
«\ DRAUGAS
The Lithu&ni&n Daily Frteod

HLTBUrSKED BT THE LITHUANIAN 
CATHOLJC PRESS SOCIETY

2334 S. Oakley Ąyę., Chicago, |||.
Telcphone Canal 8010—8011 ~

The moet influentlal 
Hthuanlan Daily Įą America THE LITHUANIAN DAILY F R I E N D

Chicago, Illinois, Antradienis, Rugsėjo (September) 19 d., 1944 m.

...“and that govemment of 
the people, by the people, for 

the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Rusai Atmuša Atakas vis Arčiau Rygos
MASKVA, rūgs. 18. — 

Rusų kariuomenė atmušė 
pakartotinas mačių kontra
takas prie Jelgavos, 25 my
lias j pietvakarius nuo Lat
vijos sostinės.

(Berlyno pranešimai sa
kė rusai dasivarė iki 14 my
lių nuo Rygos, ir matomai 
nbri sutriuškinti dvi vokie
čių armijas Latvijoje ir Es
tijoje, kurios susideda iš a- 
pie 200,000 karių.)

Maskvos raportai sakė ru

Naciai Sustabdė Ofensyvą Italijoje
'ROMA, rūgs. 18. — Penk

tos ir aštuntos armijų smar
kus puolimas vokiečių linijų 
šiaurinėje Italijoje padarė 
tik mažą progresą. Anot 
pranešimo, aršios kovos vy
ksta visu frontu.

Adrijos pakrantėje kana
diečiai ir graikai kariai pa
sistūmėjo pirmyn kelis šim
tus jardų iki šiaurvakarinio

Japonai Gali Greit Perkirsti Kiniją
CHUNGKING, rūgs. 18 — 

Japonams lieka tik 110 my
lių spfagia, kad atsiekti sa
vo tikslą perkirąti Kiniją 
pusiau. Ta spraga randasi 
tarpe Yungming, 70 mylių 
į rytus nuo Kweilin, kur a- 
merikiečiai sunaikino ir be
veik apleido savo lėktuvų 
bazes, ir Waitsap, 85 my

Veržiamasi Gilyn j Palau Salas
PEARL HARBOR, rūgs. 

18. — Laivynas pranešė, 
kad Amerikos kariai greit 
praplėtė savo pozicijas An
guar saloje, o marinai žy
giuoja pirmyn prieš didelę 
japonų opoziciją kaimyni
nėj Peleliu saloje.

Amerikiečiai išlipo šiauri
niam ir šiaurrytiniam kran
te Anguar saloje ir tuoj už
valdė šiaurinį trečdalį tos 
salos ir sujungė savo jėgas.

Marinai valdo Peleliu sa
los pietvakarinį pusiausalį 
ir dabar veržiasi šiaurinėn 
už Peleliu aerodromo.

Pietvakarių Pacifike, ame 
rikiečiai kariai pasiekė vi
sus numatytus objektus Mo- 
rotai saloje, 375 mylias i 
pietus nuo Davao. Priešo o- 
pozicija vis dar nedidelė.

KALENDORIUS
Rugsėjo 19 d.: ftv Janua- 

ras ir ftv. Konstancija; se
novės: Putoveris ir Prau- 
rimė.

Rugsėjo 20 d.: ftv. Eus
tachijus; senovčt: Tautgir- 
das ir Gundega.

ORAS
Ūkanota ir šilta.

sų kariuomenė ruošiasi puo
limui ant visų nacių laiko
mų pozicijų rytiniam fron
te.

Rusų remiamas “Laisvos 
Vokietijos komitetas” per 
radio ^atsišaukė į vokiečius 
karius Latvijoje ir Estijoje 
dėti ginklus į šalį ir pasi
duoti.

Rusų spaudimui ant Ven
grijos padėjo lėktuvai, ku
rie atakavo svarbiuosius 
geležinkelių centrus.

Amerikiečiai Atmušė Smarkias Atakas; 
Parašutistai Užima Olandu Miestus
SU JAV PARAŠUTISTAIS OLANDIJOJE, rūgs. 17. 

— (Sulaikyta) — Bėgdami nuo sąjungininkų parašutistų 
invazijos Olandijcjje, naciai apleido bent 13 olandų kaimų 
ir miestelių.

LONDONAS,. rūgs. 18. — Paryžiaus radio sakė sąjun
gininkai parašutistai užėmė Tilburgą, Nijmegeną ir Ein- 
dhoveną, Olandijoje. Tie trys miestai buvo nacių išvar
dinti,, kaipo parašutistų nusileidimo vietos.

kampo Rimini aerodromo, 
kiuris randasi nepilnai dvi 
mylias nuo pietinio Rimini 
miesto rubežiaus.

Jų kairėje vyksta kruvi
nos kovos už San Martino 
miestelį l’Abate kalne. Na
ciai parašutistai, tankų pa
dedami, smarkiai priešinasi 
britų atakoms.

liias į) šiaurvakarius nuo 
Canton.

Malonesnė žinia iš Kini
jos buvo aukštos komandos 
pranešimas, kad kiniečiai 
atsiėmė svarbiąją Burma 
kelio bazę, Lungling. Japo
nai traukiasi atgal į netoli
mą Mangshih, 13 mylių piet
vakariuose.

Sąjungininkų lėktuvai, 
nerasdami jokios priešo lėk
tuvų opozicijos, atakavo 
Halmahera salą, ant kurios 
aerodromų numetė 210 to
nų bombų. Kiti lėktuvai nu
skandino 3,000 tonų trans
portą prie olandų Celebes, 
ir sunaikino du pakraščių 
laivus prie Ceran*.

Sako Bulgarai Buvo 
Žiaurūs Amerikiečiams

ROMA, rūgs. 18. — Šiuo 
laiku surašoma išlaisvintų 
Amerikos lakūnų atpasako
jami žiaurumai. Apie 350 jų 
buvo išlaisvinti iš nelaisvės 
Bulgarijoje.

Jie pasakojo, kad kuomet 
buvo priversti nusileisti Bul
garijoje iŠ savo sušaudytų 
lėktuvų bulgarai kariai juos 
suėmę, sudaužę ir įmetę į 
stovyklas. Ten jie atsisakė 
prižiūrėti amerikiečių žaiz
das ir visokiais būdais juos 
kankindavę.

Už amerikiečių atsisaky
mą atsakinėti į jo klausi
mus, bulgaras komandierius 
grąaino juos sušaudyti ir 
sakė jis “palaušiąs ameri
kiečių valią.”

MOROTAI SALOS INVAZIJOS VAIZDAS
... »mngB

Gen. MacArthur stovi išlaipdinimo laive 
dė sėkmingą invaziją Morotai saloje, Halmahfe 
ištaisė užimtą aerodromą ir žvalgybos, lėktų

atsisveikindamas su kariais, kurie įvyk- 
ra salyne. Amerikiečiai inžinieriai tuoj 

jau vartoja jį.

Darbininkai Kaujasi 
su Šlurmtruperiais

LONDONAS, rūgs. 18. — 
Volksenderis, kuris atpaži
no save kaipo “Vokietijos 
žmonių radio,” sakė svetim
šaliai darbininkai tris die • 
nas kovojo prieš vokiečius 
šturmtruperius, kuriuos jie 
užpuolė miške netoli Berly
no.

Nuskandino 8 Priešo
Laivus Egijos Jūroje
ROMA, rūgs. 18. — Są

jungininkų karo laivai, jų 
tarpe lėktuvnešiai, nuskan
dino aštuonis priešo laivus 
Egijos jūroje netoli Graiki
jos. Trys kiti priešo laivai 
buvo užvaryti ant kranto ir 
vienas buvo sužalotas.

Audroje Nuskendo 3
Amerikos Karo Laivai
WASHINGTON, rūgs. 18. 

— Laivynas pranešė, kad 
nesenai Atlante ūžusioj au
droj nuskendo trys Ameri
kos laivai vienas naikintu
vas ir du pakraščių sargy
bos laivai.

Manoma didesnė dalis 
naikintuvo įgulos bus din
gusi. Iš pakraščių Laivų į- 
gulų išgelbėta 31 jūreivis. 
Vis dar ieškoma kitų jūrei
vių.

Susijungė Sąjungininkų
Jėgos Kinijoj-Burmoj
KANDY, Ceilonas, rūgs. 

18. — Gen. Stilwill Burma. 
jėgos patrulė, susidedanti iš 
amerikiečių ir kiniečių ka
rių, šiandien perėjo per Ki- 
nijos-Burmos sieną ir pada 
rė kontaktą su kiniečiais 
kariais iš Salween fronto, 
tuo atidarydami kelią iš 
Birmos Kinijon.

? ai

Eisenhower Sveikino
Amer. Legiono Seimą

CHICAGO, rųgs. 18. - 
Šiandien prasidėjo Ameri
kos Legiono 26-tasis meti
nis seimas. Abiejų partijų 
kandidatai į vice preziden
tus kalbėjo į delegatus.

Tarp sveikinimų . iš toliau 
buvo Prez. Roosevelto, Adm. 
Nimitz, ir Gen. Eisenhower, 
kuris sakė''nacių karo ma
šina tuoj bus sunaikinta ir 
pasaulis ir vėl taps gera 
vieta laisvai žmonijai.

Japonai Atakavo 
JAV Lėktuvų Bazę

LONDONAS, rūgs. 18. — 
Berlyno radio perdavė To- 
kyo pranešimą, kuris sakė 
japonų lėktuvai vakar ata 
kavo amerikiečių bazę Li- 
chow mieste.

Japonai taipgi sakę, kad 
dieną anksčiau 90 lėktuvų 
puolė Wotje salą, kur pa
darė didelius nuostolius.

KARO BIULETENIAI
— Iš Qnebec pranešta, 

kad Prez. Rooeeveltas ir 
Mln. Pirm. ChurchiH turėjo 
kelias privačias konferenci
jas.

— Amerikiečiai iki šiol 
užmišė 5,500 japonų Palas 
salose. t
' — Valstybės Sekr. Hc’l 

sakė Hitleris ir jo sėbrai y. 
ra sužymėti sąljungininkn 
sąrašuose karo kriminalis 
tų.

— Sąjungininkai parašu
tistai susijungė su britais 
Olandijoje. Britai veržiasi 
pirmyn j šiaurę nuo Eind 
hoven.

— Buvęs Rumunijos pre
mjeras Ian Antonescu buvo 
suimtas ir atiduotas Rusijos 
kariuomenės globai.

Be Sąmonės Rasta 
Mergaitė Mirė

CHICAGO, rūgs. 18. —
Vaikai vakar rytą rado p-1? 
Emily Wnuk, 20, 2438 W.
48th SL, ir George Fenne, 
ssy, 29, 1620 S. Harding
av., gulinčius be sąmonės 
ant pievos prie 55-tos gaG 
vės ir Claremont.

Mergaitė šiandien mirė 
nuo žaizdų. Vaikinas atsi
gauna ir veikiausiai pas
veiks.

Fennessy sakė jie šešta
dienio naktį buvo teatre ir 
grįždami sustoję parke, kur 
atsisėdę ant pievos, kur 
piktadaris užpuolė juos iš 
užpakalio. Po to nieko neat
simenąs.

Suimta du juodukai, vie
no kurių darbo ženklas bu
vo rastas ant pievos netoli 
užpuolimo vietos.

Submarinas Paruoštas 
Vežti Hitlerį Tokyon

LONDONAS, rūgs. 18.— 
Suomiai karininkai, kurie 
nesenai išvyko iš Berlyno, 
sakė jie iš “aukštų Vokie
tijos štabo karininkų” su
žinoję, jog Adolfas Hitleris 
pasistatė specialų submari- 
ną, kuris galįs nuplaukti 
Jiaponijon, “jeigu ir kuomet 
Vokietija susmuks.” Anot 
raporto, tas submarinas ran 
dasi Gdynia uoste, Baltijos 
krante.

aivai Susidūrė, 1
Nuskendo į 7 Minutes
MIAMI, Fla., žags. 18.— 

Laivyno pareigūnai šiame 
mieste pranešė, kad du jun
gtinių tautų laivai praeitą 
savaitę susidūrė Atlantike. 
Vienas jų į septynias minu
tes nuskendo, bet jo įgula 
buvo išgelbėta.

Vokiečiai Partraukė I Didelės Grumtynės 
Rezervus Vokietijon

VOKIETIJOJE, rūgs. 18 
— Amerikos kariai šiandien 
atmušė stipriau ir pakarto
tinas nacių kontratakas, ku
riom padeda gausus artile
rijos šaudymas ir lėktuvų 
atakos.

Šviežių rezervų iš Rusi
jos fronto gelbstami, naciai 
desperatiškai kaujasi, kad 
kaip norint sulaikyti ameri
kiečių įsiveržimą į Vokieti
ją-

Eisenhower Ruošiasi
Vokietijos Okupacijai
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, rūgs. 18. — štabo na
rys šiandien pranešė Vokie
tijos žmonėms, kad sąjun
gininkų militarinė vyriau
sybė bus įsteigta Vokietijo
je, kaip tik ten įsisteigs in
vazijos armijos.

Anot pranešėjo, Gen. Ei- 
senhower bus vyriausias 
viršininkas. Tos vyriausy
bės pirmieji objektai bus 
sunaikinti nacizmą ir atleis
ti visus nacių partijos na
rius iš atsakomingų vietų

Hitlerio Lėktuvai 
Paruošti Skridimui

NEW YORKAS, rūgs. 18 
— Stokholmo laikraštis Tid- 
ningen, cituodamas “priva
tų pranešimą,” sakė visi 
Hitlerio ir jo štabo varto
jami Messerchmitt-164 lėk
tuvai buvo vakar paruošti 
ilgai kelionei. Pasak prane
šimo, į kiekvieną jų buvo 
supilta 7,400 galionų gazo
liną

Darbavosi 9 Valandas Išgelbėt Lakūną
GENERALINIS STABAS 

N. Gvinėjoj, rūgs. 16. —
(Sulaikyta) — Vienos ata
kos metu Ens. Harold A. 
Thompson, laivyno lakūnas 
iš Chicagos, turėjo para šu
tu šokti iš savo pažeisto 
lėktuvo ir nusileido W asile 
įlankoje^ prie pat japonų 
pozicijų Halmahera saloje.

Kitas lėktuvas numetė 
jam guminę valtelę, kurią 
vanduo nešė arčiau kranto.

Aachen Mieste
LONDONAS, mgs. 18. — 

Lėktuvai ir sklaidytuvai be 
perstojimo pristato daugiau 
karių ir reikmenų Olandi
jon. Sąjungininkų štabas sa
kė sąjungininkų pirmoji ori
nė armija laimėjo pirmuo
sius mūšius atskleidimui 
šiaurinės Vokietijos lygių 
laukų invazijai apeinant 
Siegfried liniją.

Gen. Eisenhower pranešė, 
kad “pirmieji objektai” 
Olandijoje buvo užimti. ,

Suvirš 1,000 lėktuvų ir 
sklandytuvų nuvežė parašu- 
tįstus Olandijon, o britų an
troji armija tuo pat metu 
prasiliaužė per Olandijos sie
ną į pietus nuo parašutistų 
nusileidimo vietos.

Tūkstantiems nacių šiau
rinėj Belgijoj ir pagal 0- 
landijos krantą gręsia su
gavimas.

Priešo opozicijos lizdai 
Aachen pakraščiuose jau ap • 
valyti, ir aršios kovos vyks
ta pačiame mieste.

Amerikos pirmoji armija, 
kuri pralaužė Siegfried lini
ją žemiau Aachen, laiko sa 
ve pozicijas prieš didele’ 
nacių atakas. Amerikiečia: 
čia randasi nuo 20 iki 25 
mylių nuo Koelno.

Gen. Patton trečioji armi
ja atmušė pakartotinas na
cių kontratakas ir veržiasi 
pirmyn.

Gen. Patch septintoji ar
mija išvarė nacius iš Lute, 
17 mylįų į vakarus nuo Bei- 
fort. Paryžiaus radio sakė 
amerikiečiai jau įėjo į Bel- 
fort.

Lėktuvai numetė dūmų bom-. 
bas, kad padengti Thomp
soną nuo priešo akių ir su
naikino kelias japonų valtis, 
kuomet priešas bandė pa
siekti Thompsoną.

Komandos viršininkas lie
pė dviem PT laivam bandy
ti Thompsoną išgelbėti. Jie 
visu greitumu1 įvažiavo į į- 
lanką ir sėkmingai jį išgel
bėjo .
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INDIANA HARBOR ŽINIOS
Sopulingos Motinos
novena

Jau dvi savaitės, kaip 
mes turime noveną prie So
pulingosios Motinos. Nove- 
pa laikoma angliškai tiks
lu, kad visi galėtų ja nau
dotis. Novenai stacijas nu
pirko B. Judia, Mes viki esa
me jam dėkingi ui tokią 
gražią auką mūsų jaukiai 
bažnytėlei. Visi paveikslai 
yra rankomis dažyti. I

Novena gausiai lankoma, 
bažnyčia esti pilnutėlė žmo 
nių, o ypač jaunų mergužė
lių. šiais laikais jos turi 
melstis daug. Vyrų nelabai 
daug lankosi, gal, ir tinka 
ta daina, kad vyrai namie 
pasilikę, tai per jauni, tai 
per seni, todėl jų niekur ir 
negali matyti. Bendrai, Har- 
bore' moterys viešpatauja, 
vyrai — grindis plauja, bul
veles skuta ir niekur nesi
rodo. Klebonas gi teisina 
juos; sako: “Jie dirtoa”.

Kun. Bičkauskas kviečia 
visus lietuvius ir lietuves 
dar gausiau lankyti į nove- 
nos pamaldas ir melstis už 
kareivius, už taiką ir už 
Lietuvos laisvę.
Naujos šviesos bažnyčioje

patenkinti mūsų darbščio
mis seselėmis, kurios visą 
tvarką bažnyčioje ir mokyk 
loję gražiai palaiko.

Mūsų mokyklos choras 
gieda bažnyčioje per kiek
vienas Mišias šv. Jr vienas 
balselis yra labai malonus. 
Nežinome keno jis yra. Ro
dos, visi seni dainininkai, 
tik nauja vargonininkė. . 
Parapijos vakarienė

Parapijos vakarienę turė
sime spalių 15 dieną. Visi 
parapijiečiai rengiasi iš an
ksta Tikimės, kad ji bus 
sėkminga ir laukiame daug 
svečių iš Čikagos. Mums, 
“indijonams”, labai patinka 
Čikagiečiai, taigi būtų ma
lonu, kad jų daug atsilan
kytų pas mus.

Parapijos draugijų 
darbuote

Po vasaros atostogų vi
sos draugijos subruzdo pa
sidarbuoti parapijos naudai. 
Visų pirma Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjos rengia 
“bunco party” parapijos nau 
dai, spalių 22 dieną, choras 
ir vyresnės sodalietės, spa
lių 29 d., Tretininkų drau
gija, lapkričio 5 d., Šv. Var
do draugija (vyrai atbus iš 
miego) ir lapkričio 26 dieną

..........................
ANT VOKIEČIŲ SĖMĖS

Smarkus amerikiečių puolimas nuo sausžemio ir iš oro 
privertė nacius vienam vokiečių/ bažnytkaimy, netoli Aa- 
chen, iškelti baltą vėliavą ir pasiduodi. Tūkstančiai są
jungininkų lėktuvų vokiečius dęsperacijon varo Siegfricd 
linijoj. (Via Army Radiotelephoto; Acme-Draugas tele- 
photo) . /

(DOMIOS ŽINIOS B TOLIAU
Pašventino pado

“High School” sodalietės 
Mes turime labai gražias rengįa žavėtiną programą, 

kuria. apvainikuos šių metų
draugijų darbuotę.
Anglių vajus

vanota stovylą
Omaha, Nebr. — Kun. 

Nathaniel Krikščiūnas iš S t 
Louis buvo atostogų pas 
mus virš dviejų savaičių. 
Pirmą mokyklos dieną iu- 
pašventino ješių pėdų šv

giau vaikų mokykloje, negu (ton valdyba turėjo gyvulių 
pirmiau kada turėjome. Iš 
viso yra 226 vaikučiai. Juos 
mokina seselės Kazimierie- 
tės.

* Tik ką pasimirė Ignas Ne- 
vedomskis. Jis buvo senas 
Omahos gyventojas mū><ij 
parąpijietis. Palaidotas rug
sėjo 16 d. iš šv. Antano baž
nyčios. Taip pat pirmiau mi
rė Petras Vašgis ir Ona 
Biekšienė.
“Rodeo”
Jėzuitų universiteto Creigh

Antano stovylą, kurią pa
dovanojo “PoorClare” sese
lės. Stovyla pastatyta žy 
mioje vietoje, iš kurios j» 
tarsi sveikina kiekvieną vai
kutį, kurs ateina į mokyk
lą.
Didelis vaikų skaičius 

Šiais metais turime dau

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

parodą “Rodeo”. Buvo gra- j 
žus ir įdomus perstatymas. 
Rūgs. 13 d. atsilankė virš 
10 tūkstančių žmonių. Man 
pačiam teko matyti, kaip 
gyvuliai šoka, šunes atliki
nėja sargo darbus.

“Skaityk katalikų
laikraštį”

Mūsų vyskupas reikalau
ja, kad kiekviena šeima skai 
tytų katalikų laikraštį. Vi
sose bažnyčiose buvo išda
linti konvertėliai prenume
ratoms. Mūsų klebonas, kun. 
Juozas Jusevičius prašė prie 
tos progos, lietuvius užsisa
kyti lietuvišką katalikišką 
laikraštį. Vietinis

NUVARGUSIOS 
, DEGANČIOS 

NIEŽIANČIOS 
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

YVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Stygų,
mua-

J

i

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikaližkų Instrumen
tų, Muzikaližkų Knygų, Sty, 
Rekordų ir įvairių kitų 
kalių daiktų.

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

IOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUŠIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pbene: LAFAYETTE 8617

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UZKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE GO.
1803 West 47th Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto iki 5:30 p.p. ketvir. iki 9. šeštad 9 iki 12.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
tea. 6868 Sa. Talmaa Ava.

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

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

Nedėllomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

šviesas mūsų bažnyčioje dė
ka geraširdžių parapijiečių: 
9. Bartkaus, J. Sidaugos ir 
O. Beleckienės. Naujos švie
sos vadinasi ‘'florescent 
lights”. Ir tikrai jos labai 
jnošįi mūsų bažnyčią; ro
dos, galėtum būti ištisas va
landas, taip jauku ir malo- 
UU.

Apie monstranciją ant al
toriaus yra auksinė šviesa. 
Girdėjau, kad L. Mockus ža
da įtaisyti auksinę šviesą 
ir aplinkui visą altorių. La
bai maloni naujiena. 

Mokykla

Mūsų mokykla ir vaikų 
darželis šįmet yra labai gra
žūs, nes viskas atnaujinta, 

* išdažyta, išplauta. Mokinių 
turime pilną mokyklą, dau
giau negu kada praeityje 

~ esame turėję. Skaičius sie
kia 120. Visi esame labai

Po visų naujienų, įdomių 
ir linksmų, važiuosime prie 
piniginių reikalų. Rugsėjo 
mėnesis yra paskirtas an- Į 
glių vajui ir visi, o visi, pa- Į 
rapijiečiai raginami prisidė- 1 
ti prie šio vajaus ir savo 
penkines ir dešimtines su
nešti į kleboniją kuo grei
čiausiai.

Bendrai, mūsų parapija 
šįmet labai daug naujų pa
gerinimų ir pataisymų turė
jo, kurie kainavo virš $3,000. 
Dėka mūsų gerųjų parapi
jiečių, viskas apmokėta.

žaibukas yra labai pavar
gęs po visų šių darbų ir vi
siems, linkėdamas džiaugs
mo ir laimės, eina pailsėti.

Žaibukas

PASKOLOS 1 DAROMOS
ant Pirmų Morgičių

pas
— te

KULK STUDIO
1945 West 35"’ St.eet

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuotakia Ant Visų Prieft-karę Padirbtų Daiktų!

Oouch

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2262 W. CERMAK RD.................... Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
vra--

j

(Xi.MPI.ETE

\h\ PHOTPGRAPHY
I.OHEST POSSIBI.E I‘H1( ES 

i’.lOSE I %F.U EITE .. 13

Tek YARds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vak: ano 9 vak ryto Iki 8 vak vak. 
Trečiadieni pagal sutarti.

Tt

BONKŲ
• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

10,000
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• KRUPNIKO •
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjiu Pirmas Patarnavimas

MONARCHi Z •

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora ak ų \ Įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami tteg- 
samlnuotl Jaa modernlSklausla 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurio prašali

na visų aklų įtempimų.

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

OPTOMETMSTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 11-tos
Telefonas: GAN AL 0523, Ohlcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 2:>Q a. m. Iki 1:30 p. ss. 

Trečiad. Ir SeBtad. 9:10 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

- Ofiso Tek VIBglnia MM 
Readdendjoo Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

Tek YARds 5321 
.: KENvood 5167.

DR. A. J. BERTASH
OJAS 1

X1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vak: ąao 1-1; ano 6:30-6 J6

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
•pringsais, 
arte jūsų
senas setas
armstrasas 
perdirbtas b 
padarytas

Telefonai! SEELEY 8760

Ateikite šicmdiel

RODSEVILT
rURHITURE COMPANY

»!• WE9T ROOSEVELT BOAD

NATHAN
RANTSli

‘ktrttivtfkM
Žydukas”

DR. G.'SERNER
-<
■S.

Trečiadienio Ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Bea. TeL GBOveUU 6617 
Office Tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS A 

2423 West Marųuette Road^

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

Tek CANal 6122

DR. BIEŽLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS a

2201 W. Cermak Rd. ™ 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v

Trečiad. ir Šeštadienio 
ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place

Tel. REPubUc 7868

Tek 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 0 vak vakare.

Tek YARds 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
fTUTNAg B CHIRURGAI £ 
- B AKJNTOB PRITAIKO W

744 We«t 85th Street 
VU.: U-U; 2-4; Ir 6:30-8:30

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
28 metų patyrimas

-Teki Yards 1329
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akla 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

_ Kampas 84th Street 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 8 

A Sekmadienyje pagal sutarti, ąa

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uidirbanm savo ranko
mis. £

-Tek: Y
LIETUVIAI DAKTARAI

---------- - ■ .........  ,',į 1 1 :i -----------
PASKOLOS DAKOMOft ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

I

Statybai, Remontavimnl, Refinansavimui—
AITO LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ i 

* *
Panaudokite Progų DabartfuSme lemoma 

Nuoitančlo Ratoma.

TAPKITE"FINANSINIAI KBPR1KLAU8OMH

TAITPYKITB mfinų tfftatgnje. Jflaų IndSUal 
rūpestingai globojami Ir Ilgi U5,000.00 ap- 
dranett per Federal Savings and Ix>an ln-

OorporaUon. Jūsų pinigai bus greitai 
Joma

SENIAUSIA I* SYMIAVSIA LIETUVIŲ 
FLNANSlNfi IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINOS AP LOAN 
TEL: CALUMET 4118 ,* . , Jųa. M. Mozeris, Sec’y.

ASSOCIATION 
3226 SO. HALSTED ST.

Tel. HEMlock 8700
Rez. tol. PROspect 0080
Jei neatsiliepia, šaak SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

615fi So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

nuo 3—4 ir nuo 7—0 kasdien, 
išekiriaat trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tek .... VIRginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

nuo 2:00 Iki 8:00 vak 
Ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS I

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

to Penktadieniais 
Vak: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. 1L

S147 S. Halsted St, Chicaga 
Pirmadieniais, TTečladienials

to

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARdn 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki Hv 
yal. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak 

id. nuoSekmad 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofise Tek LAFayette 8210
Bea. Tri. 1 REPųbllo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzie 2868

VALANDOS: *

Plrnv, Antr., Ketvir. 6 Ud 9 vak.;
Penktad. 8:30 iki 9:30 rak. 
8«*tad. 6 vai. Od 6:30 vak.

Sekmadieniais pagal guaitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus prarandatikėjimą d< fcą kad jų



Antradienis, rūgs. 19, 1941

CLASSIFIED AND
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ffiEINOTS

ji

I “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

"DRAUGAS” HTIP WA\TH) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

1>7 No. Dearborn Street
Tet RANdotsb MM-MSS f

HELP WANTED — VYRAI

■ REIKIA 
JAUNO VYRO

Kaipo Die moker aoistentas prie Ple 
caster. Kiek machine shop patyri
mo pageidaujama. Puiki proga, ge
ra mokestis, pastovus darbas.

Chicago White Metai Pdts.
224 N. Desplaines — CHE 2210

NAKTIMS OFISŲ 
D2ENITORIUS
MAŽIAU 50 METU

Moderniškuose Stockyards 
ofisuose.

75c I VALANDA 
5 NAKTYS SAVAITĖJE 

40 VALANDŲ 
11 VAK. IKI 7:30 RYTO 

“L” Iki durų.

PAŠAUKIT OFISO VEDEJĄ 
YARDS 0240

8 RYTO IKI 4:30 PP.

LIBBY, McNEILL & LIBBY
Geruose ar blogais laikais. Akinių 
Stiklu Tekintoiao ar Akiniu PlrbS- 
jas visuomet turi darbą.. Maloniose 
darbo sąlygose, drafto paliuosnoti 
pageidauiami. Gera pradinS mokes
tis. Greitao jsidirbimas. Chicagos 
koscientifiški Optišonal.

THE HOUSE OF VISION 
30 N. MICHIGAN

V—Y—R—Ų

štai Geri Darbai Su Progomis
Ir Geru Mokesčiu.-

TTTRRET LATHE OPERATORIO 
ENGINE I.ATHE OPERATORIO 

RANKINIŲ TROKERIŲ 
MASINU DESIGNER
, GEAR HOBBER 

GEAR TOOTH GRINDERS
ŠLAVĖJU

STOCK MOVERS 
DRAFTSMAN

MECHANICAL ENGINEER — 
IŠDiešti ir įvykdvti projektus kaip 
tai speciales mašinas, speed redu- 
cers, gauges ir tt.

60 Vai. Darbo Savaitė — 70 Vai.

Mokestis. 10% Naktimis Bonai.

Puikios Darbo Sąlygos 

Naujos Dirbtuvės ir Įrengimai.

FOOTE BROS.
GEAR & MACHINE CORP. 
5219 S. WESTERN BLVD.

HELP WANTED — MOTERYS

Reikia
Speed Lathe, Drill Press, Punch 

Press Operatorių. 
Automatic Screw Machine 

Set-up Vvro.
Prscision Lens Pohshers, As- 

semblers. Abelnu Mašinistų, Sheet 
Metai Darbininkų, Stock Room 
Klerkų ir Paprastų Darbininkų.

De Vry Corp.
1111 ARMITAGE AVĖ.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA MOTERŲ 
PRIE

ABELNU DIRBTUVES 
DARBŲ

PATYRIMO NEREIKIA 

PASTOVUS DARBAI 

Gera proga įsidirbti, gera mokestis

SVARBŪS KARO DARBAI

ZANGERLE & PETERSON 
2164 Clybourn Avė.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

* ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
AtsUauktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan. Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

PULLMAN
AIRCRAFT

Reikia

MOTERŲ
Nuo 18 iki 55 mętų amžiaus 

lavintis prie

AIRCRAFT
ASSEMBLY

DARBŲ
Visoms, kurios kvalifikuos 
užmokestis laike mokinimo

Patyrimo Nereikia
Abelnas pamokos laikotarpis 

viena savaitė

*100% KARO DARBAI 
*GERA MOKESTIS 
*6 DIENU SAVAITĖ

Puiki Transportacija
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
NUO 8 IKI 4 KASDIEN

Atsmeškit pilietybės prirodymus

MATYKIT MRS. GLEASON

PULLMAN
STANDARD
AIRCRAFT

900 E. 103rd St.
MERGINŲ

Prie Machine shop ir Asaembly dar
bų. Įsigykit po karo darbą dabar.

I jei turit mekaniškų gabumų iy jei 
; esat p-nhios. greitas ir taisyklingos.

Mes tokių norim. Švari dirbtuvė, pui
kios darbo oąlygoa, gera mokestis.

Mclntosh "Electric Corp. 
223-33 N. CALIPORNIA
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IIANLY MACHINE Sl’l ( IAI111 S. INC.
21(1(1 SOUTH 52nil AVENllE - CICEKH, ILKNOIS

Žmogus gali tapti žmogu
mi tik per auklėjimą. — Kan
tas.

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

Srd floor

Tėvu Marijonu 

misijos

Rugsėjo 18 — 24 dd., — 
misijos ir keturdešimtė šv. 
Petro parapijoj, Detroit, 
Mich. Vadovaus kun. A. Ma- 
žukna.

Spalių 15 — 22 dd. — ju
biliejinės misijos šv. Kazi
miero parapijoj, Worcester, 
Mass. Vadovaus kun. A. Ma- 
žukna.

Lapkričio mėnesį dviejų 
savaičių misijos bus šv. My
kolo parapijos bažnyčioj, 
Chicago, III. Vadovaus kun. 
A. Mažukna.

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

R a i o D R. R A C K U S 
<204 Archer Avenue, Chicago

0<=XX=><X=X>C=X<>

MERGINU IR MOTERŲ
17 iki 55 Metų Amžiaus
ŠVARŪS DIRBTUVES DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA. PRADINE MOKESTIS 60c J VAL.
SU 5 CENTŲ PAKĖLIMU PABAIGOJE 6 SAVAIČIŲ.

5 CENTAI PREMIJOS BONAI ANTRAM ŠIFTE
GEROS DARBO SĄLYGOS — APMOKAMI POILSIO LAIKAI. 
DYKAI LIGONINES PRIEŽIŪRA IR GYVYBES APDRAUDA 
ATSIŠAUKIT EMPLAYMENT OFISAN 8 RYTO IKI 4:30 PP.

CASPERS TIN PLATE CO. 4100 W. 42 PL.

GIRLS - WOMEN
Light Factory Work 
Permanent Poaitlon With 

Post-War Future 
Old Established Firm 

48 hour week.
Time and one-half over 40 hours.

• Free Life Insurance
• Low Cost Hospitalization
• Vacation With Pay

James H. Rhodes Co.
157 W. Hubbard St.

RUP. 0383 — Ask for Mr. Lynn.

Nuoširdumas yra toji auk 
sinė grandis, kuria bet ko
kia draugija bei draugai yra 
jungiami vienybėn. — Goe- 
the.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D51 svarbių priežasčių parsiduoda 
namaa Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų praSo- 
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
Nu tau tas, 4038 So. Wood Street, ar 
telefonuokitc I.AI-’ayette 8098.

PARSIDUODA — DU PURINIU 
PLUNKSNŲ BiiANKETAt (kal- 

dros. Atolšaukite po 6-toa vai. va
kare sekančiu adresu: 3614 West
26th St., — antrame aukšte.

FUNKCIJINES ŠIRDIES 
LIGOS

2. Prie funkcijinės širdies 
ligos rūšies skaitome tokią 
padėtį), kad pačios širdies 
raumenys, nei širdies klapa- 
nai, nei kitos širdies dalys 
savaimi nėra sugadintos, bet 
širdis blogai veikia Inefunk- 
cijonuoja tinkamai) todėl, 
kad liga randasi kurioje 
nors kitoje kūno dalyje.

Širdis Labai blaškosi, smar 
kiai plaka ir žmogų nervi
na, kai randasi liguistai 
“goiteris” kakle.

Taipgi širdis blogai funk- 
cijonuoja, kai adrenalinės 
liaukos perdaug ir perdaž- 
nai įšmirkščia adrenalino i 
kraujun.

Ir tūlos kepenų ligos, bei 
tulžies ligos blogai veikia 
širdį.
Visokios pūliuojančios žaiz 

dos, pūliuojanti dantų sma- 
genys (pyorrhea), ar net bi-

REIKIA
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORIŲ 
Svarbūs Karo Darbai 

AMERICAN FEATHER 
PRODUCTS 

2801 S. Halsted St

parsiduoda — i kitchcn Rink. i le infekcija netiesioginiai ga 
Ii širdį įrituoti bei širdieslavatory 3ink, 1 day-bed, 1 olate 

laundry tub ir 1 fuel oil (trum (60
mJctjJT- Kre*pk,te" d51 lnfor-, funkciją apsunkinti.
“DRAUGGAS”, 3334 S. Oaklcy Avė.,
Chicago, 111.

PERTAISYMUI DARBININKIŲ
Patyrusių Prie Geresnių Dresių

PENKIOS DIENOS I SAVAITĘ 
LAIKAS IR PUSE UŽ ŠEŠTADIENIUS 

DARBAI NUOLATINIAI

POWELL'S
700 N. Michigan Avė.

TYPISTS
Part time Cashier— 

evenings.

Gatevvav Citv Transfer Co. 
2023 S. Morgan St.

Essential transportation 
industry needs
TYPISTS

Apply — E. F. McCarthy 
PENNOYER MERCHANTS 

TRANSFER CO.
742 W. FOLK ST.

TURRET LATHE OPERATORIŲ
IR INSPEKTORKŲ

PATYRIMAS NUSPRĘS MOKESTĮ 
VAL.: 7 RYTO IKI 3 PP.

AR 3 PP. IKI 11 VAK.
DELTA-ST AR ELECTRIC CO?

2437 W. FULTON ST. SEELEY 3200

, MOTERIS reikalingą "apvalyti Den- 
I tįsto ofisą kas trečiadieni. Gera 

mokestis. I)R. L. M. KOCH, 48IA 
W. GERMAK RD., Cicero, UI.

TAISOME
Skalbiamas MaSInas, Refrl- 
geratorlas, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 
Tol. YARDS 1800. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

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

ADVERTISE
In Amerlca’s Ureateat 

dthnanlan Daily Newspapet 
— E8TABLISHED 1909 — 

GALE AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

Inkstų ligos, ar plaučių 
ligos, mechanišku būdu ap
sunkina širdies veikimą, per- 
alsina širdį.

Stimuliantai tokie kaip 
kafeinas, ar šnapsas, ar ta
bakas, ar vaistai, ar nuodai 
veikianti į nervus, netiesio
giniai paveikia į širdį ir per- 
ilsina ar paraližuoja širdį.

Be to, susijaudinimai, rū
pesčiai, išgąstis ir psichinės 
ekstazes paveikia į širdies 
funkcijonavimą taip, kad 
širdis perilsta lygiai taip 
kaip nuolat plakamas kū
nas... mat niuo jaudinimosi 
adrenalinas patenka į, krau
ją ir stimuliuoja tuos ner
vus “botagus”, kurie plaka 
širdį, todėl širdis yra pri
versta smarkiau ir greičiau 
tuknoti.

Pašalinus ligas kurios blo 
gai veikia į širdį, pašalinus

visas priežastis, kurios širdį 
dilgina, — funkcijinį širdies 
negalavimą jau nebus sun
ku pagydyti.

Didžiuma iš funkcijinių 
širdies ligų galima pagydy
ti, jei tinkamai yra gydoma
si.

%
Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas J. V. — Taip, 
kava gali būti priežastimi 
“uleerio” skilvyje, nes nuo 
kavos kiti pasidaro nervuo- 
ti, o nervuotieji gauna'per
daug hydrochlorinės rūkš- 
ties skilvyje ir tokie daž- 
niaus gauna “uleerį”.

Atsakymas O. K. — Iš- 
tikrųjų, kas vieną sykį bu
vo užsinuodijęs odą su “poi- 
son ivy”, tai sekanti užsi- 
nuodijimai gali pasikartoti 
dar aršiau. Nuo “poison ivy” 
galima įsičiepyti. Tie čiepai 
(desensitizacija) didžiai di
džiumai pagelbsti.

Atsakymas V. D. — Tai 
tik žmonių pasaka. Vargiai 
asparagai paaštrina reuma
tinių atakų skausmus.

Robombos iš Naujo 
Atakuoja Londoną

LONDONAS, rūgs. 16. — 
Sirenos sukaukė pirmą kar
tą per 15 dienų, ir tuoj po 
signalo nacių skrendančio*! 
bombos atakavo Londoną ir 
pietinę Angliją.

Manoma naciai paleido 
tas ’ robotines bombas iš 
Heinkel HE-11 bomberių kur 
nors virš šiaurės jūros.

Tai buvo liūdnas grįžimas 
tūkstantiems evakuantų, ku
rie grįžo Londonan ir manė 
džiaugtis aptamsinimo at
šaukimu.

Gyvenimo nuoboduliu ser
ga tik nuobodūs žmonės. E-
merson.

Vieta berniukams 
ir mergaitėms

Washington. — John W. 
Studebaker, Jungtinių Vai-' 
stybių švietimo komisijonie- 
rius, Amerikos jaunimui sjęfr 
tame laiške tai pasako: “Tin 
kamiausia vieta aukštesnio
sios mokyklos amžiaus ber 
niukams ir mergaitėms pa
siruošti rytojaus dienai yra 
mokykla. ■

“Armija ir Laivynas pa
geidauja, kad jaunimas bū
tų užbaigęs viduriniąją mo
kyklą, pirma eidamas į ka 
riuomenę. Tą patį sako ir 
Karo Darbo Jėgos Komisija. 
Kad ir nenorite, rudeniui a- 
tėjus, darbo palikimu lai 
nai sumažinti savo pajama 
ar bijote pakenkti karo pas 
tangoms palikdami svarbias 
pareigas karo pramonėje, ži
nokite, mokykla dabar jums 
vistiek svarbesnė.

“Tėvynė prašo jus sugrįž
ti į pareigas mokykloje ir 
ten pasilikti, iki jas užbaig
site.”

Berniukai ir mergaitės,; 
sugrįžkite į mokyklą. Ne
keiskite mokslo į( laikiną, 
kad ir gerai apmokamą, tar
nybą.

Platinkite “Draugą”.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL’.

Tel. CALumet 7237

Užlaikome didelę 
tuvę Rakandų, J, 
Rekordų ir Radio Se 
sų baltame name. \ 
partmentai po vienu

Čia rasite didelį ; 
rų pasirinkimą vii 
dytų dalykų — už 
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

SUDRIKO RADIO VALANDOJ

WCPL, IOOO K„ Nedeiloa 
vakare — t:3O p. m.
WHFO, 14RO K., Kntvego 
vakare — 7:00 P. M.
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Tuščios Hitlerio pastangos
I Prie Siegfriedo Linijos vokiečiai turi nemažai jėgų, 
kurios paskutines jėgas deda, kad ją kiek galint ilgiau 

. atlaikyti. Praėjusį sekmadienį atėjo žinių, kad nuo Ry
tų fronto Hitleris atitraukė keletą divizijų ir pasiuntė 
į Vakarų frontą Siegfiedo Linijai ginti.

[ £ ' Hitlerio strategai, nors ir žino, kad vokiečių padėtis 
yra beviltiška, bet vis tik, matyt, stengsis laikytis bent 
ihi vėlybesnio rudens, kuomet oras labiau subliurs ir 
sąjungininkų ofensyvai bus daugiau apsunkinimų.

Nacių “gudrybę” sąjungininkų ginkluotų jėgų va
dovai puikiai supranta. Todėl ir matome, kad jungti
nių tautų, ypač amerikiečių, ofensyva vis labiau suin
tensyvinama ir visur Vakarų ir Pietų frontuose daro
mi pažanga.

I Praėjusį sekmadienį vokiečiai susilaukė didelio sur- 
p: yzo. Sąjungininkai įsiveržė į Olandiją iš oro, aplenk
dami nacių tvirtoves ir tūkstančiais lėktuvų nuleido 
d ug vyrų — paratrupistų netoli Rhine upės, kurt, aiš
ku, bus svarbiausia nacių apsigynimo linija. Sakoma, 
kad karų istorijoj dar nėra buvę tokio įvykio, kad 
taip gausingą paratrupistų armiją ir taip sėkmingai 
jr vyktų perkelti į kitą priešo linijos pusę.

NACIŲ KARIŲ NUOTAIKA

Vyriausioji nacių vadovybė, suprantama, stumia sa
vo jėgas į frontą, nepafeant savo vyrų gyvybių, nes 
via dar nori bent kiek ilgiau atsilaikyti. Tačiau vokie
čių kariuomenėj, kaipo tokioj, nuotaika yra prasta ir 
beviltiška. Tai aišku kad ir šiuo įvykiu: prieš keletą 
dienų amerikiečiams pasidavė belaisviais 20,000 vokie
čių karių, šiam tikslui pasiekti amerikiečiams nerei
kėjo nė vieno šūvio iššauti. Keliolika apsukrių vyrų 
pajėgė įtikinti vokiečių pulkų vadus, kad jų padėtis 
yra beviltiška ir vokiečių kariai lyg avys buvo suvaryti 
į prirengtas belaisviams vietas.

Reikia neužmiršti ir šio svarbaus fakto, kad nuo są
jungininkų įsiveržimo į Prancūziją, vokiečiai neteko 
virš 400,000 karių. Karo ekspertų manymu, tie nuos
toliai ndbepapildomi ir, nepaisant, kiek Hitleris rezervų 
beturėtų pačioj Vokietijoj, atsilaikyti jis jau nebegali.
: Karo žinovai stebisi ir dėl to, kad nacių vadovybei 
nusprendė ginti Siegfriedo Liniją. Sąjungininkai nenu-
•iinena, bet reiškia tam tikro pasitenkinimo, nes prie

linijos Hitlerio .karo mašinai gali būti užduota s Į^nintėlį lietuvių muzikos žurnalą, 
galutinas smūgis. Tada bus lengviau pereiti Rhine upę jj
ir su lengvais nuostoliais pasiekti Berlyną.

Hillmanas ir Maskva r

Sidney Hillman, kuris vadovauja CIO poHtfnei sek
cijai ir artimai bendradarbiauja su Amerikos komu
nistų vadu Bari Browderiu, 1921 m. lankėsi Maskvoje. 
Tuo pačiu laiku Maskvoj buvo komunistų šulai — Wil- 
Ham Foster ir E. Browder. Vadinasi, jie visi trys vie
nu kartu gavo instrukcijas iš Rusijos diktatoriaus, 
jcaip veikti darbininkų unijose ir kaip per jj)as griauti 
Amerikos demokratine santvarką.

★
Amerikon Legiono 28-ta metinė konvencija prasidėjo 

praėjusį V>innadienį Chicagoj. Posėdžiai bus laikomi 
Chicago Stadium. Dienotvarkėje pastebima, karo, tai
kos ir karo veteranų reikalai. Su legionierių nusista
tymu ir nutarimais rimtai yra skaitomasi.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Apie Sovietu Rusijos padėtį
JOHNSTONO NUOMONE

Pastaruoju laiku spauda daug. rašo apie Eric Johns- 
ton, Jungtinių Valstybių Vaizbos Buto (Chamber of 
Commerce) pirmininką, kuris praėjusią vasarą lankėsi 
Sovietų Rusijoj ir išvažinėjo “skersai ir išilgai” pada
rydamas 35,000 mailių. Jis buvo pakviestas paties Sta
lino.

Pasikalbėjime su vienu žurnalistų p. Johnston pa
pasakojo gerąsias ir blogąsias šiandieninės Rusijos 
puses.

Anot jo, rusai myli savo kraštą. Jie, rusai, per 25 
metus stengėsi pakelti savo pramonę. Jiems imponuoja 
Amerikos pramonės metodai ir gamyba. Stengtasi su
mažinti beraščių skaičių. Rusai turį daug drąsos.
DIKTATŪROS PRIESPAUDOJ

Prie neigiamosios pusės Sovietų Rusijos gyvenime 
p. Johnston priskaito:

1. Vyriausybė yra griežtai totalitarinė (diktatoriš
ka). Vyriausybė reguliuoja visą žmonių gyvenimą.

2. Sovietų Rusijoj yra žemas gyvenimo standardas.
3. Stoka laisvės, tokios, kaip spaudos ir radijo.
4. Stoka tokio šeimos gyvenimo, kokį turime Ame

rikoje.
5. Ne įsileidžiama minties iš kitur.
6. Iš individualų reikalaujama aklo atsidavimo val

stybei.
7. Reikalavimas, kad kiekvienas žmogus dirbtų 

vienuolika valandų į dieną ir šešias dienas į savaitę.
8. Griežta cenzūra ir nenutraukiama propaganda.
9. Nepasitikėjimas užsieniečiais'
Prie šių blogųjų pusių sovietinės Rusijos gyveni

me Johnstonas nepridėjo nedavimą laisvės religijai ir 
stoką daugelio kitų laisvių.
SU AMERIKA NESUSILYGINS

Be kitų dalykų, Amerikos Vaizbos Buto pirminin
kas sako, kad Rusija, norėdama pasiekti Amerikos 
1920 metų gamybos lygį, turės laukti 1970 metų. Jis 
nemano, kad rusai turėtų industrinio prčduktingumo 
pajėgumą.

Rusijia esanti karo sugriauta. Jai reikėsią ilgo tai
kos periodo, kad atsistatyti. Amerika su Rusija galės 
vesti biznį ir bendradarbiauti, bet Jungtinės Valstybės 
turinčios pasilikti tiek stiprios, kiek tik galimumai lei
džia, kad būtų galima prekiauti su Rusija ir sutikti 
bet kokią galinčią iškilti Rusijos problemą.

Ką šis Johnstono pasakymas reiškia, nesunku numa
nyti. Kitais žodžiais — palaikykime santykius su ru
sais ir darykime su jais biznį, tačiau nebūkime ištižę, 
neapsileiskime, pažinkime juos ir būkime stiprūs.

"Muzikos Žinių" dešimtmetis
šį rudenį “Muzikos žinios” mini savo gyvavimo de

šimties metų sukaktį, šis muzikos žurnalas yra leidžia
mas A, L. R, K. Vargonininkų Sąjungos. Sukakties 
proga komp. J. Žilevičius, L.M., rašo: “Per tą laiką 
susidarė keli dideli tomai gražios apie muziką litera
tūros. Dar nėra lietuviškos muzikas dirvoje nei vie
nas grynai muzikos reikalams pavestas periodinis lei
dinys, dešimtmečio susiląukęs.”

Dėdė Jackus ta pačia proga rašo: “Kad palaikyti žur
nalą, sąjungos nariams teko pakloti po keletą dešim
kių ir jie nesiskundė, bet darbą varė pirmyn. Ir štai, 
10 metų “Muzikos Žinių" sukaktį švenčiant, jie gali 
pasididžiuoti savo darbų nuopelnais, kuriuos nudirbo 
bažnyčios ir tautos garbei, išleisdami žurnalą.”

Aišku, kad taip. Lietuviškos kultūros dirvoj platus 
baras išvarytas. Sveikiname ir linkime ir toliau tokiu 
pat kruopštumu darbuotis, kad išlaikyti šiandien vie-

Skundikai
Amerika primena, kad abu komunistų vadovai, Mi- 

zara ir Bimba, skundė Bendrąjį Pašalpos Fondą ati
tinkamose įstaigose. Abu gavo atsakymus. Bet abu 
tyli —- nieko nesako apie tai, kad jie norėjo įkąsti 
fondui, nieko nesako ir apie tai, kad jų skundai nu
dardėjo nepasisekimų bedugnėn.

Komunistai nori, kad ir jie būtų priimti į Bendrąjį 
Fondą. Jie nepasitenkina gavę kampelį Russian War 
Relief tautybių skyriuje. Niekas jiems nepavydi nė 
energijos, nė apgaulės. Mums tik gaila tų lietuvių, ku
riuos jie baisiai apgaudinėja!

★
Jau galutinai pasitvirtina, kad Stalinas ištikrųjų bu

vo pakviestas į Kvebeko konferenciją, bet, kaip žino
me, jis neatvyko. Kodėl! pagyvensime — pamatysime,

Statys paminklu
Mirusiam kardinolui O’Co

nnel nutarta , gražiausiame 
Bostono parke pastatyti pa
minklą. Tam tikslui pinigus 
aukos viešųjų if privatinių 
mokyklų vaikai. Kardinolo 
O’Connel vardu bus pavadin
ta ir viena viešųjų mokyk-

______________

LAIC ŽINIOS
1944 m. rugsėjo 14 d.

TELEGRAMA
F. D. ROOSEVELTUI

Atsižvelgiant į katastro- 
fingus įvykius Lietuvoje, A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasai Komitetas, š. 
m. rugsėjo 12 d. pasiuntė se
kančio turinio telegramą į 
Quebec, Canada.
Honorable Franklin 
D. Roosevelt 
President of the United 
States
Quebec, Canada

Latest Information reach- 
ing us from Sweden presents 
horrible picture of terror 
devastation and depletion of 
population of Lithuania at 
the hands of both the Ger-I
mans and Russians. Refuge- 
es arriving in Sweden from 
Lithuania call for immediate 
aid to unfortunate Baltie 
peoples, innocent victims of 
both Germans and Russians.

Despite reiterated solemn 
pleages Russian military 
authorities in occupied so 
called liberated parts of 
Lithuania p r o c e e d with 
wholesale extermination of 
remaining population. Eye- 
witness refugees report ex- 
ecutions, masg deportations, 
sužeidęs. In consequence of 
Soviet reprisals. Such cities 
as Vilkaviškis, Utena, Šiau
liai, Kuršėnai etc. already 
are entirely devoid of Lith- 
uanian population. Confirm- 
ed Information reports dras- 
tic Soviet measures, reintro- 
duetion of Kolkhozes, 
wholesale expropriation of 
prįvate property. Decisive 
action by the United States 
in eonjunetion if possible 
with Great Britą in becomes 
imperative for humanitari- 
an if no other considera- 
tions. We appeal to you, Mr. 
President, to discuss the 
means of proteeting lives, 
basic human rights, freedom 
and sovereignty of the Bal- 
tic peoples and to take some 
immediate measures to pro- 
tect those peoples from com- 
plete extermination.

Litu. American Council 
Leonard Simutis, President 
Piug Grigaitis, Secreary 
Michael Vaidyla, Treasurer

AUKOS LAIC

Š. m. rugpiūčio-rugsėjo 
mėn. LAIC susilaukė dviejų 
reikšmingų aukų. Rugpiūčio 
18 d. Jūrų Kapitonas Alfred 
Lejnieks Centrui paaukojo 
$50, o rugsėjo 10 d, $60 su
silaukėme iš Baltie Americ
an Society pirmininko Ri- 
chard Hermanson.

Abu aukavusieji latvių kil
mės piliečiai. Abu rėmėjai 
maloniai užakcentavo LAIC 
dirbamo darbo mąstelį ir jo 
naudą.

Antradienis, rūgs. 19, 1944

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI

(Tęsinys)
) vaikut: 

tave pabučiuoti...
Paskui jį sekė svyruoda

ma

ROMANAS
Iš Prancūzų kalbos išvertė 

JUOZAS POVILONIS
kuris surišo jus bendra au
ka. Ji sako, kad jos du sū- 

Mano vaikuti, leisk man nūs susisprogdino kartu.
Aš esu susirūpinęs ir norė
čiau sušvelninti šitą jos 

žmona. Danielius matė dvasiai smūgį, kurio josšir- 
ją prisiartinant ir besiren- dis, tiek tikėjusi ir tiek ken- 
giant jį pabučiuoti. Bet štai- tėjusi, negalėjo pakelti. Ka- 
ga nelaimingoji sustojo, jos dangi ji tave suplaka su 
žvilgsnis nusigręžė nuo su- mūsų sūnumi, gal būt, tavo 
žeistojo, paskui, keldama buvimas galėtų ją nuramin-
r»QnVo nrnn U 4-4 ~ S - __ . . . _ . _ _ranką prie krūtinės, ji su 
smuko.

ti. Ar turėsi jėgos? Pasa
kyk man, aš pasiųsiu tau

’ vežimą, Teresė tave paly-
Po kelių dienų Danielius dės.

gavo laiškutį iš Enguerran- 
do.

Mano brangus Vaike,
Tu turi save paklausti,

Enguerrandas. 
Ar Danielius galėjo pasi- 

priešinti šitam šaukimui ? 
kodėl mes negrįžome." Po Po valando3> lydinąs Tere- 
apalpimo, kuris ištiko mano s5s’ ’is tav0 Bl«eaudo «- 
žmoną tau matant, aš ja Sonin«J- Palaiko>»as sa™ 
nugabenau į viešbutį. Bet «erosios slaugytojos, jis nu-
rytojaus dieną turėjau pa
guldyti ją ligoninėj. Gydy
tojai man nieko neužtikri
na. Karštis kyla, dažnai ji

ėjo į nurodytą kambarį. Bu
vo didžiausio kliedėjimo mi
nutė. Ponia Enguerrand sė
dėjo savo lovoje, su dideliu

kliedi. Ji dažnai mini tavo var«u Palaikoma vyro. Jos 
vardą, painiodama gu Mak- žvilgsnis buvo paskendęs

tolumoje. Jie atėjo jos ne
pastebėti.

(Daugiau bus)

su. 'Tavo laiško pabaiga, ku- 
rį parašei kunigui Darmonr, 
giliai įsiskverbė jos širdin.
Ji mini kiekvieną minutę
šitą atsitiktinį broliškumą, PLATINKITE “DRAUGĄ’
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JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE K0MI8IN0

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

8 B ■ '**■! j.:1111 —4' -
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Namų Taisytojas
' Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED

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

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

■ GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Instilacijos Materiolo — štnrmo Langų 
— Kombinacijos Dorų — VVallboard — Plaster Boartl— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings —- Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hard įvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3038 S. HALSTED ST. TEL. VICTOBV 1372 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp. 
Sfega&gsąsagžž
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CHICAGO IR
Tėvai galely būti 
be rūpesčio

Cicero. — “Kažin kur šį 
vakarą mūs Onytė, Petru
kas?” Tokius klausimus daž 
nai stato tėvai norėdami ži
noti, kur jų vaikai vakarus 
praleidžia. Ir dažnai didžiau 
sias būna motinai skausmas 
ir ašaros, kuomet paklau
sus Onytės ar Petruko, “Kur 
buvai”, gauna šiurkštų, ne
aiškų atsakymą ir po to pa 
sigirsta durų užtrenkime s.

Šitokios scenos bet gi tu
rėtų visai išnykti iš gyve
nimo, jeigu visas mūs jau
nimas priklausytų prie Lie
tuvos Vyčių organiaaeijos. 
Jei jaunuolis ar jaunuolė ku
rį vakarą užtruktų, tėvai ži
notų, kad jis arba ji daly
vauja Vyčių kuopos susirin
kime, ar kckio choro prak
tikoje, ar kokio nors vaidi
nimo repeticijoj, arba ko
kiame nors sporte.

Lietuvos Vyčiams priklau 
so tiktai katalikiškas idea-

APYLINKĖSE
lusis jaunimas ir visas jo 
veikimas yra kultūrinis.

Tėvams reikia raginti sa
vo sūnus ir dukteris priklau 
syti prie L. Vyčių organi
zacijos, kad tokiu būdu jie 
pratintus prie lietuviško vei 
kimo. Jeigu mūs jaunimas 
nesijungs į organizacijas, 
nesidomės lietuvybe, kokia 
tad ateitis laukia mūs para
pijų, kurias mūs tėvai su
organizavo ir išaugino?e

Lietuvos Vyčių organiza
cija suorganizuota obalsiu 
Dievui ir Tėvynei. Jos glo
bėjas yra šv. Kazimieras.

Šiuo metu daug L. Vyčių 
organizacijos narių yra ka
re. bet pasilikę namie vy
čiai jų neužmiršta; su jais 
susirašinėja, jiems dovanė 
lių pasiunčia, o kareiviai at
sakydami visuomet pabrė • 
žia: “God Bless The K of 
L’s, Keep The Club Going

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

NAUJA INVAZIJA OLANDIJOJ

BE

Užgrūdinti Amerikos kariai — parąšutninkai lipa į karo lėktuvus, kurie juos išmes 
vokiečių užnugaryje Olandijoj. Daugiau kaip tūkstantis lėktuvų ir sklandytuvų (glid- 
ers) buvo panaudota tai invazijai. (Signal Corps radiotelephoto; Acme-Draugas tele- 
photo)

Deimantas
Žodis deimantas yra sko-

Vienintelė
Amerika yra vienintelė

liūtas iš graikų kalbos ir jis į šalis, kuri gamina nedega- 
reiškia “nenugalimas”. Imas dujas, heliumą.

3E&

[ALGIU J
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.
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SEKMADIENIAIS — nuo 1 
Iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, I1L

įj Telefonas — GROvehill 2242
i.! - 4.-,..   -.į. , | į „ .  .......... —■

MFC - 1450 kilos.

New Yorke, .rugsėjo 23-24] net tris delegates, kad pui-'
ŠįmeTLietuvorVyčhTor- dienomifl- Lexington Hotel, įkiai atstovautų kuopą. Tos 
Šįmet Lietuvos vyčių 0 _ _ delegatės yra: Aldona Šlei-

s

nytė, Emilija Vaitiekaitė ir 
Florencija Juravičiūtė. Ket
virtoji — Stella Brozaitė iš
rinkta atstovauti L. V. Chi-. 
cago apskritį.

Visos šios vytės yra šim
tu nuošimčių organizacija? 
veikėjos. Jos kupinos suma
nymų ir neatsisako nuo kiek 
vieno darbo. Jei tik reik'r, 
kur pasidarbuoti, visuome.., 
dažnai liuosnoriai, jų ran
kos pakyla aukštyn.

ganizacijos seimas įvyks į14-ji kuopa, Cicero,, siunčia

Ai|A

JONAS REIKAUSKAS 
(REIKAS)

Mirė rugsėjo 16d., 1944m., 2:02 valandą ryte, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Lūkės parap., 
Kailių kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.

Paliko dideliame nuliūdime; moterį .Oną (po tėvais Jonu
tytė) ; du sūnus — Kun. Kapelioną Juozapą, U. S. Navy, ir 
Joną ir jo žmoną Amelaa ir jų vaikučius Joną ir Teresę; švo- 
gerką Veroniką Murauskienę; švogerį Povilą Jonutį, Lietuvoje 
paliko tris brolius ir tris seseris ir kitas gimines, draugus 
ir pažįstamus.

Priklausė prie Teisybės Mylėtojų ir Piliečių draugijų.

Kūnas randasi pašarvotas namuose: 1226 S. 49th Avė., 
Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks trečiadieny, rugsėjo 20d. 
Iš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Marti, Anūkai, Švogerka, Švo- 
geris fr visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius — Antanas B. Petkus, telefonas 
Cicero 2109.

Taip gražiai veikti jauni
mo jos išmoko prikla.uayda- 
sydamos prie L. Vyčių. To

Tito Sako Suimtas 
Mihailovič Sūnus

NEW YORKAS, rūgs. 18.

78-me metiniame G. A. R. 
(Grand Army of Republic) 
šis veteranas, Isaac W. 
Sharp, 96 metų amžiaus, iŠ 
Warsaw, Indiana, išrinktas 
vyriausiu tos organizacijos 
viršininku — komanderiu.
(Acme-Draugas telephoto)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU NĖR AL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
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Pranešimai
Tėvų Marijonų Bendradar 

bių mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 20 dieną, 7:30 
valandą vakare, Aušros Vąr 
tų parapijos salėj. Valdyba 
pageidauja, kad kuo dau
giausia kolonijų atstovai da
lyvautų tartis svarbi'klau 
simais.

B. Jakštaitė, apskr*. rast.

mas sakė partizanai suėmė
' Gen. Draja Mihailovič sūnų
Valjevo mieste - Serbijoje, 
kur jis “gyvenęs po vokie-

Jugoslavų radio praneši-\čių globa.”

UŽUOJAUTA
Švento Kazimiero Akademijos • Rėmėjų 

Draugijos Centras reiškia gilią užuojautą 
savo vicepirmininkei — Onai Reikauskienei, 
mirus jos brangiam vyrui, Jonui, ir Reikauskų 
šeimai ir giminei.

Ši užuojauta yra lydima dviejų šventų 
Mišių auka.

ANTANINA NAUSĖDIENĖ, Pirm. 
VERONIKA GALNAITft, Rast.

kiu naudingu mūs visuome 
nėj gali tapti kiekvienas jau 
nuolis-jaunuolė, kurie tik į- 
sirašys į L. Vyčių organiza
ciją ir ją pamėgs. Vytė

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

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 
Jflsg finansiškam stovini prieinamas.

J

BARBORA
JANKAUSKIENE

(po tėvais Kurtei kaltė)
Gyv-; 1206 W. 150th St., 

Kast Chicago, In<l.
Mirė rūgs. lsd., 1944in., 7

vai. ryte, sulaukus puaės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo i* 

Tauragės apskr., Hvieksnos pa
rapijos, Bilvlčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vytą. Aleksandrą.; uunų SZtc 
Aleksandrą., Jr. (U. H. Navy: 

6 dukteris Marijoną Pallą, 
Hrl. Kred Hieber, Patrlcia 
Niemec, Oną, Eleną ir Teresę; 
6 anūkus; Ivogerką Dorothy 
Kustelkienę ir daug šitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklauuė prie .Šv, 
Onos ir prie Gyvojo ir Amžino 
Kožanėiaus draugijų.

Kūnaa randasi pašarvotas — 
Lesniak koplyčioje, 4912 Ma- 
goun Avė.. East Chicago, Ind.

Laidotuvės ivyku ketvirtai., 
rugsėjo 21d. Iš koplyčios 9:8o 
vai. ryto bus atlydėta i Šv. 
Pranciškaus parap. bažnyčią, 
kurioje (vyks gedulingus pa
maldos už velton&.i sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuešlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamuu 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliū<K*: Vyras, Kūnus, Duk
terys, fc-ntal, Anūkai, ftvoįjer- 
ka ir visos kitos Gimin&s.

Ial<J. direkt.; Renjamin J. 
Lesniak, tel. Kast Chicago. 1418-

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjime 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!
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ransoNAUBom ksmoriais at ko aoditiokai, corri 
PARTKTUIAB raOTUD FRKFER PAGHAMKIS PBODDOnOKS 

DISTBIBUTORS O» TOT SAMOUB MONTELUO ORAMTTB

BUY U. K WĄR RONpa WITH THE SAVINGS .

JOHN W. PACHANKIS
— TEB LTTOUANIAN MONUMENT MAN^- 

Member of the 1 -it himnlan Chambnr of

MODERNI Rridiai PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Waahiagten Blvd. 5919 South Troy Street

TeL ESTebrook 5646 TeL REPnbUe 4298 
VALANDOS: Kudtao 9-9 V. «ak.: teštad. ir Šekm. 9-6 v*L

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 

Avenue
Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

■ Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Pros WGESProgramai
(1390 k.) 

Pirmadieniai* ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuviui
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Diena Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 80. CALIFOBNIA AVĖ. Phoae LAF. 5571

P. L RIDIKAS
8864 80. HALSTED ST. 710 W. 18th

Tetophoa® YARDS 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th BT. Phoae YARD8 0781

MAŽEIKA
5819 LITUANICA AVĖ

EVANAUSKAS
Phone YARDS

LACHAWICZ IR SUNAI
2114 WEST 2Srd PLAGE 
1<HW B. MICHIGAN A V*

Phones: CANAL 2615 
OOMMODORE 6701 
* FULLMAN 1379

L BUKAUSKAS
10821 SO. MIGH1GAN AVĖ Phone PULLMAN
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$7,000,000 paveldėtoja

Rasta virtuvėje paliesta gazo
JAUNA ŽMONA ATGAIVINTA. NUGABENTA 

Į LIGONINĘ

NEW YORK.-— Mrs. Elea- 
nore V. Tovvnsend, 28 metų, 
didelių turtų paveldėtoja, 
buvo rasta rugsėjo 16 dieną 
virtuvėje nugaravusi nuo 
gazų, Sutton Place aparta
mente. Jos galva gulėjo ant 
prausyklos karpe to, ir ji bu
vo apsirengusi naktiniais 
rūbais. Gazas buvo atsuktas, 
bet gazo pečiaus šviesa (pi- 
lot light) buvo užgesusi.

Mrs. Townsend, Lt. Ed- 
ward N. Townsend Jr., Ro- 
yal Canadian Air Force la
kūno žmona, pirmiausia bu
vo policijos nugabenta į Be- 
llevue ligoninę, bet vėliau 
savo tėvo Dr. John A. Vie-D
tor, buvo perkelta į privačią 
ligoninę.

15 milijonu svaru
WASHINGTON, D. C. — 

United nations relief ir re- 
habilitation administracija 
nori gauti kitą savaitę 15 
milijonų svarų rūbų, kad 
aprūpinus išlaisvintą Euro
pą žiemą rūbais.

Po 59 dienu
SALT LAKE CITY, Utah. 

— Rugsėjo 17 dieną iškrito 
mažas lietus, tai pirmą kar
tą po 59 dienų šioje apylin
kėje. 'i

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAI NAUJAI FLAITIO MA- 
TMR1OLAI MATOBAUH DVM . 
■PALTOI DANTŲ

Veivalone,™. 
$12.50

IKI $39.50 U2 KIEKVIENĄ
ikMlt. Iširtu, ■»*!. 

▼•«. N«bl«nk&. VImJ i&lj 4aat|
>laltM. Permatome* aryetel elear pleltea. 

Plenkenae enakuB*. aanltarle.

I camtlal. Vieše*

Darome pldtaa 
gantai tik ii laieninoCŲ

HEJNA BROS..
DENTAL PLATE OO.

1TM I. AahUad tad FL Moa. IMI

Atdara am • IU A MtaA ew I IM A 
_____ kalbamd lhtuviikai

IMI W Slth St. tad Fl. Law. MOS 
10 N. Dearborn Km. 101, Sta IMI 
▼ldortnl.^l. r»L t—t. Aatra4l.nl Ir 

kMvtrtadlmi aw I U4 I,

Tarnaitė rado Mrs. Town- 
send virtuvėje.

Mrs. Townsend 1938 me
tais buvo $7,000,000 turto 
svarbiausia paveldėtoja, ku
rį paliko jos motina Mrs. 
Eleanore Woodward Vietor.

Grįžta
šeši chicagiečiai, kurie 

yra bombardavimo sąuadro- 
no nariai, dalyvavę Gilbert, 
Marshall ir Carolina salų ko
vose, grįžta į namus. Nuo 
praeito lapkričio mėnesio jie 
yra atlikę 50 misijų. Apie tai 
pranešė praeitą sekmadienį 
navy pareigūnai.« $ «

Iš automobilio

Iš automobilio, kuris bu
vo pastatytas Desplaines ir 
Madison gatvėse, buvo pa
vogta odinis jacket ir mote
riškas paltas.♦ * »

4 žiedai pavogti
Iš Morris Dvorak, 21 Pine 

avė., buvo paimta keturi 
deimantiniai žiedai, radio ir 
pora nylon kojinių. Policijai 
buvo pranešta praeitą sek
madienį. ♦ ♦ ♦

Užpuolė
Policija praeitą sekmadie

nį ieškojo ginkluoto negro, 
kuris pačiupo vedusią mote
rį, netoli pietinės dalies, jos 
apartamento koridoriuje, ir 
ją nuskriaudė. Moteriškė pa
reiškė, kad negras grąsino 
ją nušauti, jei ji pažadintų 
du savo vaikus, kurie mie
gojo gretimame kambaryje.* * »

Sumušė, apiplėšė
Arthur Klage, 44 metų, 

935 E. 75th str., buvo nu- 
kidniapintas automobilyje 
trijų negrų, kurie jį sučiupo 
netoli jo namų. Jį sumušė ir 
atėmė iš jo $14, ir paskui jį 
išmetė 86-toje ir Bennett 
avė. Jis pranešė apie tai po
licijai praeitą sekmadienį.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Fnmiture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Repretentatfre

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART

For appotntmeot rali — 
REPUBIJO 8051

STUDIJUOJA ŽEMfiLAPf

Leitenantas gener. B. G. Horrocks (kairėj), britų kor
pusų komendantas, Field Marshal Sir Bernard Montgo- 
mery (centre) ir Olandijos princas studijuoja Olandijos 
žemėlapį. Po to, kaip jau žinome, sąjungininkų parašu- 
tistų armija padarė naują invaziją Olandijoj. (Acme-Drau 
gas telephoto)

Keistas įvykis

Rado 'neturčiaus' paslėptą turtą
KETURI PASIDALINO RASTĄ TURTĄ PHONO- 

GRAPHE, TURĖJO GRĄŽINTI

Rugsėjo 15 dieną keturi 
asmenys atvyko teisman, 
Chicagoje, ir papasakojo 
apie rastą turtą. Šį turtą pa
liko žmogus, kuris mirė kai
po beturtis. Rastą turtą ke
turi asmenys pasidalino.
PALAIDOTAS PUODŽIAUS 
LAUKE

Visi keturi prisipažino pa
sidalinę turtą, ir turėjo grą
žinti savo dalis viešajam ad
ministratoriui.

Manoma, kad neturčius 
buvo Stephen Fudis, 62 me
tų, darbininkas, 1857 Or- 
chard str., kuris mirė spa
lių 6 d., 1943 m. Jis buvo pa
laidotas puodžiaus lauke.

Po kiek laiko vėliau jo na
mo savininkė Mrs. Antonio 
Wolf, 2302 Addison str., ir 
jos tetulė Mrs. Hedwig Sa- 
lųger, valė namą. Jos laužė 
seną phonografą, kad par
davus senų daiktų rinkėjui, 
ir rado paslėptą turtą.
PASAKĖ VYRUI APIE 
TURTĄ

Ten buvo $3,550 po penkis 
ir dešimt dolerių, ir verty
bių už $1,000. Mrs. Wolf pa
sakė savo vyrui apie radimą 
$4,550 ir pašaukė nuomuo- 
toją Charles A. Reinhart, 
55 metų, insurance kompa
nijos investigatorių.

Po kelių pasitarimų jie 
nutarė, kad tas turtas pri
klauso radėjams. Du Wolf’ai 
gavo $1,550; Mrs. Salunger 
$1,000; ir Reinhart paėmė 
$500. Likusius $500 ir ver
fir

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OT

Ambrosia & Nectar
Ibeers

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

tybes Reinhart nunešė vieša
jam administratoriui, pa
reikšdamas, jog toks skai
čius buvo rastas.
DAR IEŠKO $5,000

Tačiau kilo įtarimas. Pra
dėta investigacija ir paaiš
kėjo pasidalinto turto kie
kis. Bet investigatorius Ru- 
bens iškėlė mintį, kad dar 
buvo kiti $5,000. Visi keturi 
prisipažino kiek jie yra ga
vę, bet paneigė dėl $5,000.

Wolf pasakė, kad jo buvo 
$1,500 padėta į dėžę, Lake 
View Trust ir savings ban
ke. Jis pasakė, kad ten bu
vo dar jo nuosavų pinigų 
$6,000, ir per ašaras sakė, 
kad $6,000 yra jo tikra nuo
savybė, ir kad tai nėra dalis 
Fuchs rasto turto.

Tačiau tie $6,000 teismo 
įsakymu yra sulaikyti iki 
busimos investigacįios.

Sučiupo po 4 metu
Keturis metus ieškojo Li

lly Michler, 40 metų. Ji va
kar (rugsėjo 18 d.) buvo ka
lėjime, kaltinant apgavystė
se, kuriose mažiausia iš de
šimt vyrų išviliojo <$50,000. 
Sakoma, kad ji naudojo paš
to siuntinius apgavystėje. Ji 
kartais apsivesdavo, o kar
tais ne, — pareiškė pašto 
inspektorius Goldsmith.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Skelbkitės ‘Drauge”.

* •.•ilčiai K

Iš karo frontų

Prancūzai kanadiečiai kariai
KARO KORESPONDENTAS HUNTER GIRIA 

PRANCŪZUS KANADIEČIUS KARIUS

MONTREAL. — Louis V. 
Hunter, karo koresponden
tas rašo Kanados spaudai, 
kad prancūziškoji Kanada 
tikrai gali didžiuotis savo 
kovojančiais sūnumis užjū
ryje.

Louis V. Hunter buvo ke
turis metus su kanadiečių 
žemės, jūros ir oro jėgomis 
Didžioje Britanijoje, Afriko
je, Sicilijoje, Italijoje ir Nor
mandijoje.

Hunter vietos dienraštyje 
“Gazette” parašė, kad pran
cūziškai kalbanti Kanados 
kariuomenės pirmoji armija 
yra tarp šauniausių vyrų ko
vojančių Prancūzijoje. Vo
kiečiai labiausiai bijo Chau- 
diere dalinio vyrų, kurie bu
vo tarp invazijos kariuome
nės pirmoje bangoje. Pran
cūziškai kalbantieji kanadie
čiai tikrai galį didžiuotis ko
vojančiais vyrais užjūryje. 
Jie ir jų angliškai kalban
tieji draugai dirba artimai 
išvien, — rašo karo kores
pondentas Hunter.

Žmogžudystės

BAISUS DALYKAS
SULAIKYTAS VYRAS. 
KETURIOS MIRTYS

NEW YORK. — Peter De
metra Koupoulos, 43 metų, 
Queens mašinistas, buvo su
laikytas rugsėjo 17 dieną be 
užstato. Jiš kaltinamas, kad 
užmušė savo žmoną, jų du 
vaikus, ir savo žmonos tetu
lę, rugsėjo 16 dieną ryte..

Jis prisipažino, pasak dis- 
trikto tardytojo padėjėjo 
Albert E. Short pasakymo, 
kad jis savo žmoną Mary, 
38 metų, subadė su pora 
žirklių, jų hame, paskui nu
važiavo su taxi į New Paltz, 
N. Y., ir užmušė jos tetulę 
Peter Takis, su tuo pačiu 
ginklu.

Tačiau jis laikosi, kad jo 
žmona nužudė jų dukteris: 
Annie, 13 metų, ir Helen, 5 
metų, paleidus gazus iš jų 
virtuvės pečiaus.

Nuėjo nuo bėgiu
THREE RIVERS, Que. — 
Keturi Quebec—Montreal 
traukinio vagonai rugsėjo 
17 dieną nuėjo nuo bėgių, 
prie Red Mills. Traukinyje 
buvo korespondentai, kurie 
dalyvavo Roosevelt—Chur- 
chil konferencijoje.

Prasidėjo
Dvidešimt ketvirtoji Ame

rican Legion konvencija pra
sidėjo praeitą pirmadienį, 
Chicagoje. r
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Du iš trijų Sime tris
dienas vėliau

FORT ERIE, Ont. — Mrs. 
Archie McDonald pagimdė 
tris sūnus (trejukę), bet 
vienas iš jų pirmiau atėjo į 
šį pasaulį, negu jo du bro
liai.

Mrs. McDonald, 21 metų 
amžiaus, Royal Kanados oro 
jėgų piloto žmona, pagimdė 
vieną iš vaikų praeitą tre
čiadienį, bet du kiti vaikai 
neatvyko į šį pasaulį iki pra
eito šeštadienio, po trijų die
nų vėliau du vaikai išvydo 
pasaulį.

Trejukė (trys sūnūs) sve
ria 10 svarų ir yra geroje 
sveikatoje.

Vagys paėmė oficerio 
amuniciją, bonus

Maj. James Killough, 
Northwestern universitete, 
armijos civilių reikalų mo
kykloje laikinai einąs parei
gas, pastatė savo automobi
lį per naktį priešakyje 4503 
Maypole avė., ir vagys ap- 
kraustė jo automobilį. Iš au
tomobilio vagys paėmė 200 
diržų (rounds) amunicijos, 
judamų paveikslų prožekto
rių, elektrinį feną ir- už 
$3.000 karo bonų. Langai 
buvo išmušti ir automobilio 
bagažų (trunk) skyrius bu
vo atidarytas. Jis apie tai 
pranešė praeitą sekmadienį 
Fillmore policijai.

Privertė atidaryti
Charles L. Goęttsche, 3048 

N. Karlov avė., pranešė po
licijai praeitą sekmadienį, 
kad vagys, kurie privertė 
atidaryti priešakines duris, 
paėmė du laikrodžius už $75, 
už $50 elektrinį rekordų 
keitėją ir $19.

Už $473
Iš Mrs. Julian Doronczyk 

namo, 3002 N. Davlin et., 
vagys paėmė rūbų, brangak
menių ir namų reikmenių už 
$473 ir $50. Apie tai buvo 
pranešta policijai praeitą 
sekmadienį.

Ar nekeistai
CAMBRIDGE, Mass. — 

Moteriškė pranešė policijos 
leitenantui Richard J. Line- 
han’ui, kad mergaitė ją su
laikė su ginklu ir atėmė iš 
jos vieną cigarietę.

Visas jėgas dėkite, kad 
Lietuva vėl atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

Antradienis, rūgs. 19, 194*
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X Kun. dr. K. Gečys jau 

atvyko į Cicero ir čia pradės 
darbuotis. Šv. Antano para
pija susilaukė dar vieno švic 
saus ir gabaus kunigo. '
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X V. Tūbelienė, K. Juo

zaitienė energingai darbuo
jasi No. Side prirašinėda- 
mos narius į» BALF (Bend
rą Amerikos Lietuvių Fon
dą). Pavyzdys kitų skyrių 
nariams.

X J. Klapatauskienė, bri- 
ghtonparkietė, šiomis dieno
mis gavo žinią, kad ji pali
ko grandma. Jos duktė So
fija ištekėjus su vyru per
sikėlė gyventi į Detroit, Mi- 
chigan.

X Baliūnai, seni Brighton 
Park gyventojai ir parapi
jos bei draugijų žinomi vei
kėjai, šiomis dienomis įsi
gijo rezidenciją Marąuette 
Parke. Dabar bus kaimynai 
kitų buvusių Brighton Park 
veikėjų — Rastenių.

X Darius-Girėnas postas 
ne tik savo didžiąją salę gra 
žiai atremontavo ir įvedė 
naujų pagerinimų, bet ir iš 
lauko pusės atliko daug pa
gerinimų. Amerikos Legio
no Darius-Girėno postas tik 
rai teikia daug garbės Chi- 
cago lietuviams.

X Valerija Gedminienė, 
Moterų Sąjungos 20 kuopo3 
veikėja, kuri prieš kiek lai
ko pergyveno šiurpų momen
tą — pasikėsinimą ant jos 
gyvybės, šiomis dienomis iš 
tos priežasties turėjo antrą 
operaciją. Dabar jau namie.

X Pranas Pumputis, 4433 
S. Campbell Avė., leidžiąs 
atostogas šiomis dienomis 
aplankė “Draugo” redakci
ją. Pasigerėjęs mūs dienraš
čio ofisų remontu, paauko
jo $5 to remonto lėšoms pa
dengti. Pumpučiai yra žino
mi Brighton Park draugijų 
ir parapijos darbuotojai, o 
P. Pumputis dar eina para
pijos trustiso pareigas. Jų 
duktė Virginia lanko univer 
sitetą.

X Juozas Ir Elena Micke- 
liūnai praeitą sekmadienį 
minėjo 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Puikioj 
savo rezidencijoj, 6747 So. 
Artesian Avė., suruošė tur
tingą puotą, kurioje dalyva
vo giminės iš Rockdale, III. 
(Mickeliūnai), iš Dowagiac, 
Mich. (Kupliauskai), iš Chi- 
cago (Kass ir Pumpučių šei
mos), Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis su žmona, kun.
K. Barauskas ir didelis bū
rys čikagiečių draugų. Jubi
liatams ir jų sūnui Gilber
tui, Chicago universiteto stu 
dentui, gimtadienio proga, 
sudėta linkėjimų kalbomis, 
dainomis ir įteikta dovanų. 
Programos vedėju buvo P. 
ČiŽauskas. Jubiliatai yra ži
nomi mūs visuomenės ir 
draugijų veikėjai. J. Micke- 
liūnas yra apdovanotas‘Lie
tuvos šaulių Sąjungos žvaig
žde.

Pirkite pas t uos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge."
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