
ševikų, jų kažkokio “Liet. Pagalbos Komiteto” nei 
Russian Relief Fondo. Taip jau nieko nekalbėjd apie 
drabužių rinkimo reikalą. Padaręs visai konkretų pra
nešimą, išsiskubino namo, nes jo laukė sūnūs kariai, 
atvykę atostogų.

Bet bolševikų šlamštas “Vilnis” per kelis numerius 
matė reikalo šmeižti ir tiesiog banditiškai pulti kiek 
šimutį, tiek skyriaus pirmininką N. Klimą ir viešnią 
J. Daužvardienę. Į šiuos žodžius rašančio lūpas įdėjo 
visą eilę žodžių, kurių jis nė nemanė sakyti tame ar 
kituose susirinkimuose. Apie pranešimą ir apie susi
rinkimą nė vieno teisingo žodžio neparašė. Kas žot^is, 
tai biaurus melas. Net kun. Prauskis bolševikiškam 
plunksnos banditui užkliuvo. Jis ne tik susirinkime ne
dalyvavo, bet nei šimutis, nei kiti dalyviai visai jo 
vardo neminėjo.

Mes, paprastai vengiame polemizuoti su lietuvių ko
munistų spauda, nes peržema yra su šmeižikais ir me
lagiais ginčytis. Kaip jų redaktoriai neturi sąžinės ir 
gėdos, taip ir jų korespondentai virto tikrais plunks
nos banditais. Apie vieną “Vilnies” korespondentą 
plunksnos banditą padarome šią pastabą tik tam, kad 
pavaizduoti, kaip jau žemai nupuolė komunistiškoji 
lietuvių spauda ir kaip begėdiškais melais ji maitina 
savo nelaiminguosius skaitytojus. Ir tokius šlamštus 
skaityti gali tik tamsiausias arba gėdos ir sąžinės 
netekęs elementas.★

Mūsų malonūs skaitytojai yra raginami rytoj vykti 
į Labdarių Sąjungos metinį išvažiavimą — pikniką, 
kurs bus labdarių ūky — 123 Street, Orland Park, Iii, 
Dalyvaudami tame piknike turėsite progos paremti la
bai svarbų reikalą — statomąją lietuvių senelių prieg
laudą.

Keletą metų atgal, čia, 
mūsų šalyje, viena politinė 
partija aiškiai pasisakė, kad 
jos principai nesuderinami 
su taip pramintų žemiško ro 
jaus sūnų nuostatais, bet 
dabar, rodos kad tos dvi 
priešingos srovės visai ne- 
priešingos, plaukia viena 
kryptimi. »

Pasirinkti tarp dviejų val
dovų nėra taip lengva. Kaip 
sunku žmogui susilaikyti 
nuo mėsos penktadienyje 
matant gražų iškeptą kum
pį, o žmogus baisiai išalkęs. 
Tiesa, galėtų ką nors už
kąsti, bet ta mėsa pasiutiš
kai vilioja; žmogus neri sa
ve įtikinti, kad gal sveika.- 
tos neteks jeigu mėsos ne
paragaus.

Ta kova rodos sunkesnė 
mažo vaiko gyvenime. Tė- 
myk kaip sunku berniukui 
praeiti pro nesaugojamų vai
sių krūvą kur nors krautu
vėje. Regimai obuolys pra
šosi jo globos. Vaikas save 
ramina tuomi, kad savinin
kas tikrai būtų jo prašęs 
pasiimti vieną obuolį, para
gauti ar vaisius prinokęs.

Ši vidujinė kova, pasirin
kimas tarp dviejų valdovų, 
nėra kokia nauja tiem. Pir
mieji mūsų tėvai ją pajuto; 
vargstame taip pat ir mes, 
priversti rinktis tarp gero 
ir blogo. Su kokiu pasiseki
mu rinksime paaiškės tik
tai amžinybėje. A.B.C.J.

Lietuvio malda 
Fatknoje

(LKF8B) Be Liurdo Eu
ropoje dar yra garsi savo 
stebuklais Marijos šventovė 
Fa.timoje. Šią vaaarą iš Por
tugalijos buvo surengta te
nai gyvenančių britų mal
dininkų kelionė į Fatimą. Su 
britais važiavo ir Portuga
lijoje gyvenąs ealezietis ku
nigas Augustinas Sabas. Jis 
čia meldėsi už Lietuvą ir lie
tuvius. Kun. Sabas profeso
riauja vienoje Portugalijos 
žemės Ūkio mokykloje. Por
tugalėje karo sunkumai 
mažiau jaučiami, maisto y- 
ra pakankamai. Kun. Sabui 
buvo didelis džiaugsmas, kai 
šią vasarą gavo Laišką nuo 
savo brolio iš Lietuvos, bet 
brolis skundžiasi, kad nuo 
jo žinitgį negaunąs.

Basil O’Connor, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus naujas 
pirmininkas, gyrė prisidėji 
mą amerikiečių svetimos kil
mės prie Raudonojo Kry
žiaus, pareikšdamas nuošir
dų dėkingumą dėl paramos 
ir prašė, kad ir ant toliau 
jie remtų visą veikimą.

“Su pilniausiu patenkini
mu mačiau raportus apie ką 
amerikiečiai svetimos kilmėm 
daro Raudonąjam Kryžiui ir 
viso pasaulio žmonėms”, pir 
mininkas O’Connor pareiškė. 
“Jų kontribucijos žmonijai, 
jų vientikslis pasišventimas 
palengvinti kentėjimus kitų 
ir energija, tikrai puikūs.

“Tie mūsų piliečiai, kurie 
gimė užsienyje bet savano
riai pasisavino Suv. Valsti
jas kaipo savo tėviškę, ge
riau supranta tarptautišku- 
mą Raudonojo Kryžiaus, ne
gu tie, kurie čia gimė. Mū
sų piliečiai lietuvių, latvių 
ir 'estų ir kitų kilmių, matė 
kaip Raudonasis Kryžius vei 
kia jų šalyse. Jie žino ką 
Raudonasis Kryžius reiškia 
ir jie prisiruošę kuo pilniau
sia kooperuoti šiame puikia
me darbe. Amerikos Raudo
nasis Kryžius pilnai supran
ta ir įvertina pagalbą šių 
vyrų ir moterų ir jų vaikų, 
kaipo ašmenių ir grupių. Ir 
šis jų prisidėjimas priside
da prie Raudonojo Kryžiaus 
nu veikimų. Ir tik prašau 
kad šios pastangos nenusto
tų.”

Pirmininkas O’Connor gi
mė Taunton, Mass., sausio 
8 d. 1892 metuos, ir nuo

1915 buvo advokatas New 
Yorko mieste. Nuo 1925 iki 
1933 buvo prezidento Roose- 
velto partneris firmoje Roo- 
sevelt and O’Connor. Jis pre
zidentas ir- globėjas Natio
nal Foundation for Infantile 
Paralysis. Ine., ir iždininkas, 
globėjas ir pirmininkas eg- 
zekutyvio komiteto Georgia 
War Springs Foundation.

Papratimas — didesnė jė
ga, negu pati, gamta! — 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ONA SMILGEVIČIENE 
(pu tėvafes Alelnnaltė)

Gyv.: 1229 S. 50th C durt, 
Cicero, iliinoi#.

Mirė ruga ld., 1944m., 3:- 
45 vai. ryte, sulaukus pustu 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo 15 
Telšių apskr., Alsėdžių parap., 
Avldų kaimo. Amerikoje išgy
veno 31 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Vladislovų; 2 pusseseres 
Kazimierų Naumavičienę ir jos 
šeimų, Marijonų Bartusienę rr 
jos šeimų; pusbrolius Juoza
pų ir Pranciškų Smilgevičius 
ir jų šeimas; ir daug Kitų gi
minių, draugų Ir pažįstamų, o 
Lietuvoje paltko 3 seueres Pe
tronėlę Adomaitienę, Kazimie
rų Smilgevičienę ir jos šeimų 
ir Stanislavų Alelunaitę; 3 bro
lius Jonų, Alizų ir Liudvikų 
ir kitas gimines.

Kūnas randami pašarvotas — 
A. B. Petkaus koplyčioj, 1410 
S. 50th Avė., Cicero. Latdotuvėo 
jvyks antrad., ruga. 5d. Iš ko
plyčios 8:30 vai ryto bus atly
dėta į Šv. Antano par bažny
čių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionis sielų. Po 
pamaldų bua nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kivečiame visus 
gimine;, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Pusuencrės, 
ihv-tlyroRai, Ir kitos G toninės.

Lald. direkt. — Antanas B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

ŽEMOS
Dirbtuvės
KAINOS!
PILNAI

AKINIAI J
16—DIENŲ IŠBANDYMUI 1/ 

vr.i.iAiOTf maut m Pinigų Grųžbilmo Garaneija 
KREDITAS, JEIGU Jei jums nereikia akiniu mūsų patyrė 
REIKIA STIKLUS Optometrljos Daktarai taip Jums pasakys 

PATAISO* MATYKIT MUS
HSMUS PATAISOM ŠIANDIEN!

GREITAI PATAISOME £

A A A EVE-GLASSES CO.bm3
II i557 MIIVVAUKEE AVĖ. ii

IR
AUK.

<3B
DYKAI!
SCHNTIPttKAM 
Matymo Tyrimas

SEPTYNIOS PATOGIOS VIETOS lS2i£2S£jSSdT" Optometristus

ARČIAUSIA VIETA — 6447 SOUTH HALSTED ST.

1^

M

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

TelefenEn — PORT9MOUTH M22
W. Vttfl. LUMP — Sijoti...........J g gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... frĮĮ 95
PETROLEUM COKE (Course). C19 50 
PETROLEUM COKE (PBe Rm) $Į0*95

- -- »

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

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallbnard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dlngs — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varahrto — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleište  rio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt»

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1212

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

i
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Seneliams Prieglaudos Mamą Mes Turime IJžbaigti!
Visų parama reikalinga tai įvykdyti — Visi 
galim prisidėti prie šio darbo atsilankydami į

DIDELĮ LABDARIŲ PIKNIKĄ

— Kuris įvyks —

Rytoj - Sekmad., Rūgs. (Sept.) 3,1944

LABDARIŲ ŪKĖS MIŠKUOSE
Randasi prie 123rd St. (McCarthy Rd.) tik trys mylios nuo 

Palos Park, — Orland Park, Illinois

Piknikas bus Vienas iš šauniausių. Gražus dienos programas — 
visokių įvairenybių, skanių valgių Ir gėrimų, muzika šokiams ir tt. 

DOVANOS Bus Dalinama — PARŠIUKAS, ANČIŲ, GAIDYS ir tt.
Nuoširdžiai kviečia plačiąją visuomenę atsilankyti. LABDARIAI

PARYŽIECIAI KRYKŠTAUJAfrontas

Visoje šalyje jau pradėta mokyklos 
lankymo kampanija

RAGINAMA, KAD BERNIUKAI IR MERGAITES 
LANKYTŲ AUKŠTESNES MOKYKLAS. MOKYKLŲ

£ SVARBA GYVENIMUI.
Kad užkirstų kelią visoje padidėjo mokyklos amžiaus 

šalyje sumažėjusiam į aukš- vaikų skaičius fabrikuose, 
tesniąsias mokyklas (Highl 1943 metų spalių mėnesį, ka- 
Schoals) įsirašančiųjų moks da mokyklas jau pilnai vei-
leivių skaičiui, Jungtinių 
Valstybių Švietimo Įstaiga, 
Federalinė Apsaugos Agen-
tūra ir Jungtinių Valstybių są laiką praleisdavo' fabri- 
Darbo Departamento Vaikiokuose. Iš to išeina, kad tuo 
Biuras, Karo Darbo Jėgos metu tris kartu daugiau to

^Komitetui pritariant, veda 
plačią mokyklos lankymo 
kampaniją. Tuo klausimu
pareiškimus išdavė Paul V. Į apie 5,000,000, tai yra dau-
McNutt — Karo Darbo Jė
gos Komisijos pirmininkas 
ir Federalinės Apsaugos ad- 

uninistratorius, Katherine F. 
Oanroot — Vaikų Biuro vir

šininkė, ir John W. Stude
baker — Jungtinių Viilsty- čius dar labiau padidėjo, pa- 
bių Švietimo komisijonie- lyginus su 1943 metais.
rius. « RAGINA SUPLANUOTI

LAIKĄ

Švietimo Įstaiga ir Vaikų 
Biuras praneša, kad tose 
vietose, kur pasireiškia dar
bo stoka ir kur mokyklos 
įamžiaus jaunuomenė turės 
būti samdoma, darbdaviai ir 
mokyklų pareigūnai yra ra
ginami taip suplanuoti dar
bo ir mokslo laiką, kad jau
nuoliai bei jaunuolės galėti} 
pašvęsti dalį laiko mokslui. 
Tuo reikalu, Karo Darbo Jė
gos Komisijos Vaikų Biuras, 
kartu su švietimo Įstaiga iš
dirbo atitinkamus darbo ir 
mokymosi standartus, ku
riuos galima gauti, krei
piantis į tas įstaigas. Šitie 
darbo ir mokymosi standar
tai yra patvirtinti Karo De
partamento, Laivyno Depar
tamento ir Jungtinių Val
dybių Laivyno Komisijos.

PAKVIETĖ

Su šūkiu “laikykime ber
niukus ir mergaites aukštss- 

^josios mokyklos amžiaus 
mokykloje iki mokslo užbai
gimo, ar tai būtų pilnalai- 
kio kurso (full time) ar 
tvarkingai suskirstytas pu
siau mokslo ir pusiau dar
bo planas.” švietimo Įstai
ga ir Vaikų Biuras pakviesi visas visuomenės grupes, 
L y. mokytojus, tėvus, darb
davius, darbo organizacijas, 
visuomenės vadus, labdarin
gas agentūras, jaunuomenei 
patarnaujančias organizacir 
jas ir patį jaunimą prisidė
ti prie mokyklos lankymo 

^tmpanijos.
Tos įstaigos teigia, jog' 

aukštesniosios mokyklos lan 
kymo ir vaikų darbo statis
tika pabrėžia reikalą veikti 
šioje srityje, nes nuo 194C 
— 1941 metų, kai buvo pa
siekta aukščiausio aukštes
niosios mokyklos lankytojų 
skaičiaus, įstojančiųjų skai

tos sumažėjo 1,000,000. 
KIEK BUVO?

1940 — 1941 mokslo me
tais beveik 7,250,000 moki
nių buvo aukštesniųjų mo
kyklų sąramuose. Per pas
taruosius trejus metus aukš 
tesniąsias mokyklas lankan
čiųjų skaičius taip nupuolė, 

Wid nuo 1934 metų kasmet 
didėjantis prieauglis išnyko. 
Kaip aukščiau minėtos įstai
gos tvirtina, mūsų mokyk
las dabar telanko tiek moki
nių, kiek jas lankč prieš de
šimtį metų.

Kartu su sumažėjusiu mo
kyklas lankančių skaičiumi,

kė, apie 2,750,000 berniukų 
ir mergaičių tarpe 14 — 17 
metų amžiaus dalį arba vi-

amžiaus jaunuolių dirbo, ne 
gu 1940 metų kovo mėnesį.

1943 metų liepos mėnesį

giau, nei pusė 14 — 17 me 
tų amžiaus, jaunuolių turė
jo darbus. Aukščiau minė
tos įstaigos tvirtina, kad 
šią vasarą mokyklos am
žiaus dirbančių vaikų skai-

LABAI SVARBUS 
DALYKAS MOKSLAS

Federalinių įstaigų virši
ninkų, skatinančių jaunuo
menę lankyti mokyklas, pa
reiškimai pabrėžia tą faktą, 
kad jaunuomenės mokslini
mas yra labai svarbus karui 
ir pokariniam laikotarpiui.

“Jūs norite, kad ši šalis 
būtų galinga ir turtinga pc 
šio karo” J. W. Studebaker 
raš? savo Laiške Amerikof 
jaunuomenei, “bet ši šalie 
gali atlikti savo pareigą pa
saulio vadovybėje tik tada 
jei jos piliečiai ir toliau ži
nos kaip. Geriausia vieta pa
siruošti rytojui yra aukšles 
niojoj mokykloj.”

“Jūs būsite daug naudin 
gesni šio karo laimėjimai 
jei jūs būsite gerai išlavin

Išvijus nacius iš Paryžiaus, miesto gyventojai krykštaujančiai sutinka praeinančią 
Amerikos kariuomenę. Motorizuoti daliniai demonstruoja Amerikos galybę. Prancūzai 
negali atsistebėti, kad Amerikos karo maš.na galėjo sutriuškinti Vokietijos galybę. (D. 
S. Signal Corps photo; Acme-Draugas tele photo)

ti”, pasakė K. F. Lenroot. 
“Tai sako karo ekspertai. 
Bet juk karas nesitęs amži
nai. Kai ateis taika, mes tu
rėsime tokią progą, kaip nie
kuomet dar neturėjome ka
ro metu, vesti įspūdingą ir 
vertingą gyvenimą. Mes tu
rėsime didžiausią darbą, ko
kį mes tik kada turėjome, 
padėdami žmonėms teikti pa 
tarnavimus, reikalingus ge
ram gyvenimui. Tam mes 
privalome turėti išmanančių 
žmonių. Mokykla ir yra tin
kamiausia vieta įgyti išsi
lavinimą tam reikalui.”

P. V. McNutt, kalbėdamas 
Į mokyklos amžiaus berniu
kus ir mergaites, pasakė: 
“Mokyklų atidarymas šį ru
denį yra jūsų D-Day kovoje 
už geresnį pasaulį. Aš tikino 
si, kad kiekvienas iš jūsų 
3Upras šį kvietimą taip nuo
širdžiai, kaip jūsų vyresnie
ji broliai yra supratę.”

Budriko radio , 
programa

Šį sekmadienį, rugsėjo 3 
dieną nuolatinė Budriko ra
dio programa bus girdima 
kaip -9:30 valandą vakaro 
per didžiąją radio stotį WC 
FL-1000-k. Programoj daly

vaus geriausios meno jėgos. 
Bus gražių liaudies daine
lių ir smagios muzikos, ku
rią patieks Budriko didžiu
lis radio orkestras. Visi kvie 
čiami pasiklausyti įdomi es 
programas. Kita programa 
girdima kas ketvirtadienio 
vakarą kaip 7 valandą per 
Cicero stotį WHFC-1400-k.

Šias programas leidžia 
Juozo Budriko gerui rakan-

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

°u-duodune Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
inius Žiedus, Rašomas Plunks

na* lr jvalrius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Taipgi
Laikrodi

Turime dideli 
Ir gerą pasi
rinkimą Muzikaližkų Instrumen
tų, Muzikaližkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir ivairių kitų muši 
kalių daiktų.

taisome Laikrodžius, 
lėlius, Žiedus, Rašomas 

Plunksnas, ir Mmrikaliua In- 
vtrumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
rOELRY — WATCHMAKKB

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pkeme: LAFAYETTE 8617

dų, auksinių daiktų ir mu
zikos krautuvė, adresu 3241
S. Halsted Street, Bridge- 
porte. Pranešėja

Darbas yra gražiausia vy 
ro ypatybe.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DAKTŲ FL,fclTV

(wtre*Alua namas nasno 
tmmolas MaToaaias

“S?Velvafone„w 
$12.50

IKI gM.M VI KIEKVIENA
•• <krai«. MataraMa 

▼m. Nmtaaka. Vlaaj Mty MatnM «*■(« 
>l*ltea. ParinatMhaa aryatai sl«ar »i*,m

rii '

I Paresse »■>■*« Ir I
Į įautaa MM M leSwHno«ą «**atla»e į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

iTM 6 Aafciaad tt Km. MB*
Atdara ana • HM ». MtaS. aaa • lt* A 

Lurruvunai
teis W ssth m. tad n. tnw tsss 
•O N. IMnrborn Hm. SM, Sta M4S 

VlduraUaaMa ra*. ►—*. Aa«ra«aa< Ir 
katrtrtaAlaų aaa I Iki t.

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Važiuojam! I

Cicero. — Rugsėjo 3 d. 
Labdarių Sąjungos centro 
piknikas savam ūkyje.

3-j i kuopa yra gavūsi L. 
Stanciko t r o k ą darbinin
kams nuvežti. Be darbinin
kų, trokš bus vietos ir ne 
darbininkams. Kurie norite 
pakvėpuoti tyru oru ir pa
remti labdarius., prašomi a- 
teiti 12 vai. dieną prie pa
rapijos mckyk’-os. Už nuve
žimą ir parvežimą bus ima- 

,ma 50c.
Valdyba

Brighton Park. — Labda
rių Są-gos 8 kuopa pilnai 
jau prisiruošė prie šaunaus 
išvažiavimo, kuris, kaip ži
nom, įvyko sekmadienį, lab
darių ūky. Kaip centro, taip 
ir kuopų vienintelis noras, 
kad šis išvažiavimas pasi
sektų. Be abejo, kad ir pa
siseks, nes visos kuopos taip 
stropiai ruošiasi, kaip ir Bri
ghton Park. Rengimo komi
sija rūpinasi, kad ne tik 
atsilankusius pavaišinus, da
vus linksmaus laiko, bet pa
sistengus nuvežti tuos, ku
rie neturi kaip nuvažiuoti. 
Tą dieną bus du trokai prie 
bažnyčios: vienas išeis 9 v., 
kitas po 12 vai. Norintieji

Pranešimas Visuomenei
KAD

K. J. MACKE REALTY COMPANYI
(KAZYS J. MACIUKAS)

Perkelia Raštinę (Office) į Nuosavą 
Namą Po Antrašu:

24» Wesl Mlh St. Tel. Pro. 3140
TEIKS VISUOMENEr TEISINGUS SEKANČIUS 

PATARNAVIMUS

APDRAUDŽIA M (Insurance) gyvastį, namus, 
rakandus, automobilius, auksus, daimantus, bran
gius kailinius, krautuvių tavorą, krautuvių langus 
(Plate Glass) ir visokį kitą čia neįvardintą turtą, 
kuris tik turi vertės ir yra reikalingas apsaugos 
nuo sudegimo, vėtros sunaikinimo, pavogimo, ap
gavystės ir kitų nelaimių.

TEIKIAM greitą patarnavimą, iškraustyme 
rendauninkus, už nemokėjimą rendos.

PADAROM notariškus raštus, kontraktus, nuo
savybių pervedimo dokumentus, Deeds, Mortge- 
Čius, Notas, Liaus, BilI of Sales ir kitus įvairius 
raštus. Mes esame registruoti ir patyrę NOTARAI.

PARDUODAM ir mainom namus, lotus, biz
nius, farmas ir kitokį turtą Chicagoje, ir jos apie- 
linkėse, taipgi ir kitose valstijose. Turime Valdžios 
Leidimą “License.”

Turėdami bite reikalą, malonėk atsilankyti ar
ba pašaukite Telephonu į mūsų offiaą, dienomis 
arba vakarais, o mes pilnai užtikriname Tamstą, 
kad tiksi patenkintas mūsų patarnavimu arba pa
tarimu.

važiuoti susižinokit su Šir- 
vinslcu ar Vaičekausku, ku
rie tuo rūpinos'. Nut. rast.

Iš ALBF susirinkimo
Brighton Park. — Ameri

kos Lietuvių Bendro Fondo 
6 skyriaus susirinkimas į- 
vyko 25 d. rugp., Hollywood 
svet. Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, bet nuveikta la
bai daug. Neskaitlingumo 
priežastis buvo ta, kad Da
riaus-Girėno Motinų klubas 
turėjo susirinkimą tą patį 
vakarą, o, antra, tai Brigh
ton Park parapijos karniva- 
las irgi prasidėjo tą patį va
karą.

Susirinluman atsilankė at
stovas iš centro L. šimutis 
ir padarė platų pranešimą. 
Paskui J. Daužvardienė pa
aiškino apie Community and 
War Fund ir ragino lietu
vius rengtis prie to fondo 
vajaus, kuris prasidės spa
lių mėnesį. Iki tam laikui 
turime gerai susiorganizuo
ti, Susirinkime darbininkais 
vajuj užsirašė 12 asmenų.

Nutarė laikyti kitą susi
rinkimą 8 d. rugsėjo. Vieta 
bus pranešta vėliau per laik
raščius.

Prie skyriaus prisirašė 
penki nariai. K.
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KUN. A. LINKUS IR TOWN OF LAKIECIAI 
. Nuoširdžiai kviečia visus į

S V. KRYŽIAUS PAR. METINĮ PIKNIKĄ
Sekmadienį, Rugsėjo (September) 3 d« 1944 m. 

GRAŽIAME VYTAUTO DARŽE
Bus visokiu įdomybių ir pamarginimų — gražus programas, skanių valgių 

ir gėrymų — vienu žodčiu, bus visko su geru kaupu.
Piknikas baigsis KARNIVALE, kuris dabar vyksta prie 47th ir S. Damen 

Avė. Ten rasite įvairumo ir laimės progų. Kami valas baigsis Rūgs. 4d., vakare.

VADAI ŽIŪRI AMERIKOS KARIUOMENES PARADO sų profesijonalams, mūsų 
vadams kilti į politikos vir
šūnes, kaip kad iškilę airiai, 
čekai ir kiti. Juk ir mes tu
rime gabių ir sumanių po
litikoje vyrų, kurie gali už
imti bile kokią vietą valdžios

darbuose. Jie tvarkys reika
lus dar geriau, negu kiti.

Rėmėjas

gramas didelis piknikas rug-i 
sėjo 2 d., vietos parapijos 
darže. Komisija yra užkvie- 
tus ir “Margučio” štabą su 
Baltramiejum, Cecilija ir 
Bupikių choru, kurie atsi
lankiusius į pikniką palinks
mins. Northsaidiečiams be
lieka tik skaitlingai atsilan
kyti. Visas pelnas skiriamas 
adv. A. Olio į teisėjus kan
didatūrai paremti.

Remkime lietuvį, pasi
stengtame savo darbais, au
komis ir balsais išrinkti dar 
vieną lietuvį teisėją. Jo lai
mėjimas visiems lietuviams 
atneš garbę, o, gal, ir kaip 
kada naudą. Padėkime mū-i

! North Side. — Kai kurių 
vietos veikėjų pastangomis, 
suorganizuotas komitetas 
adv. A. Olio kandidatūrai į 

į miesto teisėjus paremti. Pra 
, ėjusią savaitę pas Strupus 
Į įvyko susirinkimas, į kurį 
i atsilankė daug mūsų koloni
jos veikėjų, respublikonų ir 
demokratų ir visi pasisakė 
remsią mūsų tautiečio kan
didatūrą į miesto teisėjus.

Susirinkime įsteigtas eg- 
| zekutyvis komitetas, kuris 
j darbuosis iki rinkimų. Pir- 
, mas jo darbas yra — ren-

Dienraščio “Draugo” me
tinis, didysis piknikas Vy
tauto parke bus pirmadienį, 
rugsėjo 4 d. Pikniko rengė
jams į talką atėjo daug ge- 
gaširdžių, lietuvių draugijų 
bei organizacijų veikėjų ir 
rėmėjų. Ir taip, prie didžio
jo haro darbuosis rinktiniai 
vyrai. Restorane vadovąus 
ir darbuokis veikėjos iš Lab
darių Sąjungos 3 kp. Cice
ro. Prie bingo drabuosis 
Vargdienių Seserų; Gildos vei 
kėjos: Zaurienė, Turskienė 
ir Samolytės. Prie ‘hot dogs’ 
ir bufeto kitoj vietoj parke 
Akademijos Rėmėjų Draugi
jos 6 skyriaus iš Brighton 
Park veikėjcs. Prie ice 
cream šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Draugijos 2 sky
riaus iš Brighton Park vei
kėjos.

Žmogus gali tapti žiftogu 
mi tik per auklėjimu. — Kan

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• BRANDES • VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

NELAISKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlui

Viena Amerikos kariuomenėš divizija paroduoja Pary
žiaus gatvėmis. Parado žiūri aukšti kariai. Iš dešinės į 
kairę: majoras generolas L. T. Gerow, komendantas CGV 
korpuso; M. Le Trocer, komisijonierius išlaisvintos Pran
cūzijos; generolas Le Clerc; generolas De Gaulle; Įeit. 
generolas Omar Bradley, komendantas Amerikos saus- 

i žemio jėgų Prancūzijoj; ir Įeit. generolas Hodges, komen
dantas Pirmosios Amerikos Armijos. (U. S. Signal Corps 

• photo; Acme-Draugas telephoto)

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

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

North Side. -— Maskolai- 
čiams išsikėlus iš šios ko
lonijos, pasiliko didelė spra
ga darbuotojų lietuviškai-ka 
balikiškame veikime. Bet jų 
nepamirštame. Vadovystėje 
J. Ramoškos ir kitų, praė
jusį šeštadienį) gausiai buvo 
susirinkę northsaidiečiai į
parapijos svetainę, kad ap
gailestavus, prisiminus ir 
pagerbus Maskolaičiusv Nors 
Pranas Maskolaitis dabarti-! 
niu laiku negaluoja, bet 
mes, pilnai tikime, kad jis 
greitu laiku pasveiks; nors, 
gal, negalės su mumis kar
tu darbuotis, kaip praeity,' 
bet linkim įeiti į jų dabar
tinės kolonijos lietuvių vei-' 
kimą ir ten taip gražiai ir 
nuoširdžiai pasidarbuoti lie
tuvių katalikų tarpe, ypač i 
vaidybos meno dirvoje, kur 
Maskolaičiai turi didelių ga
bumų. Kas nežinojo Masko- 
laičių grupės, kuri kiekvie
noje Chicago lietuvių kolo
nijoje surengė gražų vaidi
nimą. Buvusieji lošėjai iš
vyko tėvynės ginti, vadovas 
P. Maskolaitis sunega'ėjo, 
bet mes tikimės, kad po ka
ro sugrįš mūsų jauni lošė
jai, pailsės bei sustiprės P. 
Maskolaitis ir vėl išgirsime, 
kad jų grupė gastroliuoja 
po Chicago ir jos apylinke? 
lietuvių kolęnijas.

Lletuvytis

rugsėjo 3 d., į labdarių ūkį, 
gali 9 vai. ateiti prie baž
nyčios. Čia bus didelis ir pa- 

<uo t°gus trokas, kuris nuveš ir 
'parveš už 75c. Ruduo greitlia" ,

Įrįn. į artinas, tad, kol dar gražios 
lab- (dienos, važiuokime į atvirą 
ienį, gimtą. Koresp.

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato Sk w
Naujus Namus. Turi Pil- u\||yj \ ' 
ną Apdraudą Savinin- B'vįH k 
kams ir Darbininkams.
GEO. BORCHERTAS W

10546 S. Artesian, CED. 1739

222 W. Adams St. Kamb. 1548-54
Telefonas CENTRAL 5208 

GENERALINIAI AGENTAI šiū Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

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

RUOŠIESI Į ŠVIESESNĮ 

RYTOJŲ?

Tik rinktinė aukštesnioji mokykla 

paruoš Jums kelią

DISTRIBUTOR

kmH Ambrosia & NectarHufl b e e r s
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Akademiniu mokslu

Katalikišku Auklėjimu

Socialiu Lavinimu

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morąičių
Ta įstaiga Jūsų

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJA 
Chicago, Illinois

Mokslo metas prasideda antradienį, š. m. rugsėjo 
12 d su šv Mišiomis, 9:00 vai. ryto.

Naujos studentės kviečiamos susirinkti penkta
dienį, rugsėjo 8 d. 2:00 vai. po pietų.

Savinos and Loan Assn. of Chicaoo
U. CERMAK RD. ... .................. Tel. CANnl 888*1

BEN J. KAZANAUSRAS, Raiti ninku.

35* Strert
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X “Draugo” Labor Day 

pikniko dovanoms gauti ti- 
kietai plaukia iš visų pusių. 
Kad palengvinus administra 
ei j ai, visų prašoma tikietų 
šakneles (stubs) grąžinti 
kiek galima greičiau. Pas
kutinėmis prieš didįjį pik
niką dienomis ir taip susi
deda daug darbo.

X Gimimo Panelės šv. pa
rapijos buvęs karnivalas 
gryno pelno davė $6,011.05. 
Kleb. kun. J. Paškauskas 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
darbininkams ir visiems, ku
rie karnivalą rėmė visomis 
išgalėmis. Vieningo darbo 
gražūs vaisiai.

X Visų Šventųjų parapi
jos didysis karnivalas pra
sidėjo praeitą penktadienį ir 
tęsis per dešimtį vakarų. 
Parapijos aikštėj (darže) 
tiek pristatyta įvairių žais
lų ir būdų, kad net vietos 
trūksta. Ne tik vietos, bet 
daug žmonių ir iš toliau at
vyksta savo laimės išbandy
ti.

X Kun. M. Šmigeiskis, M. 
I.C., kapelionas U. S. karo 
laivyne (Navy), parvyko ke- 
letai dienų poilsio. Aplankė 
“Draugo” redakciją, gėrė
josi atliktu remontu ir iš
vyko į Hinsdale pabuvoti 
gražioj sausžemio gamtoj.

X Commanity and War 
Fund būsimo vajaus reika 
lais Chicago lietuvių spau
dos ir organizacijų atstovų 
gausus susirinkimas įvyko 
praeitą ketvirtadienį,, Darius 
Girėnas salėj. Plačius ir įdo
mius pranešimus, kaip ruo
šiamasi tam vajuj padarė 
atvykę to fondo atstovai. 
Lietuvių skyriaus pirminin
ku yra J. Daužvardienė, ku
ri labai pavyzdingai prave
dė susirinkimą.

X šilinės atlaidams Gimt- h 
mo Panelės šv. parapijos 
bažnyčia bus labai gražiai 
išdažyta, ir išpuošta. Para- Į 
pijonai džiaugiasi. Be to, 
mokykloj ir seserų gyvena
muose kambariuose viskasį • ♦
taisoma, puošiama ir įveda
ma naujų pagerinimų, kurių 
sbanibiausiĄs bus — stokeris 
centraliniam šildymui. Beje, 
į šilinės atlaidus Marųuette 
Parkan kasmet suvažiuoja 
žmonių ir iš visų kitų apy
linkės parapijų.

X Rožė Maaeiiausfeienė iš
vykus atostogų trims savai
tėms pas savo bičiulius Tau- 
jenius į Carter, Wis., nei 
dienos neturėjo poilsio. Pa
taikė nuvykti tuo metu, kai 
uogos buvo prinokusios (ir 
agurkai buvo pačiame gra
žume). Tad tiek tų gėrybių 
prisikenavo, kad troku rei
kėjo CUicagon pargabenti. 
“Dabar, grįžus iš atostogų, 
pasilsėsiu”, juokdamos sako 
Mazeliauskienė.,

X Antanas Sipaitis, 10822 
S. Michigan Avė., per tris 
pastaruosius mėnesius buvo 
rimtai suimtas paralyžiaus 
ir atsidūręs kritiškoj padė
ty. Dahar jau sveiksta. Jis 
yra buvęs Keistučio choro 

'narys. Choristai jį kartkar
tėmis aplanko.

X John Mason, Darius-
f
i Girėno posto komanderio pa 
reigos, einant Amerikos Le
giono įstatais, pasibaigė su

Illinois vai. Amerikos Le
giono konvencija. Nauju ko- 
manderiu yra Joseph Ra
čiaus, kurio instaliacija bus 
šį mėnesį. Ir buvęs ir nau
jas komanderiai yra švie
sūs, draugiški vyrai.

X Viktoras Yodelis, 3243 
W. Fulton Blvd., gavo laiš
ką nuo savo brolio Jono Jp- 
delio iš Kupiškio. Rašo, kad 
visi giminės yra sveiki, tik 
miręs pusbrolis Domas še
rys. Laiškas išsiųstas sau
sio mėn. 28 d., šių metų.

X “ Drauge” galima gau
ti tikietų ruošiamo bankie- 
to Amer. Liet. Tarybos Chi- 
cago skyriaus valdybai įves
dinti. Atsilankę klauskite 
Igno Sakalo. Bankietas bus 
rugsėjo 24 d., Evergreen klū 
be, prie 91 ir S. Western 
Avė. Bilietai po $2.50.

X L. Stanciko trokas iš 
Cicero su šeimininkėmis ir 
piknikierifais — “Draugo” 
piknikan psr Labor Day iš
važiuos nuo parapijos mo
kyklos, 8 vai. ryto. Visų pra
šoma susirinkti laiku.

Susirinkimai
Cicero. — Draugijos Šv. 

Antano mėnesinis susirinki
mas bus rugsėjo 3 d., 1 vai. 
popiet, parapijos mokyklos 
kambary. Visus narius pra
šom susirinkti, nes yra daug 
svarbių pranešimų ir svars
tymų. Valdyba

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.) Hlf « l " •
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Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo
Rekordas: t

ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!
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PERBONAIJZRD MKMOR1AL4 AT NO ADDITIONAL COflTI 
PAHTICULAB raOFLiB PREFKR PACHANKIS PBODUOTIONS 

DI8TRIBUTOR8 OF THB NAMOUS MONTKLLO ORANITB
VunlnilAlt Bi rsng r si Brist la Hm W«M.

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks rugsėjo 3 d., 
12:30 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite. 
Karo bonai bus vėl pardavi
nėjami ant vietos.

LuciUe S. Dagis, rašt.

PIRKITE KARC RONTJS •

PADEKONE

tĮt
ONA GUŽAUSKIENE
(po tėvais Graži įtikiu t ė ir po 

pirmu vyru Miluu(ieiiė)

Velione mirė Kugp. 18d., ly
tim., ir tapo puiaiuota Kugp. 
28d., o daoar ilsis esv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutilus 
ir negalėdama atidėkoti tiems, 
kurie nuteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją j tą 
neišvengimą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami tą jos liūdną praslšali- 
nimą iš mūsų tarpo, dėkojame 

' mūsų dvasiškiems tėveliam^ — 
kun. kleb. A. Linkui, kun. St. 
Joneliui ir kun. St. Adomtnui, 
kurie atlaikė įspūdinas pamal
das už jos sielą, o kun. kleb. 
A. Linkui už pasakymą pritai
kinto pamokslo bažnyčioje ir
prie kapo.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame grab, Lachawicz ir 
Sūnams, kurie savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ją j amžinaatį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, 
dėkojant visiems dalyvavusiemo 
laidotuvėse žmonėms; o tau, 
mylima moteris ir motinėle, 
lai Visagalis Dievas suteikia 
amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Vyras, Duk
terys, Žentai, Podukrė, Posū
nis, Sesuo, Marti, Anūkai ir

| Brolis.

Marųuette Park. Gimimo 
P. Š. parapijos Kareivių Mo
tinų klubas eis “in corpo- 
re” prie šv. Komunijos 8 
vai. ryto rūgs. 3 d. Po Mišių 
šv. bus pusryčiai ir susirin
kimas. Visos narės prašo
mos dalyvauti, nes turim 
svarbių reikalų svarstyti.

Trijų Metų Mirties 
Sukaktuvės

t

Draugijos Šv. Petronėlės 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 3 d., 1 vai. 
popiet, Šv. Jurgio parapijos 

I mokyklos kambary. Narės 
Į malonėkite atsilankyti.

A. Laurinaviche, rašt.

Simono Daukanto draugi- 
E. K. jos mėnesinis susirinkimas

įvyks sekmadienį, rugsėjo 3 
d., 12 vai., Chicagos Lietu
vių Auditorijos svetainėje. 
Susirinkimas yra svarbus, 
todėl kiekvienas narys ir 
narė privalo būtinai atsilan
kyti. Yra svarbus klausimas 
kas link metinio parengimo, 
kuris rengiamas spalių 29 
dieną. P. K., sekr.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

PRANCIŠKUS TVAIKAS ASt
Jau sukako trys metai, kai 

negaileutinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tė
velį, Pranciškų Waikasą.

Netekome savo mylimo rug
sėjo 3d., 1941m.

Nors laikas tęsiasi, niui jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingasis Dievas sutei
kia jam amžiną atilsį.

Gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą bus atlaikytos Die
vo Apveizdo parap. bažnyčioj, 
Rugn. 4d., 1944m., 7:45 vai.
ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. I’ranclškaus sielą.

KAZIMIERAS MATULIOKAS

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
įš mūaų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį, Kazimierą Matulioką.

Netekome savo mylimo Rugsėjo 5 d. 1943 m.
Nors laikas tęsiasi bet mes jo niekados negalėsime užmirš

ti Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už

prašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) antradienį, 
Rugsėjo 5 d., 1944 m. Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 7:00 
vai. ryto, ir 2 šv. Mišias. Šv. Gabrieliaus parap. bažnyčioje, 
Milvvaukee, Wisc. tą pat dįeną.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a.a. Kazimiero sielą.

Nuliūdę: Moteris Agota, Sūnai Ack. Valentinas (U.S. Ma
rines) ir Edmund, Dukterys Eleanor Wideikis, Matilda, Lucy, 
ir Pautne, Anūkai ir kitos Giminės.

MALDELk
O Viešpatie Jėzau Kristau, 

kuysai ntuigailėjai išlieti Savo 
brangiausiąjį Kraują už mus 
ir už Pranciškaus ulelą, už ku
rią mes meldžiame. Tave nu
žemintai maldaujame, kad jis 
veikiai patirtų Jo Švenčiausio 
Kraujo dieviškas pasekmes ir 
apvalytas nuo vieų dėmių bū
tų priimtas į dangų, į mūaų 
amžinąją buveinę, kad jis ten 
džiaugtųsi Tavo garbėje per 
amžius. Amen.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Se
suo, Marčios ir kitos Giminės.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

RAPOLAS BALZEKAS

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį, Ra
polą Balzeką. Netekom savo mylimo Rūgs. 2d., 1943.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai Dievas suteika jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias (su 
egzekvijomis) už jo sielą pirmadienį, Rūgs. 4d., 
1944m., Nekalto Prasidėjimo Šv. Panelės Marijos 
parap. bažnyčioje, 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumi pa- 
imelst už a. a. Rapolo sielą.

Nuliūdę: Moteris Zofija, Dukterys Bronice Web- 
er, Frances Bohl, Irene Weber ir Virginia, Sūnus 
Ralph, Brolis Stanislovas Balzekas, Sesuo Stefani
ja Chipukin ir visos kitos Giminės.

GARV, INDIANA LAIDOTUVIŲ fMTAiGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
ICSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

ELZBIETA
URBONIENE

(po tėvais Kalinauskaitė)
Oyv.: 10558 S. Wabash Avė.
Mirė rūgs. ii., 19t4m., 6:- 

30 vai. ryte, sulaukus pusės
n m ž i ji i it-t

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Rokiškio apskr., Kvietkų par., 
Roikienos kaimo. Amerikoje 
išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame .įullūdime: 
vyrą Nikodemą; 3 sūnus Ray- 
mond, Krank Ir marčią Julia, 
ir Mielinei (U. S. Marines); 1
dukterį Emilta Kordlck ir žen
tą Adolf; 2 anūkus; brolį 
Raymond Kalinauuką (Cali- 
fornijoje); ir daug kiti, gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Ame
rikos Lietuvių Kareivių Moti
nų ir Tėvų organizacijos (Sal- 
timlero suorganizuotos grup
ės).

Kūnas bus pašarvotas 2 v. 
popiet, L. Bukausko koplyčioj, 
10821 S. Michigan a ve. Lai
dotuvės įvyks antii.J., rūgs. 
5d., 1944m. 18 koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėta į Visų 
Šventų par. bažnyčią, kurioj J- 
vyke gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po piuiialdy bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįutamus 
dalyvauti šloes laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Nūnai, Duk
tė, Marti, Žentas, Anūkai, Bro
lis ir Giminės.

Laldot. dlrektorliM: L, Bu
kauskas, tel. Pullman 9631.

BŪT U. S.

ASTHMA
Palengvinimas per “ASMIN”

J K VAL. AR PINIGAI ATGAL 
Dėl Naktinio ir Rytinio Kraulio 

Pabandykit BRONKE8
903 U'. <lXrd St. Lng. <1515

^^STEVEN’S PHARMACY

BONDS WJTH THE SAVINGS

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUAN1AN MONUMENT MAN — 

Menber of the Uthuaatoa Chamber of Commerce
MODERNI IfvitUnš PARODA: REZIDENCIJA^

4685 W. Wasfaington Blvd. 5919 South Troy Street 
TeL ESTebrook 8646 Tel. REPublic 4298 

VALANDOS: Kudtoa »-» «. mk.; Aeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVUUI 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
etai vienas ii mūsų gražių MONUMENT COe

paminklinių produktų. {
DIDYSIS Ofisas tr DtrMuvB: 527 N. WESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEV BIOS

i/M'

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
- Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dienų ir Nalrtj

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAW1CZ 1B SUNA1
2814 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN A V®.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTLANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HAJLSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ TriephoiM YARDS 1418

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone VARUS 07H1

MAŽEIKA
UM UTIIANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VAKDS 1138—M
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Labor Day, rugsėjo 4 d.

Įvyks "Draugo" gražus piknikas
“DRAUGO” PIKNIKAS ĮVYKS VYTAUTO DARŽE. VI
SI ESATE KVIEČIAMI Į ĮDOMŲ IR GRAŽŲ PIKNIKĄ

Pirmadienį, per Labor lai (movies). Bus gera mu-

h «.»• <■ •»/»,»

Day, rugsėjo 4 dieną, Vytau
to parke, įvyksta dienraščio 
“Draugo” piknikas. Bus ne
paprastai gražus, šaunus ir 
įdomus “Draugo” piknikas.
Bus Įvairiausių dalykų.

“Draugo” piknike dainuos mos rūšies dešrų ir 
Keistučio klubo choras, ku- raugintų kopūstų, 
ris pasižymi gražiu dainavi 
rau, Taip pat bus proga pa 
matyti krutamieji paveiks

Apsivertė

Apsivertus gazolino tro- 
kui, gazolino įbėgo į base- 
mentą ir State House, 735— 
737 State str., kilo gaisras, 
praeitą ketvirtadienį. Du 
sužeisti gaisro metu.

* y *

Apvogė

Keturiasdešimt dėžių whis- 
ky buvo pavogta iš taverno, 
1757 W. 97th str. Savinin
kas pranešė policijai.

* # ♦

Iškrito k
Mrs. Josephine Skinner, 

45 metų, iškrito iš 9-to aukš
to, savo apartamente, De 
Witt viešbutyje, 244 E. Pear- 
son str., ir užsimušė praeitą
ketvirtadienį.

* * *

Išgelbėjo
Polioininkai ir gaisrinin- 

.kai praeitą ketvirtadienį iš
gelbėjo 3 metų mergytę iš 
vandens užtvankos po to, kai 
ji krito 8 pėdas į vandens 
užtvanką, užpakalyje namų, 
1723 E. 79th str.

Nemažas turtas
George W. Brown, Elwell 

Parker Electric kompanijos 
generalis pardavimo agen
tas, Chicago, kuris mirė 
1943 m., lapkričio 5 d., pali
ko nuosavybės už $746,- 
438.33.

Gaisras
Standard Sausage kompa

nijoje, 953 W. 37th str., pra
eitą ketvirtadienį buvo kilęs 
gaisras. Sakoma, kad gais
ras sukėlė $25.090 nuosto
lių.

Trys gaisrininkai buvo 
nugaravę nuo dūmų.

Karo paroda
Praeitą penktadienį atida

ryta karo paroda, Congress 
str., Grant parke. Parodojee
rodoma priešo lėktuvai ir 
kiti oro įrankiai. Paroda tę
sis iki antradienio vakaro, 
nuo 2 vai. iki 10 vai. vakare.

, Prie kapo
Chicagoje viena motina 

mirė prie sūnaus kapo, Anti- 
polier kapuose, už Forest 
Pa rk.

zika, ir du orkestrai gros šo
kiams per visą dieną. Pikni
ke galėsite laimėti šešis 
U. S. karo bonus arba pini
gais gauti. Labai skanių 
valgių galėsite gauti: pir- 

namie

Į pikniką atvažiuokite ne
valgę, Vytauto darže galė
site gauti labai gerų valgių.

“Draugo” piknike bus 
įvairiausių įdomybių, ypač 
daug juokų ir šposų.

Nėra ko čia daug pasako
ti, atvykite pirmadienį, La
bor Day į “Draugo” pikni
ką ir turėsite labai gerą lai
ką. Turėsite progą susitikti 
su savo pažįstamais ir pažįs
tamosiomis. Daug žmonių 
pasižadėjo atvykti iš toliau 
į “Draugo” pikniką.

Maloniai esate visi kvie
čiami atvykti į “Draugo” 
pikniką, įvykstantį Labor 
Day, rugsėjo 4 d., Vytauto 
darže. Iki pasimatymo 
“Draugo” piknike.

AR ŽINOTE, KAD..._________________________________________________ '-M

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

VYTAUTO PARKE
BUS DALINAMA $500.00
Tai Ne Viskas ... Bus Ir-

VIENAS Didžiulis ir Garsus KEISTU
ČIO KLIŪBO CHORAS, kuris išpil
dys nepaprastai gražų menišką 
programą.

DU Piknikiniai Orkestrai ŠOKIAMS 
per VISĄ DIENĄ.

TRYS Rodymai įdomių KRUTAMŲJŲ 
PAVEIKSLŲ (Movies) po Atviru 
Dangumi. 3-5 ir 7 vai.

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

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

SEPTYNIOS Laimingos Pramogų Vie
tos.

AŠTUNTA Valanda — LAIMES VA
LANDA.

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 CICERIEČIŲ VALGYKLĄ, Kur 
pavaišins jus skaniausiais Lietuviš
kais valgiais.

NEBENT TAI BUVO 
POPIET

Visiems yra žinomas po
sakis, kokie esti» vokiečiai 
po gerų pietų, štai, šis A- 
merikos karys, Lt. Clarence 
E. Coggins, eidamas patru
lio pareigas, Pietų Prancū
zijoj, pateko į vokiečių ne
laisvę. Belaisviui pareiškus, 
kad vokiečiai yra amerikie
čių apsupti, jie jam patikė
jo, leido grįžti į savo štabą 
ir pareiškė, jog visas vokie
čių pulkas — 17 karininkų 
ir 924 kareiviai — pasiduo
da į amerikiečių nelaisvę. 
Taip ir padarė. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DTICNRKBTO DRAUGAS, CHICAGO, ITOol^

Per dešimt metų

Nesakė motinai, kad sūnus miręs
MOTINA MANE, KAD JOS SŪNUS RUSS COLUMBO 

YRA GYVAS. PASLAPTIS BAIGĖS SU MIRTIMI

HOLLYWOOD. — Per de
šimt metų nebuvo pasakyta 
motinai, kad jo3 sūnus Russ 
Columbo, žymus daininin
kas,, yra miręs. Motina ma
nė, kad jos sūnus yra dar 
gyvas, ir vieną dieną grįš į 
namus. Mrs. Julia Columbo 
mirė rugpiūčio 30 dieną, ne
sužinodama apie sūnaus 
mirtį.

Nuo rugsėjo 2 d., 1934 m., 
kiti jos vaikai nesakė, kad 
jos sūnus Russ netikėtai 
mirtinai persišovė, kai tyri
nėjo seną pistoletą. Vaikai 
motinai sakė, kad jos sūnus 
Russ yra Europoje, ir ten 
jam sekasi, labai užimtas 
darbais ir dar negali grįžti 
namo.

Kiekvieną mėnesį ji gau
davo už $398 čekį iš Russ, 
“kuris niekada nepamiršta 
motinos”. Tai buvo iš jo In
surance kompanijos. Ir kiek
vieną savaitę per 10 metų 
Russ’o broliai, John, ar Al- 
bert, ar Tony, ar kiti gimi

nės, perskaitydavo jai laiš
kus iš Russ.

John ir Albert gyvena 
Hollyvvoode, Tony Philadel- 
phia. Jie parašydavo laiš
kus brolio Russo vardu. Vi
suomet jie sakydavo, kad 
Russ žada grįžti namo.

Pradžioje šeimos nariai 
slėpė nuo motinos apie sū
naus mirtį iš pasigailėjimo, 
nes bijojo, kad skaudi žinia 
mirties jai neatneštų. Jie 
planavo “kurią dieną” pasa
kyti, kai padėtis pegerės. 
Niekad to neįvykdė. Motina 
mirė nesužinojusi apie sū
naus mirtį.

Visi gaus
WASHINGTON. — Kiek

vienas amerikietis kareivis 
gaus kalakutienos Thanks- 
giving Day (padėkos dieno
je), — pranešė karo depar
tamentas rugpiūčio 31 d. 
Taip pat užteks kalakutie
nos ir civiliams.

U. s.
KARO
BONAI

PASIKLAUSYKITE ŠIŲ ORATORIŲ

Kun, Urban Nagle, O.P. (kairėj), redaktorius “Holy 
Name Journal”, pradedant rugsėjo 3 d., kiekvieną sek
madienį, iki gruodžio 31 dienos, nuo 11:30 iki 12 vai 
dieną kalbės per Blue Network radio “Hour of Faith” 
programoj. Dešinėj kun. K K. Bouscaren, S.J., bus kalbė
toju per rugsėjo mėnesį katalikų radio valandoje, kiek
vieną sekmadienį, nuo 6 vai. vakare. (NCWC-Draugas)

Iš Austrijos gyvenimo

Naciai atnaujino persekiojimus
VOKIEČIŲ KATALIKŲ CENTRO PARTIJA TURĖJO 

SUSIRINKIMĄ LUCERNOJE

Zuriche, Šveicarijoje, gau
ta žinių iš patikimų šaltinių, 
kad Heinrich Himmlerio 
agentai vėl pradėjo Austri
joje žiauriai persekioti dva
siškius. Monarchistai, taip 
vadinami aristokratai, taip 
pat persekiojami.

Palikę vienuolynai ir kon
ventai yra krečiami, bažny
čios apiplėšiamos, — prane
šimas sako.

Sakoma, kad tik Vienoje 
50 oficierių ir civilių, nariai 
iš buvusių aristokratiškų 
šeimų, buvo nužudyta, šeši 
šimtai, įskaitant daug kuni

Iš karo frontų

1,241 amerikietis sužeistas kovoje
Karo departamentas rug

piūčio 31 dieną paskelbė 
1,241 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivio pavardę, 
kurie buvo sužeisti Azijos, 
Centro Pacifiko, pietvakarių 
Pacifiko, Europos ir Vidur
žemio apylinkių karo fron
tuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 48 vyrai yra 
iš Illinois valstijos.

Sąraše pažymėta, kad yra 
sužeistas sgt. WiUiam J. Gu
daitis, jo motina Mrs. J. Gu
daitis gyvena Nokomis, III.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
iš Indiana valstijos yra 7 
vyrai; iš Michigan — 7; iš 
Wisconsin — 15.

Ką pasakė?
SPOKANE, Wash.— Dau

giau kaip metai, galimas da
lykas keli metai, bus reika
linga kol Japonija bus nu
galėta, — pareiškė Capt. 
Frank H. Kelley, Farragut 
(Idaho) Navai Training 
centro vadas. Jis apie- tai 
pareiškė rugpiūčio 31 die
ną.

Pabėgę nuo karo
VATIKANAS. — Romos 

apylinkėje ir Cesano kempė
je buvo 66,310 karo pabėgė
lių, rugpiūčio mėnesį.

s
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gų, buvo areštuota.
Taip pat pranešama, kad

Vokiečių Katalikų Centro 
partija laikė susirinkimą 
Lucernoje, Šveicarijoje, Su
sirinkime dalyvavo buvęs vo
kiečių reicho kancleris 
Wirth, prof. Kindtkiefer, 
kun. Gutzwiller, kun. Mu- 
cherman (žymus rašytojas) 
ir kiti. Delegatai svarstė vo
kiečių valdžios klausimą ir 
siūlė prof, Roepke, buvusį 
Genevos universiteto profe
sorių, kaipo kancleriu, ir bu
vusį kanclerį Bruening, ka
taliką, kaipo vice-kancleriu. 
Prof. Roepke yra austras.

Didelis džiaugsmas
BEDFORD, Pa. — Mr. ir 

Mrs. Robert Wertz, šv. To
mo parapijos nariai, savo 
gyvenime turėjo nepaprastą 
įvykį. Jų sūnus pvt. Vincent 
Wertz buvo skaitomas kaipo 
“dingęs kovoje”, Italijoje, 
nuo sausio 5 dienos. Jis su
grįžo į savo namus nieko ne- 
pranešdamas. Tėvams buvo 
didelis džiaugsmas, kai sū
nus grižo.

Slyvų sunka be punktu
Slyvų sunka (juice), ketu

rių rūšių vaisinis sviestas ir 
žalios sausos pupelės 
(beans) , visų rūšių ir spal
vų, bus išimta iš racionavi- 
mo sąrašo nuo sekmadienio 
(rugsėjo 3 d.) iki rugsėjo 30 
d., pranešė kainų administ
racija praeitą penktadienį.

Iš North West Federal 
Savings ir Loan Association, 
4865 Irving Pąrk rd. praei
tą ketvirtadienį, trys bandi
tai pagrobė $1,400. Jie pabė
go su pinigais po to, kai tris 
tarnautojus grąsino su gink
lais.

Paraginkite savo pažj s ta
rnus, kad jie užsisakytų 
“Draugą”.
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