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DAUG IŠKENTĖJO KARO BELAISVIAI
Cordell Hull Ginasi Prieš Raportą;
Nedavė Japonams Jokio Ultimatumo

"VVASHINGTON, rugp. 31. namas, būk kad 1941 rude- 
—Statė departamentas iš- nį japonams ištiesęs aštres- 
leido laišką, kuriame buvu- nes sąlygas ir aštresnį nusi- 
sis Valstybės Sekretorius statymą, negu Armija ir 
Cordell Hull aštriai pabrė- Laivynas buvo pasiruošęs 
žė, jog Amerikos propozici- paremti.
ja, išduota Japonijai prieš Pats Prezidentas Truma- 
pat Pearl Harbor užpuolimą n'as, viešai paskelbdamas 
“jokiu būdu nebuvo ultima- raportą, užstojo Cordell 
tiimas” Hull ir Gen. Marshall ir pa-

Hull tuomi ginasi prieš reiškė, jog jis bendrai pasi- 
Armijos ir Laivyno išduotą tiki Armijos ir Laivyno va- 
raportą, kuriame jis kalti- dais.

Sekr. Vinson Planas Naujiem Darbam
"VVASHINGTON, rugp. 31. e. Atmesti dirbtinas kliū- 

— Iždo Sekretorius Fred tis prekybai su užsieniu. 
Vinson šiandien pasakė kon- f. Praplėsti bedarbių kom- 
gresui, kad nacionalės įei- pensaciją. sene’ių pensiją ir 
gos turi pasiekti 150 bilijo- sočiai security programus. 
nų dolerių parūpinimui dar- g. Pagerinti ūkininkų gy- 
bų norintiems ir galintiems venimo standardą.

VĖL DŽIAUGIASI LAISVE

80 Nuoš. Serga Dėl Prasto Maisto; 
Pravirko Pamatę Savo Išlaisvintojus

ANT KARO LAIVO, TOKYO ĮLANKOJ, rugp. 31.— 
Alijantų kariai, okupacijos jėgų išlaisvinti iš japonų ka
ro belaisvių stovyklų, pasakoja, jog visur stovyklose be
laisviams teko pergyventi didžiausią nešvarą, badą, skau
džiausius žiaurumus dėl didžiausio japonų apsileidimo.

Daugelis išlaisvintų alijantų belaisvių, taip nudžiugo 
pamatę Amerikiečius atplaukiančius mažesniais laivais, 
jog šoko j vandeni ir plaukė laivus pasitikti. Japonų be
laisvių stovyklas jie pažadino “pragaro bedugnėmis.” 
Visur matėsi didžiausias purvas, smarvė, pasileidimas; 
taip, kad laivyno Comdr. R. Simpson, vienas iš pirmų iš
lipti okupuotose dalyse, pareiškė, jog “tai aršiau kaip kad 
kiaulidėje.”

C-Ą

dirbti.
Jis tvirtina, kad vieninte

lė apsauga nuo bedarbės 
yra prižiūrėti kad privatinė 
industrija parūpintų užtek
tinai darbų su geromis °ą- 
lygomis.

Jis patiekė Senato bankų 
komitetui sekantį progra
mą:

a. Modernizuoti taksų įs
tatymus.

' b. Sudaryti programą ug
dyti mažas biznio įstaigas.

c. Sustatyti teisingą veik
lią anti-monopolinę progra
mą.

h. Pradėti ilgametį viešu 
darbų programą ir paragin
ti viešą namų statymo pla
ną.

i. Sudaryti fiskalinį pro
gramą pilnam darbų palai
kymui ir subendrinti visas 
valdžios programų? 
linksta pinigų 
ar sumažinti.

vertę
kurie 

išpūsti

užstoja 
kaipo

jis
bilių 

užtikrinti ge-

d. Sumažinti prekybinius 
kivirčius ir paremti aukštas 
algas.

Ta pravesti 
“pi’no darbo” 
pirmą žingsnį 
rą pragyvenimą. Jis pridū
rė, kad vieni biznieriai ne
galį panaikinti bedarbę, bet 
kad ir pati valdžia, apsau
godama visus, turi imti va
dovybę bedarbės panaikini
me.

Šimtai alijantų karo belaisvių, pusnuogi ir išbadėję, Amerikos, Britų ir Olandų vė
liavomis nešini, pasitinka amerikiečius okupacijos karius, kurie juos išlaisvino iš O- 
mori stovyklos netoli Yokohama miesto. (Acme-Draugas te'ephoto)

Paėmė Didžiulį
-JeooniĮ Submsrinį

SAN FRANCISCO, rugp.
31.—Iš Tokyo įlankos per 
radio gauta žinia, jog Ame
rikos okupacijos jėgos per
ėmė du didžiuliu japonų sub 
marinu. Vienas yra 393 pė
dų ilgio. Jame yra tam ty- 

I čia patalpos trims lėktu
vams ir galėjo patruliuoti 
iki 50,000 mylit] tolio. Įgu
los buvo apie 200 vyrų.

Jie Matys Japonų Pasidavimo Rasta
TOKYO, rugp. 

kantieji Amerikos 
dai sekmadienyje 
Japonijos pasidavimo akto
ceremonijose U.S.S. Missou- 
ri karo laive:

■■ --'a.

TOJO ATRASTAS

Prez. Truman'as Paskelbs V-J. Dieną
VVASHINGTON, rugp. 31. 

— Prezidento sekretorius 
Charles Ross, šiandien pra
nešė, kad rengiamasi prie 
Prezidento Trumano radijo 
kalbos tuoj po pasirašyme 
pasidavimo akto laive Mis- 
suori.

Jeigu pasidavimo laikas

bus gerai pritaikomas, ma
noma, kad Prezidento kalba 
bus dalis ilgesnio programo 
kuriame bus nupiešta pasi
davimo akto eigos. Preziden 
tas kalbės maždaug 8-9 mi
nutes. Ji bus pasakyta 9 ar 
10 vai. vakare. Apie tai bus 
pranešta vėliau.

31. — Se- 
karo va
dai yvaus

Gen. MacArthur, visuoti
nas Alijantų komandierius.

Lt. Gen. Wainwright, Cor- 
regidoro herojus, neseniai 
išvaduotas iš japonų nelais
vės.

Lt. Gen. Tvvining, 20-tos 
oro jėgų vadas.

Rear Adm. Badger, Yoko- 
hukos okupacinių jėgų va
das.

Lt. Gen. Whitehead, 5-tos 
oro jėgų vadas.

Maj. Gen. Svving. 11-tos 
oru kilnojamos divizijos va
das.

Brig. Gen. (lement, at
naujinto Marynų 4-to Reg. 
vadas.

MAITINOSI RYŽIAIS

Vienas gydytojas, išlaisvintų belaisvių tarpe priėjęs 
atsiprašė, kad neturėjo kelnių. Gydytojas Simpson’ui pa
reiškė, jog belaisviai beveik išimtinai maitinosi ryžiais. 
Prie to, belaisviai buvo dažnai ir skaudžiai apmušti.

TURĖJO ŽIŪRĖTI DEGINIMUS
Patys belaisviai turėjo žiūrėti kaip jų mirusių draugų 

lavonai buvo deginami. Japonams pasidavus, lavonai bu
vo deginami nuošalesnėse vietose. Jų lovos tai buvo pa
prastos lentos. Tik karui užsibaigus, belaisviams buvo 
duodama minkštesni guoliai.

80 NUOŠ. SERGA

Simpson "as sako, jog 80 nuoš. belaisvių serga dėl pras
to maisto. Dauge'is belaisvių rasta taip silpni, jog nega
lėjo pasikelti iš lovų. Vienoj nuošalioj vietoj rasta 115 
alijantų lakūnų, kuriems per tils metus neleista nei pa
rašyti nei gauti kad ir vieno žodžio iš ko nors.

Sąlygos buvo taip baisios, Simpson pareiškia, ir belais
viai taip nudžiugo, jog ilgiau nebuvo galima jų ten lai
kyti. Visi buvo tuoj išvežti į kitas vietas kur suteikta 
medika'inė pagelba ir tinkamas maistas. Daugelio išlais
vintų belaisvių akys pasruvo ašaromis kai jie buvo išve
žami į laisvę ir naują gyven mą.

ORAS
Giedra; vėsiau.

KALENDORIUS
Rūgs. 1 d.: Šv. Egidijus; 

senovės: Dievainis ir Gunda.
Rūgs. 2 d.: 15-tas Sekm. 

po Sekminių—šv. Steponas, 
karai.; senovės: Brutenis ir 
Tugaudė.

Rūgs. 3 d.:
Šv. Bronislava
Ič; senovės:
Mirga.

Rv.gs. 4 d.:

Šv. Serafija, 
ir Šv. Izabe- 
Jaugailis ir

Šv. Rozalija; 
senovės: Rimantas ir Girė
nas.

SALOS PASIDUODA
GUAM, rugp. 31. — Mar

cus salos garnizonas, iš 2,- 
445 kariuomenės ir laivyno 
personalo, pasidavė. Pasi
davimas įvyko karo laive 
U.S.S. Bagley. Marcus sala 
randasi 1,400 mylių į piet
ryčius nuo Tokyo.

Truk atolas, °usidedantis 
iš 100 mažų salelių, rengia
si formaliai pasiduoti sek- 
madienyj. Tai yra Japonijos 
Pearl Harbor. jų geriausias 
laivyno ir oro bazė. Pasi
duos iš viso 33,000 japonų.

TOKYO, rugp. 31.—Gen. 
H. Tojo, buvęs Japonijos 
vyriausias ministeris, ras 
tas nuošaliai apsigyvenęs 
tykiame Tokyo priemiesty
je. Vienas Domei žinių agefo 
tūros viršininkas pareiškė, 
jog japonai su Tojo dabar 
nieko bendro nenori turėti. 
Kai kurie mano, kad Tojo 
gali sau padaryti hara-kiri 
(saužudystę), bet kiti įsiti
kinę, jog jis pasiruošęs pri
imti atsakomybę, kaipo ka
ro kaltininkas.

Adm. Nimitz, Pacifiko 
laivyno ir Pacifiko zonos 
komandierius.

Gen. Spaatz. U.S. strategi- 
inių oro jėgų komandierius.

Vice Adm. Carney, Nim
itz'o štabo vyresnysis.

Adm. Halsey, 3-čiojo 
vyno komandierius.

Maj. Gen. Lemay, Spaat- 
z’o štabo vyresnysis.

Gen. Kenney, Tolimų Ry
tų oro jėgų komandierius.

Lt. Gen, Doolittle, 
cro jėgų vadas.

lai-

—

Vokietijon Grąjinama
1,000 Belaisvių

VVASHINGTON, rugp. 31. 
—Karo departamentas pra
nešė, jog iš New Yorko Vo
kietijon išvyko apie 1.000 
vokiečių karo belaisvių, ku
rie bus panaudoti darbams 
anglių kasyklose Amerikie
čių okupuoto j daly j.

8-tos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
—^Japonijos laikraštininkai teigia, jog ir japonų moks

lininkai buvo išvystę kokią nors atominę bombą.
—Amerikos kariai Japonijoje jau turi užėmę 200 kvad. 

mylių žemės.
—Japonijoje jau išlipo 40,000 karių ir dar daugiau at

vežami.
—Laivynas praneša kad ateinančiais metais reikės 

252,000 jūreivių užimti atleidžiamųjų vietą, o marynams 
reikės 45,000.

—YWCA pareigūnas susirūpinusiai klausia kas bus si 
moterim kurios nenorės apleisti turimus darbus.

Tėvai Kaltinami
Už Prasikaltimus

CHICAGO. rugp. 31.—Ne 
didesnis uždarbis, bet tėvu 
apsileidimas tai didžiausia 
priežastis kad paskutiniu 
laiku taip žymiai padaugė
jo prasikaltimai jaunime 
tarpe—taip pareiškė žymūs 
vadai kalbėdami Kata’ikiš- 
kos Akcijos kursų lankyto
jams. Morrison viešbutyje. 
Tėvai ne tik vaikais nesirū
pina, bet dar patys blogu 
pavyzdžiu traukia blogan.

NUMUŠĖ IŠLAIDAI
VVASHINGTON, rugp. 31. 

—Valdžia karo reikalams 
1946 m. sumažino išlaidas 
20 bil. dol. Buvo numatyta, 
kad 1946 m. karo vedimui 
bus reikalinga 85 bilijonai. 
Ta suma dabar numušta iki 
66 bilijonų.

Ouisling’ui Prašo
Mirties Bausmes

OSLO. rugp. 31.—Valdžia 
šiandien prašė mirties dek
reto Vidkun Quisling'ui, už
baigus paskutinį išdavimo 
kaltinimą buvusio Norvegi
jos ‘‘va’stybės lėlės“ prem
jero.

Quislingas šaltai klausėsi 
kai kaltintojas jį pavadino 
išdaviku.

DAUGIAU MOKINIU
CHICAGO, rugp. 31. — 

Apskaičiuojama, jog nau
jiems moks1 o metams Chi
cagos katalikiškose mokyk
lose užsiregistruos apie 200, 
000 mokinių. Tai apima 8 
kolegijas, 92 High Schools 
ir 405 pradines mokyklas. 
Tai bus žymus mokinių skai 
čiaus padidėjimas palyginus 
su 1943 m. ir pereitų metų 
skaičiumi.

DRAUGO ’ OFISAS 
BUS UŽDARYTAS

Dėl Labor Day—Darbo 
Dienos švenčių ‘Draugas’ 
neišeis j inradienj, rūgs. 
2 dirną.

“Draugo” ofisas šešta
dieni. rūgs. 1 d. užsidarys 
1 vai., o rgs. 3 bus užda
rytas visą dieną.

Apšaudė Laivus
SYDNEY, rugp. 31.—Va

kar 12-tos britų laivų vie
netas įplaukė į Hong Kong 
uostą. Britų marvnai užėmė 
laivyno įrengimus prie uos
to. Trys japonų laivai ban
dė pabėgti, bet britų oro 
laivyno daliniai juos apšau
dė, su kokiom pasekmėm—■ 
nepranešta.

WASHINGTON, rugp. 31. 
—Čia pranešama, jog prez. 
Roosevelt’o prezidentavime 
metais, tarp 1933 ir 1945m„ 
Mrs. Roosevelt įeigos buvo 
apie S900.000. Jai tas parė
jo už straipsnius, radijo, 
kalbas ir parašytas knygas.

Labor Day -- Darbo Diena Visi Vyksta Draugo Piknikan, Vytauto Parke
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MISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Žinios Iš Kenoshos t

Milwaukee
PAGERBIMO 
BANKIETAS

SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Praeitą sekmadienį įvyko 
parapijos kunigų pagerbimo 
bankietas. Pagerbimo tiks
las buv? trilypis: atsisveiki
nimas su buvusiu klebonu 
kun. P. Skrodeniu, MIC., at
sisveikinimas su buvusiu vi
karu kun. A. Gurkliu, MIC., 
ir susipažinimas su naujai 
paskirtu klebonu. kun. J. 
Pauliukoniu, MIC. Žmonių 
prisirinko pilnutėlė svetainė, 
nors laiko skelbimui ir pri
sirengimui buvo labaį ma
žai. Bankieto vedėjas buvo 
Jonas Druktenis, kuris pa
kvietė naująjį kleboną su
kalbėti prieš valgant maldą. 
Sekė programas, kurį pa
gražino parapijos choras po 
vadovyste varg. P. 
nausko. Toliau sekė 
linksminimas.

Sekm.. rugsėjo 2 d., 1945 
m., bus svarbus parapijos 
susirinkimas parapijos sa
lėje, tuojau po paskutinių 
Mišių. Bus aptarta svarbūs 
bažnyčios pataisymo reika
lai. Kiekvienas asmuo, ku
ris domisi parapijos pasise
kimu. turėtų susirinkime da
lyvauti.

Tuoj po parapijos bendro 
susirinkimo bus visų drau
gijų valdybų trumpas susi
rinkimas. Klebonas nori su
sipažinti ir aptarti ateinan
čių metų veiklą.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BERLYNO KATEDRA ŠIANDIE Smarkus vyras

bu-
30

Taip šiandie atrodo garsi šv. Jadvygos katedra Berly-

KAI VYKO TRAUKINYJE 
HOLDAPAS, BERLYNO 
STOTYJE

tris banditus, du užmušė ir 
vieną sužeidė. Du kiti pabė
go-

Rusų pareigūnai 
kad tai buvo ne 
armijos kareiviai.

I. RIMDZUS, D. C.
; LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA 
pasakė, Home Calls in Indiana — 

raudonos

Leonetti yra tarnavęs

Phone YAKds 4641 

PHYSIO THERAPY 

4649 So. Ashland Avė.

Buja- 
pasi- I

Maldos Apaštalystės drau 
gijos nariai šį sekmadienį 
eina prie bendros šv. Komu
nijos per pirmąsias šv. Mi
šias.

ne. Šios garsios katedros vidus visiškai apdegintas, o lau- 
J-;-- --- • Nuostoliai padaryti bom

barduojant Berlyną. (NCWC-Draugas)
1 ko pusė skaudžiai apgriautaa.

Jonas

Berlynas. — Capt. Charles 
Leonetti. iš New York, bu
vęs slaptos policijos parei
gūnas (F. B. I.), atidengė 
ugnį, kai penki vyrai, apsi
rengę rusų uniforma, vykdei 
traukinyje apiplėšimus. Pot- 
sdamer stotyje. Apie tai 
vo pranešta rugpiūčio 
dieną.

slaptoje policijoje Washing- 
tone.

HOVRS: Daily 6—8 P. M.
Saturdays 9 A. M. to 8 P. M.

Ofiso tel.; BRFnstvick 6640

Dr. A. Warchalowski
OPTOMETRISTAS

Akis Egzaminuoja, Akinius Pritaiko 
NORTH VVEST TOWER BLDG.

1608 Mihvaukee Avenue 
(prie North ir Damen Avenues) 

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

sekmadieniai pagal susitarimą.

9. 
ir

Tel—YARDS 2148

Bukit Malonūs
SAVO AKIMS!

Toastmasteris buvo 
Druktenis. Pakvietė sekan
čius kalbėti: kun. A. Gurklį, 
MIC., J. Blazavier, P. Buja- 
nauską, kun. A. Jeskevičių, 
MIC., A. Burbą ir kun. J. 
Pauliukonį, MIC.

Širdingai dėkojam šeimi
ninkėms, kurios parengė ske 
nius va'gius: Balčaitienė Te
klė, Barodicienė Eleonora, 
Strasevičienė Salome, Ali
šauskienė Stanislova. Jurai- 
tienė Ona ir Sckelienė Ona. 
Valgio gavimu rūpinosi J. 
Blazavier ir jo žmona.

Prie vaišių darbavosi: Vi
ktoras Mandravickas. Plutas 
Povilas, Ališauskas Vincas, 
Philipp Petras, Pi’itauskas 
Petras, Druktenis Jonas.

Prie stalų patarnavo so- 
dalietės ir choristės.

Už pagerbimą, už įteiktas 
dovanas, už visų pasidarba
vimą nuoširdžiai dėkoja kun. 
P. Skrodenis, MIC.. kun. J. 
Pauliukonis, MIC. ir kun. 
Gurklys. MIC.

VIS DA KALBAMA

Vokietijos vyskupai

Svarstė svarbius klausimus

ėjo per 
laikro- 

ir kitus
t

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė. 
(Virš “Andes Candies” Krautuvės) 

Chicago, UI.

VALANDOS:
10:30 Ryto iki 8 vai. vakaro

Tik vienų porą, akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių įtempimą.

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

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

Visj parapijonai vis dar 
kalba apie praeito pikniko 
pasisekimą. Praeito pikniko 
pasisekimui daug prisidėjo 
laimėjimo tikietukai. Reik 
pastebėti, kad daug gražiai 
pasidarbavo tikietukų išpla
tinime.

Mrs. K. Mockus pardavė 
24 knygutes, Antanas Poš
ka — 16, J. Goberis — 13, 
Petras Pugalis — 12, Fav- 
vvoski broliai — 10, K. Zgru- 
r.da — 8. Mrs. S. Markūnas 
— 7, Pr. Mazurkevičius — 
6. XXX

LIETUVIAI

Šv. Katarinos ligoninėje 
dabartiniu metu gydosi Mrs. 
Walter Juzėnas, Mrs. Urbo
nienė ir P. Kapčiūnas.

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie užsisakytų 

.“Draugą”

SKELEKITES “DRAUGE”

i 
i 
I

Lietuviai Pagrąžinki! |

i

savo namus su mūsų 
Gražiausiomis

VENETIAN BLINDS
(Uždangomis)

’adirbtomis iš plieno ar
★ ★ ★

LANGAMS UŽDANGOS 
rūšies, padirbamos 
mus namams, ofisams 
tuvėms.

★ ★ ★
DRAPERY CORNICES 
padirbami, kad pritiktų 
gams. Geriausi Chicagoje.

Mes turime Kortinoms 
lių ir Drawer Lazdelių 
padarytų pagal užsakymų.

★ ★ ★
MES VADOM — VENETIAN 
BIJNDS — SHADES ir tt. 
Ateikit ar pašaukit

Dykai Apkainavimas

New City Shade
Works

medžio

pagal i
ir

visokios 
užsaky- 

krau-

(kampai) 
jūsų lan-

( Rods)

VOKIETIJOS ARKIVYSKUPAI IR VYSKUPAI TURĖJO 
KONFERENCIJĄ FULDOJE. VOKIETIJOS KATA
LIKAI ŽENGIA Į NAUJĄ GYVENIMĄ.

________________

taip pat svarstė katalikiš
kos spaudos atgaivinimą, ir 
planavo apie naujus katali
kų universitetus ir iškėlė 
reikalą atidaryti seminari
jas.

Vokietijos vyskupai svar
stė ir kitus svarbius žmonių 
klaus'mus, kad jiems pagel
bėti.

Fulda. Vokietija. — Nese
nai Fuldoje įvyko Vokietijos 
vyskupų metinis suvažiavi
mas. kuris buvo atidarytas 
prie šv Bonifaco karsto, kur 
vyskupas Dietz užg'edojo 
invokaciją prie šventojo. 
Kai buvo išstatytas Šv. Sa
kramentas. vyskupai giedo
jo “Ateik šventoji Dvasia”.

Suvažiavime dalyvavo 22 
arkivyskupai ir vyskupai.

Amerikos kariški pareigū
nai davė galimybę suvažiuo
ti Vokietijos vyskupams į 
konferenciją, bet suvažiavi
me nebuvo kai kurių vysku- : 
pų. kurie randasi sovietų ; 
rusų okupuotuose zonose.

Vokietijos vyskupai tarės
Tarės 

auklėjimo klausimais, ypač 
katalikų mokytojų lavini
mu. knygų spausdinimo ir 
naujų jaunimo organizacijų 
įsteigimo reikalu. Vyskupai

Vokietijos vyskupai posė
džiavo tris- dienas, ir suva
žiavimas bus baigtas kated
roje. kurioje dalyvavo be
veik 5,000 asmenų.

Kai vyskupai ėjo iš 
droš, žmonių minia 

1 sveikino.

kate- 
juos

DR. VAITU SH, OPT.
LIETUVIS

★ ★ ★
Šūviai įvyko šeštadienio 

vakare, kai penki vyrai, iš
sitraukę ginklus, 
traukinį atimdami 
džius, rankinukus 
dalykus iš keleivių.

Įėjo į traukinį Leonetti, . 
kuris dabar tarnauja kariš- ! 
koje policijoje, ir pašovė

i Ofiso Tel..........VIRginia 1886
DR. AL. RAUKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

i i 
I

i Trys žuvo
Portland. Me. — Praneša

ma, kad trys įgulos nariai 
žuvo, kai tuščiame aliejaus 
tankeryje įvyko sprogimas,
ankstį praeitą penktadienį, įvairiais klausimais. 
Portland-o uoste. Pakrančių 
sargybos štabas pranešė, 
kad tankeris nebuvo pri
krautas ir įgulos nariai va
lė tankus.

M

i

Vokietijos katalikai 
deda naują gyvenimą.

pra-

Palengvina akių įtempimą, kurta 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda

• atkreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos.

VALANDOS; nuo 1* ryto Iki S T. 
rak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (coksr 
bhndnėss), kreipkitės prie msags. 
ApsRsse išgydyti.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienic vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

t

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

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YAKds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 2880 

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

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

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

1

Garantuotas Persiuntimas i Lietuvą
TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS

STASYS LITVVTNAS SAKO:
"T\ H R H R Tai Geriausias Laikas Pirkti 
U zyDrin — visokios rūšies namams 

REIKMENIS.** ------------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos sy- 
dlngs — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamello — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Plelsterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insuladjos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — WaJJboard — Plastor Board— 
Vamzdžių tr tt.

te

4PROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

ETASYS LITVVTNAS, Vedėjas.

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

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

3E
• - ■--------------------

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių, 
Už Pigesnį Nuošimtį — Be Komišino

PAS ŽYMIĄ —

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

THrbtuvS ir Ofisas

3408 ARCHER AVĖ.
Chicago, III.

Tel.:—LAFayettc 8743
Įsteigta 25 metai atgal

Mes priimam jūsų pinigus ir garantuojam pasiuntimą 
jūsų giminėms ar draugams už žemą kainą.

Jūs gausite sugrąžintą kvitą su parašu to kuriam 
siuntėt, kitaip pinigai bus jums sugrąžinti.

LIETUVIS ATSTOVAS OFISE—KREIPKITĖS PRIE 
V. GAPSEVICIUS

SECURITY FOREIGN EXCHANGE
UNDER STATĖ SUPERVISION

804 N. Ashland Avė., at Chicago Avė. 
Telephone — HAYmarket 6050

Jūsų patogumui mūsų ofisas atdaras iki 6 Vakaro. 
Ketvirtad. ir šeštad. iki 8 Vakaro.

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS™Wi ^ PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles 
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehUl 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marquette Road
OFISO VALANDOS:

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

A

— 
Tel. CANaI 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. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

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

š vcn t adieniais—11-12.

Tel. YARds 5921
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

______________
Žmogus be tikėjimo, kaip 
arklys be žaboklių.

DR. STRIKOL’IS .
PHYSIC1AN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue \

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

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

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4615 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tek: BEVeriy 8244 

I DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
4157 Archer Avenue

Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. * 
Trečiadieniais pagal sutartį.

'I

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namu Tai.: PULLMAN 8277

♦
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOLS

HELP W A N T E D KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E I

8 “DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

I
HELP WANTED — MOTERYS

••DRAUGAS” HKLT WA5TED 
ADVERTISUTG DEPARTMKNT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolpfc 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

DŽENITORKŲ
PILNAM AR DALINIAM LAIKUI 
Galite stoti prie darbo tuojaus. 
Geros darbo sąlygos. Arti prie 
visokios transportacijos.

LIETUVIŲ DIENOS 
MINĖJIMAS

K R I A U C I A U S
Prie senų ir naujų darbų. 

Pastovus darbas.—Gera mokestis.
THOMAS STIEL
8 S. Aust’n Blvd.

. Arti Madison St.
TEL.—EUCI.ID 5856

PITTSFIELD BLDG.
i 55 E. H'ASHINGTON BLVD.

A f QiQ?ni
SUPERINTENDENT’S OFISAN

Room 1350

Mums Reikia
VYRU

TAIKOS LAIKŲ DARBAMS
PLIENO SANDELYJE

A-l ALTERATION (Pertaisymui) 
Mergina reikalinga.
Kreipkitės — 4722 SHERIDAN

Tel.—Edgevvater 6680.
RD.

kleb. J. Pauli- 
kun. A.

Galima pasirinkti vieną 
iš dviejų šiftų.

REIKIA

Shear ir Slitter Opers. 
ir Pagelbininkų 

Aukšta Mokestis

CENTRAL

REIKIA
Operatorių 

Patyrusių
Prie Power Siuvimo Mašinų 

ir Rankomis Siuvimo. 
PASTOVUS DARBAI

PAGEIDAUJAM KATALIKŲ

Atsišaukite

27 N. Franklin St.

STEEL & WIRE CO.
2924 VZ. 51st St

ATSIŠAUKIT 9 RYTO IKI 9 VAK. 
Klauskit J. LONG ar G. STEVVART

MERGINŲ
Dirbti Dietary departamente.

Gera mokestis. — Pastovus Darbas
Kreipkitės prie Superintendent
TEL.—LAKE FOREST . 1700
LAKE FOREST HOSPITAL

Lake Forest, III.

PLATERS PADĖJĖJŲ 
IR PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ
Dieną ar Naktį šiftams

PASTOVUS DARBAI 
AUKŠTA MOKESTIS

Dykai Ligoninės Priežiūra

UTAH RADIO PRODUCTS 
COMPANY

820 N. Orleans St.

PASTOVUS DARBAI
Bendro Dirbtuvės Darbininkams

48 VAL. MINIMUM DABAR 
ALLOY CRAFTS CO.

4429 W. CGRTLAND ST.

REIKIA MOTERŲ
APSIUVINĖTI PAMUŠALUS 

PRIE PALTŲ

MERGINŲ
IŠTRAUKTI APSIUVINEJIMUS 

IŠ ŠVARIŲ PALTŲ 
TAIPGI

MOKINIŲ
Pastovūs Darbai

Ištisus Metus — Gera Mokestis
ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI IR
KLAUSKIT MR. STOYKOV

C. B. SHANE CORP.
325 W MADISON ST.

Aštunta Lietuvių Diena, 
kuri įvyko rugpiūčio 26 d. 
prie Lietuvių svetainės bu
vo labaį sėkminga. Buvo sve 
čių iš visų aplinkinių mies
tų: kaip iš Kenoshos, Ra
cine, Milwaukee ir Chicago. 
Iš Kenoshos atvyko abudu 
kunigai
konis ir vikaras 
Gurklis su visais savo pa- 
rapijonais. Taipogi ir nega- 

Į lime užmiršti kito, mylimo 
svečio, tai kun. P. Ciniko, 

, kuris yra dabar klebonu Mil- 
| waukee, nepasididžiavo ir 
atvyko ant mūsų Lietuvių 
Dienos. Buvo atvykę ir mū- 

, sų klebonas kun. J', čužaus- 
kas ir vikaras kun. A. Va
lančius. Pusė po trijų tu
rėjo labai puikią parodą. 
Tai jaunos mergaitės gra
žiai pasipuošę ir taip pat 
puikiai papuoštos Doll Bug- 
gies. Paroda prasidėjo nuo 
Šv. Baltramiejaus mokyk
los ir per Lincoln gatvę nu
vyko iki Lietuvių svetainės. 
Ten buvo išrinktos teisėjos 
(Judges) dėl išrinkimo pui
kiausios Doll Buggy. Teisė
jos buvo sekančios: Mrs. 
Anthony Pūras iš Racine, 
Wis., Mrs. Kari Bauer ir 
Mrs. R. E. Thomas. Jos tu
rėjo išrinkti tris pirmutines. 
Sekančios laimėjo: Anita 
Kuzmickas gavo pirmą do
vaną $5.00; Virginia Marti
naitis antrą dovaną $2.00; 
Linda Sue Bujan 3-čią taip 
pat $2.00.

i

, labai skanus. šeimininkės 
dėl tos dienos buvo: M. Ne
verdauskienė Z. Martinai- 
tienė, A. Kaminskienė, A. 
Mickienė, M. Vencevičienė, 
E. Lauraitienė, M. Stanevi
čienė, O. Čepienė, S. But
kus. Jos turėjo labai daug 
darbo, bet ir atnešė labai 
gerą pelną. Visa komisija 
labai gerai darbavosi, o y- 
patingai pirm. Pranas Bu- 
janauskas. Ant galo vakaro 
buvo išleista dovanos karo 
bonai. Sekantieji buvo lai
mėtojais: 1-ma dovana $50 
teko Nester Harju, 623 May 
St.; antra $25 — A. Mad- 
rick 817 — 8th St.; o kitos 
$5.00 kare stampomis teko 
1) Larry Jr. Petroshius, 
313 — lOth St„ 2) C. Pal- 
dauskas, 813 Hervey Avė. 
N. C.; 3) Frank Jr. Chess, 
1908 — 9th St.; 4) Jean 
Glozer, 816 Victory St.; 5) 
Mike Stulginskis, 827 Grand 
Avė. Daugiausia tikietų par 
davė Jonas Žekas ir Wil- 
liams Buksas.

kietės — seselė Bernadetta 
ir seselė Margaret Mary ir 

I ji yra duktė Venslovienės.iI GRAŽIAI IŠPUOŠTI 
ALTORIAI

Per
šventę buvo altoriai seselių 
labai gražiai papuošti. Ma
rijona Neverdauskienė ir 
Antanina Baronienė paauka
vo gražių gėlių iš savo dar
žų. Yra labai malonu maty
ti, kad moterys taip atjau
čia šventes ir paaukoja gra
žių gėlių.

šv. Baltramiejaus

Pvt. Ro. Col’by iš Greet- 
ingsville, Ind. iš Vokietijos 
namiškiams 
kaltinamas 
ir nuteistas 
žadėta, kad
patikrinimas.

i

SUGRĮŽO SESELĖS
MOKYTOJOS

PADĖJĖJŲ PRIE TROKU
STIPRIŲ VAIKINŲ

AMŽIUS 18—23
GERA MOKESTIS — PASTOVUS 

DARBAI
Matykit Mr. BASS

CALIFORNIA BEVERAGE
3930 W. FILLMORE ST.

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKĖS 

AR JŪS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ

★ ★

VYRAI IR MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse
Vai.: 5:30 vak. iki 12 Naktį.

★ ★ ★

Po to. buvo labai

V E I T E R K Ų 
Nuo 5 pp. iki 2 ryto. 
PASTOVUS DARBAI

TAIPGI DIŠIŲ PLOVEVfiJŲ
'J oms pačioms Valandoms. 

Klauskit Miss Angėl, Miss Sandy 
Miss Grace.

FAUBEL’S RESTAURANT
8043 S. ASHLAND KAD. 2600

i

Į

Palgykloj Tarnaičių
taipgi reikia

or
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
FOK SALE — RE AL ESTATE: BELL TELEPHONE

PARSIDUODA — Rezdencija taip 
kaip yra. 6 kambarių nanlas ir lo
tas. Randasi 2312 S. LeivPt St. Par
duoda už pigią 
a<be-u — 2308
(pirmam aukšte 
5 ir 7 vakare.

kaina. Atsišaukit 
S. LEAVITT ST., 
užpaka'yje) tarp

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims

STREET FLOOR
309 W WASHINGTON ST.

PARDAVIMUI HOTE' IS. 2 aukštų 
mūrinis narna-. Karšto vandens ši
luma. stokeris. Garsdž'us. 20 fur- 
nlšluoti kamba lai. Tavernos Įren
gimai Metinių •niaukų už h otelį 
84 500.00. įnešti $5.000. Kaina $13,- 
5.00. Per tris m'tns pelnas išmo
kės ori^ina’j ln\estnvn»a. HOYNF. 
HOTF.r,. 2058 W. 21-t ST.

PARDAVIMIT — 2 fl<Ui po 4 kam
barius nan»-s su a-k ltomis plyte’č- 
m's. geroj victoi. lotas 30 per 150. 
Arti Archer i- Ca'ifo-nl- V-<'aukite 
—4030 S MONTGOMERY ST.

PARSIDUODA — Mūrinis namas. 2 
feti, po 6 kamb'rtvs, 2 boileriai. 
re o| puF-tyj". At'i'au" ite — 4537 
W. 24th ST. CICERO. ILL.

Nepritaria
Julius Szygowski, lenkų 

generalinis konsulas Chica
goje. pareiškė praeitą" ket
virtadienį. jog jis nepriim- 
siąs paskyrimo iš Varšuvos 
vyriausybės, nes jo įsitiki
nimai nesutinka su Varšu
vos vyriausybė”.

Szygowski 
pareigas iki 
jo įpėdinis.

Jis paliks
merikos valstybėse.

III

eis konsulo 
bus paskirtas

Jungtinėse A-

PARVYKO ATOSTOGŲ
Parvykę atostogų pas sa

vo namiškius: kun. Raymon- 
das Matulėnas ir žada pa
viešėti pas savo mylimą ma-į 
mytę ir visus savo draugus, Greetingsville gyventojai su 
ir kasdien atlaiko šv. Mi
šias mūsų bažnyčioje; taip
gi ir kun. Jonas Shaulis. Jis 
lankosi pas savo mamytę ir 
taip pat aplanko savo ser
gantį brolį Petrą, kuris bu
vo labai sunkiai susirgęs. Ta 
pačia proga, apart savo mo
tinėlės, brolių ir seserų, ap
lankys ir kitus gimines.

VISI RUOŠIASI Į 
‘ DRAUGO ’ PIKNIKĄ

Waukegano lietuviai 
rengiasi važiuoti į dienraš
čio “Draugo” metinį pikni
ką, kuris įvyks rugsėjo 3 d., 
Vytauto parke, ir atvykę ža
da laimėti visas dovanas, ir 
pasimatys su savo draugais.

parašė, jog jis 
“ žmogžudyste” 
mirti. Jam pa
bus padarytas

Tuo tarpu

sirinko pasimelsti už Colby 
ir pasiuntė ypatingus pra
šymus prez. Trumanui ir 
gubernatoriui. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

ir kantrybės, kad pąguodęs 
vyrus už didelio medžio, ir 
pasiėmęs šautuvą pašovė ja
ponus, kurie juos buvo už-

jau
Jau seselės Šv. Baltramie

jaus parapijos mokyklos y- 
ra parvažiavę ir apvalė vi
są mokyklą ir laukia moks
lo pradžios. Kiekvienas ka
talikas turėtų leisti savo 
vaikučius į katalikišką mo
kyklą, nes tikėjimas yra 
svarbiausias dalykas ir jai 
kas turi mažų vaikučių ar
ba suaugusių, kurie nelankė 
šios mokyklos praeitais me
tais, tai būtų labai gerai jei 
iš anksto galėtų užsirašyti 
į šią mokyklą. Seselės jau, vanotas sidabrine žvaigžde 
visa savaitė kaip užrašinė- ’ *
ja vaikučius.

SUSIRINKIMAS

PASIŽYMĖJĘS LIE
TUVIS KARYS

Marijonai Auzis nuo 540 
Helmholz Avė., buvo pra
nešta apie jos sūnaus Adol- 
pho atsižymėjimą karo fron 
te, t. y. kad jis buvo apdo-

sužeistų savo draugų rado 
vieną mirusį. Paėmęs liku
sį kareivį, su juo nuėjo iki 
paskirtos vietos, kur aprū
pino sužeistą kareivį. Savo 
žaizdų nepaisydamas, jis pa
siėmė daugiau amunicijos ir 
sugrįžo prie savo dalinio ir 
padėjo nugalėti priešą.

Už tai S. Sgt. Adolphas 
buvo apdovanotas Purple 
Heart. šiomis dienomis jis 
randasi kur nors Okinawos 
saloje. Yra malonu žinoti, 
kad Waukegano tarpe yra 
smarkių lietuvių kareivių. 
Jam linkime pasisekimo ir 
laimingo sugrįžimo! M. Z.

Ė

Kadangi visos 
taip labai puikiai buvo pa
puoštos, tai komisija nuta
rė vis:ms duoti po mažą 
dovanėlę. Tai kiekviena mer 
gaitė gavo po $1.00. Sekan- 

•čios kitos buvo: Sandra Mor 
ris, Manis Grostad, Anette 
Andrulis, Barbara Unemitz, 
Elzbieta Kukas. Mary Eilėn 
ir Polly Sue Aidikonis — 
tai visos buvo pilnai paten
kintos.
trumpas programas. Nauja
lio vyrų choras sudainavo 
Amerikos himną ir keletą 
dainelių. Pasakė keletą žo
džių kun. P. Cinikas ir No. į 
Chicago mayoras John P. 
Dromey.

Po pregramo visi labai 
puikiai pasismagino, nes bu-, 
vo labai daug visokių pui
kių žaidimų ir gražių išlai- 
mėjimų ir skanių užkand
žių, kur visi svečiai labai 
daug valgė. Ypatingai ku
gelis buvo labai skanus. La
bai daug svetimtaučių vai- lių atvykę į Waukeganą net 
gė kugelį ir gyrė kad buvo ir iš Pittsburgh o. Pranciš-

Šv. Teresės Altoriaus Puo 
Šimo Draugija turės savo 
mėnesinį susirinkimą rugsė
jo 7 d. mokyklos kambary 
tuojau po pamaldų. Narės 
yra kviečiamos atsilankyti, 
nes bus išduotas raportas 
nuo praėjusio bingo ir kiti 
reikalai.

LANKĖSI SESELĖS 
VIENUOLES

už jo smarkumą prieš japo
nus ant Saipan salos su Ap- 
pleknocker regiment po Maj. 
Generole Jurgio W. Guner’s 
27-os Infantry divizijos va
dovyste.

Liepos 7 d. išaušus rytui, 
tūkstančiai japonų užpuolė 
šią diviziją. S. Sgt. Adol
phas Auzis buvo paskirtas 
saugoti tą vyrų grupę. Po 
kiek laiko Adolphas buvo su
žeistas. Nepaisydamas save 
sužeidimo, jis toliau žengė 
su kareiviais. Bekovodami 
kariai patėmiio. kad jau 
trūksta amunicijos. Adolp-

t

Seselė Ann Maria buvo
atvykus su sesele Bronis’a-, has ėjo ieškoti daugiau amu- 
va ir jos apsilankė pas sa- nicijos. Beeidamas patėmijo 
vo namiškius. Seselė Ann du sužeistu kareiviu. Paė- 
Maria aplankė savo tėvelį ’ ” ’
Simoną Rakauską, o seselė 
Bronislava aplankė giminai-

| tęs, Navickų šeimyną. Tai- 
pogi ir buvo daugiau sese-

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

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

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

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

1

moterys daugiau nebus pri
imamos į WACS (Women’s 
Army Corps) skyrių. Kitos 
dalinės, kaip W A V E S, 
SPARS ir Women Marines 
sustojo ėmusios naujų narių 
tuoj po japonų pasidavimo.

męs juos arčiau prie arčiau
sios priežiūros vietos. Tai 
buvo apie 400 yardų. Beei
damas su sužeistais vyrais, 
buvo japonų vėl užpultas ir 
antrą kartą sužeistas. Bet 

. visgi turėjo tiek stiprybės

JOHN A. KASS 
H’ATCHMAKER 

JEVVELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

>—.—_____ ________ ________ ____

SU DARBU. MALDA, AUKA 
— PRISIMINK LIETUVOS 

SKAITLINGUS TREMTINIUS

Neims Moterų
WASHINGTON, rugp. 30. 

—Čia šiandien pranešta, jog

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ ir JEWELRY

KRAUTUVE
3241 S. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS

TeL CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMU

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL., 1000 kll., nedSUos vak.-9:X9
WHFC, 1450 k.. Ketverto vak..-7:00

SAVO NAMOPATAIS YKIT
STOGĄ IR UŽDEKIT

MŪRINIUS SIDINGUS
ROLL ROOFING—

lb.—2nd Roll ................ $1.60
$2.15
$6.95

90
Brick Siding—Roll
Heavy Brick Siding .... 

KetvirtainS pSda.

TURIM PILNA PASIRINKIMU 
A-l

rūšies stako—I.entų ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga namą, taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mes turim gerą lietuvį karpenterj
ALBERT LUMBER & SUPPLY

COMPANY
3800 SO. WESTRRN AVĖ. 

Tel. LAFAYETTE 2101

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU PAS MUS

8
I

TAUPYKITE mūsq įstaigoje. Jusi, indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi S5.000.00 ap
drausti per Federal Savings and Ix>an In- 
surance <x>rporation.. Jūsų pinigai bus grei
tai išmokami jnms ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —
Pirkite 

Karo Bonų 
% .....

I

šios Paskolos Yra Daromos — 
Statybai, Remontavtmni, Refinansavimui 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ! 
Pasinaudokite žemoms Nuošimčių Kainoms.
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

PARYŽIUS, rugp. 30. — 
Šveicarijos valdžios įsaky
mu, grafienė 
prašalinta 
Edda,

i solini 
našlė, 
ta iki 
kur ji perduota Amerikos 
okupacijos vyriausybei.

Edda Cian:> 
iš Šveicarijos, 

buvusio Benito Mus- 
duktė ir grafo Ciano 
buvo policijos išves- 

Italijos rubežiaus, KEI5TUT0 SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, 8ec’y. 3236 S. HALSTED ST.

niAPGirriu
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242 

----- 4-------- g —

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ
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Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:

ĮMetams $7.00
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Metams .....................   $6.00
Pusei metų ..............................................   3.50
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Vienam mėnesiui ............................................ v................ .75

Užsieniuose:
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trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
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korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Darbo Diena Pergalės Metais
DARBININKŲ NUOPELNAI

Šie metai yra labai svarbūs. 1945 metais nugalėta 
Vokietija, nugalėta ir Japonija. Todėl šie metai yra 
didieji Pergalės Metai, kurie ir mūsų krašto tautinėms 
šventėms priduoda ypatingos reikšmės. Todėl ir Dar
bo Diena (rugsėjo 3 d.) yra labiau pažymėtina ir la
biau minėtina.

Amerikos darbininkai labai daug nusipelnė šio karo 
metu. Jie lyg mūras vieningai stovėjo užpakalyje mū
sų armijos ir laivyno, kurie grūmėsi su piktais ir ga
lingais priešais. Jie savo raumenimis ir prakaitu pa
kankamai pagamino įvairiems karo frontams reika
lingų reikmenų, be kurių nebūtų buvę įmanoma per
galės laimėti. Šiuo žvilgsniu Amerikos darbininkai pa
rodė savo solidarumą ir taurų patriotingumą.

DARBININKŲ REKORDAS ŠVARUS

Tiesa, kai kuriose kafto pramonėse buvo streikų, ku
rie reikalingą gamybą sutrukdė. Bet daugumoje atve
jų ne pačių darbininkų buvo kaltė. Kai kur didieji 
pramonės magnatai, siekdami iš šio kare didelius ka
pitalus susikrauti, skriaudė sunkiai dirbančius darbi
ninkus; kai kur politikaujantieji unijų vadai be jokio 
pagrindo darbininkus išvesdavo į streiką. Bet pačių 
darbininkų, kaipo tokių, rekordas yra švarutėlis. Jie 
savo pareigas karo metu atliko visu šimtu nuošimčių.

Kare metu ir darbo ir atlyginimo klausimas dar
bininkams nebuvo aktualus. Užteko ir darbo ir atly
ginimas buvo pakenčiamas.

BET KAS BUS TOLIAU?
Kad duoti tinkamą atsakymą į šį labai svarbų klau

simą. turės susiburti krūvon ir rimtai padirbėti ati
tinkami federalinės ir steitų valdžios autoritetai, dar
bo ir kapitalo lyderiai. Be tokio vieningo fronto sun
ku būtų išspręsti didelės ir opios pokarinio darbo prob
lemos.

Kasmet Darbo Dieną minime, kaipo darbininkų soli
darumo dieną. Šiemet to solidarumo labiausiai reikia 
siekti. Tinkamas darbo problemų išrišimas labai daug 
pareina nuo pačių darbininkų: nuo jų sąmoningumo, 
nuo vieningumo, nuo tinkamų vadų pasirinkimo, nuo 
išsamesnio savo problemų pažinimo. Tad, šių metų 
Darbo Diena tebūnie darbininkų solidarumo kėlimo 
diena pilna ta žodžio prasme.
★

Labdarių Darbai Ir Rūpesčiai
Mūsų malonūs skaitytojai, be abejojimo, pastebėjo, 

kad Lietuvių Labdarių Sąjunga šiomis dienomis pra
deda senelių namo statybos darbą, kuris kainuos net 
iki poros šimtų tūkstančių dolerių. Tai yra didelis už
simojimas, kurį galėsime sėkmingai baigti tik bendro
mis ir vieningomis lietuvių visuomenės pastangomis 
ir parama. Tiesa, įstaiga statoma labdarių organiza
cijos iniciatyva, tačiau ji tarnaus visuomenei ir dėl 
to prie jos statybos darbų turi dėtis visa visuomenė.

Labdarių Sąjunga skelbia, kad busimąjį sekmadienį 
rugsėjo 2 d. įvyksta jos išvažiavimas — piknikas į 
Labdarių ūkio miškus, kur ir prieglaudos namas yra 
statomas. Kadangi pelnas yra skiriamas prieglaudai, 
todėl čia visuomenė kaip tik turi puikią progą savo 
atsilankymu paremti tikrai kilnų ir naudingą darbą.

Pergalės Piknikas
STIPRINKIME SAVO VIENINTELĮ DIENRAŠTĮ
Piknikai, tai piknikai — jie visi vienodi. Ir dėl to 

mes čia nesiginčysime. Taip ir yra. Skirtumas gali bū
ti tik vietoje ir laike. Svarbu vis tik ir tikslas.

Mes čia nesigirsime, kad mūsų dienraščio piknikai 
labai kuo skirtųsi nuo kitų organizacijų ar parapijų 
piknikų. Galime tik tiek pasakyti, kad tikslas vis tik 
yra skirtingesnis. Pelnas eina šiandie venintėliam 
pasaulyje lietuvių katalikų dienraščiui išlaikyti ir su
stiprinti. Ir šis reikalas, kaip visi pripažinsime, yra 
nepaprastai didelis ir svarbus. Jei katalikiškoji lietu
vių tauta šiandien tik vieną dienraštį teturi, tai yra 
apie ką pagalvoti ir tikrai verta susirūpinti, kad ne 
tik ji gyvu palaikyti, bet padaryti įvairesniu, didesniu 
ir gražesniu. Šiam užsimojimui, aišku, yra reikalingi 
pinigai. Todėl dienraščio vadovybė ir rengia piknikus, 
nes pasitiki, kad jin suvažiavę skaitytojai ir rėmėjai 
medžiaginiai dienraštį sustiprins.

PUIKUS SUPUOLIMAS
Šiais pasaulio sukrėtimų laikais lietuvių tautai ten

ka kovoti ne tik dėl savo laisvės ir nepriklausomybės, 
bet ir dėl pačios egzistencijos. Sunku, dėl to, net įsi
vaizduoti, kaip svarbų vaidmenį toje kovoje vaidina 
patriotingoji spauda. Kiekvienas padorus lietuvis šį 
faktą gerai žino.

Poryt, būtent rugsėjo 3 d., įvykstantį “Draugo” pik
niką pavadinome Pergalės Pikniku, nes jis kaip tik 
įvyksta po to, kada Amerikos karo jėgos, gen. Mac
Arthur vadovaujamos, okupavo nugalėtąją Japoniją ir 
imasi ją taip pertvarkyti, kad ji niekuomet nebegalė
tų pakelti ginklą nei prieš mūsų kraštą — Ameriką, 
nei prieš kitą kurį taiką mylintį kraštą.

JEI TAIKA BUS TEISINGA, VISOS TAUTOS 
BUS LAISVOS

Pasiekus pergalės laimėjimo ginklu,- Jungtinės Val
stybės siekia pergalės atstatant teisingą ir pastovią 
pasaulio taiką. Siekiant tos pergalės, mes, lietuviai, 
kuriems rūpi mūsų tėvų krašto likimas, turime žiū
rėti, kad ji būtų visų taiką mylinčių tautų, neišski
riant ir Lietuvos, pergale. Todėl yra reikalinga mums 
dirbti sustiprintomis organizacijomis, sustiprinta spau
da ir tampriausiu vieningumu. Juo stipresnės bus mū
sų organizacijos ir spauda, juo sėkmingesnė bus mū
sų kova.

Tad, nuoširdžiausiai kviečiame visus geros valios 
lietuvius susirinkti į, dienraščio ‘‘Draugo’’ rengiamą 
Pergalės Pikniką, kad pasidalinti šių dienų džiaugs
mu ir sustiprinti viltimis, kad toji pergalė atneš pa
sauliui pastovią ir teisingą taiką. Ir jei taika bus tei
singa, ir mūsų broliai Lietuvoje turės susilaukti lais
vo ir nepriklausomo gyvenimo.
★

Belaisvių Žudytojai Ir Bausmė
Jungtinių Amerikos Valstybių karo vyrai galutinai 

okupuoja Japoniją ir ima į savo rankas jos tvarkymą. 
Pirmoje vietoje imamasi išlaisvinti belaisvius, kurie 
per keletą metų buvo skaudžiai kankinami ir kai ku
rie iš jų buvo rasti vos gyvi. Jiems teikiama pirmoji 
pagalba, susižinoma su jų giminėmis. Nemažai ame
rikiečių belaisvių buvę mirtinai nukankinti. Dėl to nu
baudimas tų japonų militaristų, kurie taip nežmoniš
kai elgėsi su sąjungininkų belaisviais, yra labai svar
bus ir aktualus klausimas. Tie nusikaltėliai jaučia, kas 
jų laukia. Todėl visame japonų krašte norima suda
ryti tokią atmosferą, kurioj ir karo kriminalistai no
rėtų pasidaryti nekaltais avinėliais. Tačiau amerikie
čiai, pasiklupdę japonų militaristus ir imperialistus, 
nepasiduos sentimentalizmui, mokės atskirti nusikal
tusius japonus nuo nekaltųjų ir kaltininkams mokės 
uždėti tokią bausmę, kokios jie užsipelnė. To teisin
gumas reikalauja.
★

Tikrosios Demokratijos Reiškinys
Pasaulis dar kartą turėjo progos nusistebėti Jung

tinių Valstybių demokratingumu ir tuo pasigerėti.
Amerikos karo vyrai įžengė į Japoniją kaipo nuga

lėtojai. Nepaisant, kad japonai mūsų kraštui yra pa
darę daug skriaudų ir nuostolių, jie įžengė į jų teri
toriją, kaipo tikri džentelmenai ir žmonės traktavo, 
kaipo žmones.

Pažymėtina ir pabrėžtina, kad japonų laikraštinin
kai pasitiko okupantus su fotografijų aparatais ir 
jiems buvo leista fotografuoti okupaciniai žygiai. Ja
ponų spaudai neuždėta cenzūra. Jų radijo taip jau ne
cenzūruojamai veikia.

Tokia taktika į japonų liaudį paveiks teigiamai. Lai
kui bėgant ir amerikiečiams išmintingai tvarkant Ja
poniją, patys žmonės pareikalaus, kad ir pas juos 
būtų įvesta tokia demokratinė sistema, kokia yra Jung
tinėse Valstybėse.

Jei visi mūsų sąjungininkai panašiai elgtųsi, pasau
lis be didelių sunkumų susilauktų ir pastovios ir tei
singos taikos.

Rimties
VALANDĖLEI™

VAIDILUTĖS
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Labai daug speliota kas 
tikrai buvo kaltas už Pearl 
Harbor įvykusią nelaimę. 
Kaltinimų visa eilė. Galop 
išleistas oficialus dokumen
tas, kuriuomi nurodomi as
mens, kurie galėjo būti kal
tininkai; jų skaičius gan di
delis.

★ ★ ★
Paskaičius pranešimą, vis- 

tiek neaišku kodėl gręsian- 
čiose karo aplinkybėse nie
kas nesiėmė griežtesnių at
sargumo priemonių. Tur būt 
tos rūšies persergėjimai bu
vo išleidžiami mėnesis po 
mėnesio, taigi visiems atsi
bodo priprastas mėnesinis 
perspėjimas.

Tikra tiesa, kad kaip žmo
gus apsipranta su bauginan
čiomis žiniomis taip įvyko 
su kariuomenės štabo pra
nešimu — kad japonai ruo
šia užpuolimą. Paskutinis 
perspėjimas rodos kaip ki
tas lašelis gausaus lietaus, 
kuris iškrito ant sukepusios 
žemės.

★ ★ ★
Eidamas miesto parko ke

liuku gali pastebėti, kad 
tam tikrais atvejais iška
binti persergėjimo ženklai, 
kad vienas ar kitas suolas 
neseniai nuteptas, žmonės 
tų ženklų nepaiso, nenori ti
kėti, prisiliečia pirštais, daž
niau atsisėda ir pyksta, kad 
suteršė gražius drabužius.

Kiek žmonių važiuodami 
keliais nepastebi, kad iška
bos šalia kelio nurodo pa
vojingą duobę, užsisukimą 
arba kokią nors kliūtį. Vai
ruotojai leidžia mašiną visu 
smarkumu, paskutinę minu
tę pastebi pavojų, bet jau 
nespėja išvengti nelaimės.

★ ★ ★
Esu sveikas, stiprus, ma

nęs paprasta liga .nepagul- 
- dys — sako drąsus darbinin
kas. Nepaiso sudrėkusių ba
tų, šalto oro, saulės ar lie
taus ir šie menki dalykai 
pargriauna milžiną. Rodos 
stipruoliui gėda kreipti a- 
tydos į varvančią nosį, pa
tinusią gerklę, taigi miršta 
nepaisydamas tų persergė
jimo ženklų.

★ ★ ★
žmogus dvasiniuose rei

kaluose panašiai elgiasi. Pik 
toji dvasia jam priešas, bet 
tiktai menkas priešas, nes 
jam žinomi jos spąstai, prie 
menės, taigi nekreipia per
daug dėmesio. Parblokštas, 
noroms ar nenoroms bus 
priverstas skaitytis su prie
šu kaip Amerika patyrė su 
japonais. A.B.C.J.

Ką pareiškė?
New York. — J. Edgar 

Hoover, F. B. I. viršininkas, 
giria katalikų Bažnyčios 
darbus jaunimo auklėjimo 
srityje.

Katalikų Bažnyčia, ir ka
talikiškos mokyklos turi 
labai didelius nuopelnus 
Jungt. Amerikos valstybėse. 
— pareiškė žymus Ameri
kos vyras.

REMKITE TUOS. KURIE 
SKELBIASI “DRAUGE”

ANTROJI DALIS

BL A B O R E M U S
-------- ■ ■ ■

(Tęsinys)

Nuoširdžiau ir su liūdesiu 
minėjo poną Norvaišą, gai
lėdamasis, kad negali jo ap
lankyti. Nuo pat persisky
rimo su Regina nuolat jau
tė noro visa jam išaiškinti, 
atvirai su juo pakalbėti. 
Toks neužčiuopiamas vidaus 
balsas bylojo jam dažnai; 
juk jis yra tam gerbiamam 
ponui lyg prasikaltęs, lyg 
jį apvylęs, čia jo dvaro aki
vaizdoje tas pajautimas pa
budo dar ryškiau ir. į na
mus grįždamas, ieškojo pro
gos, kaip galėtų su ponu 
Norvaiša pasimatyti.

Vakare klėtyje ilgai šne
kučiavo su motina ir Jovi
ta. Nė vienu žodžiu nepalie
tė Daugėlienė vakarykščio 
įvykio su tėvu, nė kartą ne
paminėjo Reginos arba Bi
jūnų. Domėjosi tiktai sū
naus gyvenimu ir darbais 
Vilniuje, pasakojo, kas gir
dėti Atgajuose, kaip Skais- 
giriaį gyvena, kaip Mauru
tis tebevažinėja į Verutę.

— Kodėl gi Adelė ligi šiol 
Verutės už Mauručio nelei
džia?

— Kad negali, sūneli. Ši
toks namas be šeimininko. 
Vaikas dar neužauga, per 
žiemą gimnazijoje, Judita, 
toji nelabai prie ūkio. Mer
gaitė gera, bet jai labiau 
rūpi knygos, visokie rank
darbiai, vakaruškos. Be Ve
rutės Adelė liktų kaip be 
rankų.

— Bet Maurutis ją myli, 
ir ji linksta prie jo. Mauru- 
čiui taip pat jau reikalinga 
šeimininkė.

— Mauručiui nebloga ir 
su teta. Greita žmonelė, vi
sa apeina, apžiūri... Mauru
tis gali palaukti.

— Palaukti gali, bet man 
gaila būtų, kad per ilgą lau
kimą tos vestuvės iširtų.

— Gi nuvažiuosi į Atga- 
jus, pasikalbėsi su Adele, su 
Mauručiu ir sužinosi.

— Adelei reikėtų nusisam 
dyti gerą, dorą berną-dar- 
bininką, kurs apeitų visą 
vyriškąjį ūkį. Tuomet ne
reikėtų Verutės pririštos 
laikyti, — įsimaišė Jovita.

— Aš jai siūliau mūsų 
Antaną. Vyras kaip ąžuo
las, darbštus, sąžiningas.

— Toks ir čia geras. Tė

tė senstai neprimato, gerai, 
tai turite nors tinkamą ber
ną.

— Oi, Klemensai' Tai gi, 
kad jis mums netinka, — 
atsiduso senutė ir kažin kaip 
keistai pažiūrėjo į Jovitą.

— Geras ir netinka? — 
nustebo Klemensas.

— Taip jau vis, brolau... 
Mums geri netinka.

— Nutilk, netauzijusi! — 
sudraudė griežtai.

Klemensas rimtai pažvel
gė į motiną ir seserį.

— Kodėl ji turi tylėti, 
mamute ?

— Verčiau neklausk.
— Tuščios žmonių pas

kalos ir tėvo priekabiai! 
štai kas, — piktai atšovė 
Jovita.

— Ir vėl tas užburtas ra
tas. Tėvas, tėvas ir tėvas, 
— nervingai prabilo Kle- y 
mensas ir pradėjo žingsniuo
ti po klėtį.

Moterys tylėjo.
— Aš jau pradedu abe

joti, ar tas tėvas taip jau 
visur kaltas, kaip mes ma
nome.

— Palauk... greit ir tu 
suprasi.

— Aš? Man jau teko va
kar, o tačiau nesupratau 
nieko. Gal ant manęs tik- <. 
tai išsiliejo prieš ką kitą 
susikaupęs pyktis ?

— Teisingai kalbi, sūneli. 
Tėvo neteisinu už vakarykš
tį pasikarščiavimą. Kaltas 
būna ir jis su tuo savo griež
tumu, statumu, bet... — ne- 
dabaigė.

— Bet kas, mama?
— Et, — pamojo, — per 

visą naktį neiškalbėtum.
— Gali ir trumpai paša- 

kyti man ir Klemensui. 
. — Klemenso nekaišiok, o
verčiau manęs paklausyk. 
Teeinie Antanas į Atgajus, 
bus geriau.

— Teeinie... Aš jo nesam
džiau. Tėvas samdė, tėvas 
gali ir atstatyti.

— Mama! Kalbėkite ir 
viena ir antra aiškiai! — 
beveik suriko Klemensas. 
Koks dalykas?!

Jovita piktai nusijuokė.
— Dėl berno, matai. Įsi

vaizdino tėvas, kad aš jo 
berną įsimylėjusi, ir kabi
nėjasi prie jo ir prie manęs.

(Bus daugiau-

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH

Namus
Farmas

AR

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—
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Švento Kryžiaus Parapijos, Town of Lake, Didysis Victory Piknikas
Sekmadienį, Rugsėjo (Sepfember) 2-trą dieną, 1945 metais Gražiame Vytauto Parke, 115ti St., arti Crawford Avenue

/
O DAR KAS NAUJO — Atsiminkite, kad mūsų Didysis Piknikas baigsis Karnivale. 

Kurni valas randasi tarp West 47th Street ir South Danei Avenue — lengvai pasiekiamoj 
vietoj. Didinga karnivalo užbaiga įvyks Labor Day (Pirmadienį), Rugsėjo 3-čią dieną.

Nuoširdžiai kviečia visus

Bus visokių įvairenybių — skanių valgių ir gėrimų kiek tik kas norės, taipgi gera mu
zika šokiams ir visko jūsų pasilinksminimui. Taigi, rezervuokite šią dieną mūsų piknikui 
ir atsilankę praleiskite smagią dieną su Town-of-Lake’iečiais.

Kun. Kleb. A. Linkus ir Parapijiečiai

Rašytojo Pastabos

Kultūrinis Susmukimas
Visus galus galan suėmus 

pasirodo, kad dabartinio ka
ro metu Amerikos lietuviai 
kultūrinėje srityje neatliko 
savo pareigos.

Politinėje veikloje, infor
macijoje. šalpoje, jie susior-i 
ganizavo ir dirba pakenčia
mai. Bet kultūrinis darbas 
yra apsnūdęs ir ištižęs. To 
prieita šalyje, kurioj giria
masi turint bent pusę mili
jono lietuvių.

Ir prieškariniais laikais 
kultūrinis lietuvių veikimas 
čia buvo toli atsilikęs nuo tų 
senų dienų, kada Amerikoj 
būdavo išleidžiama nemaža 
svarbių veikalų lietuvių kal
ba.

Karas pastatė naujus rei
kalavimus. Lietuvoj kultūri
niam darbui sukrikus, visai 
natūralu buvo Amerikos lie
tuviams bent iš da ies papil
dyti tą spragą, kurią dabar
tinė tragedija išplėšė mūsų 
tautos pažangoje ir dvasi
niam augime.

Pažvelgus į penkerių pas
kutinių metų laikotarpį, ne
sunku pastebėti, kad šiame 
ruože Amerikos lietuviai nie 
ko nepasistengė ir nieko ne 
padarė: tegul ten priešai 
slopina ir naikina seną lie
tuvių kultūrą, o mes čia tru
putį padejuosiu! ir gyven
sim kaip gyvenę.

Tokia maždaug nuotaika 
tenkinasi šioje šalyje tie 
kurių pareiga nešti mūsų 
kultūros švyturį.

Vienok dejavimu plyšių 
neužkamšysi: reikia konkre
čių darbų.

REIKIA DARBŲ
Tų darbų pirmiausia rei 

kia sau, savo kultūrinei gar
bei ir atsakomybei išlaiky- 

klaiku būtų gal 
mūsų kultūrini 

gali tenkinti 
pašnekesiais, e

d o Milukas, Olšauskas 
Paukštys ?

Jei Amerikoje ir išeina ke
letas lietuviškų knygų per 
metus, tai dažniausiai jos 
atkrenta, jeigu žiūrėti gry
nai ku’tūros akimis: be re
tos išimties, spausdinama 
vien tik siauručiai veikaliu- 
kai, savo grupės ar partijos 
gaminiai, be jokio platesnio 
atgarsio lietuvių dvasiniam 
ir kultūriniam lobynui. Nė 
vienos rankos pirštų nerei
kėtų, norint suskaityti, kiek 
per šiuos penkerius karo 
metus išėjo čia veikalų, tu
rinčių bendresnės reikšmės. 
Ir taip yra tais lietuvių tau
tai liūdnais ir kruvinais lai
kais, kada Amerikos lietu
viams atiteko atsakomybė 
išsaugoti ir kurstyti mūsų 
tėvų žemės kultūrinį židinį.

Visa šioji lietuviškos kul
tūros byla darosi dar liūd
nesnė žinant, kad pasaulyje 
yra išblaškyta nemaža ge
riausių mūsų literatūros ir 
mokslo pajėgų.

ŽODŽIŲ NEUŽTENKA

Kokiomis akimis jie į mus 
žiūrės, jei mes tegalėsimi 

.jiems atsakyti: “Gerbiama
sis, gražiai pavaldai plunks
ną, o tie tavo žodžiai apie 
tėvynės vargus man net aša
rą nuvarvino, bet esi naivus 
žmogus, jei manai, kad mes 
čia leisim tavo eilių knygas, 
apysakas, mokslo veikalus. 
±r tau ir mums ateity bus 
daug maloniau, jei mūsų ne- 
klapatinsi su savo poemo- Į 
mis, apysakomis, studijomis. • 
Dėl šventos ramybės, gali 
.tūriam laikraštėly spausdin
ai — mes jų čia turim krū
velę; nors ir jie šlubuoja, 
jet tavo raštus mielai dės, 

matai, vienas redakto- 
nCgi gali visus pusla- 

us užpildyti, ypač kad ir 
dažnai reikia į šalį pa-

ti. Tiesiog 
voti. kad 
gyvenimas 
bergždžiais 
pytuščiais susirinkimais, p
knikais ir... alaus bačka. / 
lauš bačka yra čia didelė 
gerovės ženklas: jau keli 
sykius girdėjau, kaip išmin 
t’es vyrai retiems kultūro 
darbuotojams patarė Įsi 
steigti karčemas, kad ga’ė- 
tų 4nt kojų atsistoti.

Padėtis darosi tragiška 
atsiminus, kad už, Lietuvon 
sienų šiandien yra atsidūrę 
šimtai trokštančių mūsų bro 
lių ir seserų. Jie savo laiš
kuose dažnai pirmoj vietoj 
paprašo knygų ir žurnalų, 
negu medžiaginės paramos. 
Mes čia, Amerikoje, prisigy- 
vencm to, kad neturim jiems 
nusiųsti neį knygų nei žur
nalų. Ar nereikės landžioti 
po palėpes, ieškant tų senų
raštų, kuriuos kadaise išlei- Jūsų vardui iškelti ir jūsų ir girdėjo aną vardą, bet džius:

M

Cc,

ius

72 METAI KAI VARGONININKAUJA

f.'-':":

Mary Sullivan 83 m., jau 72 m. kai vargonininkauja 
Dangun Įžengimo bažnyčioje, Chicago, III. Visą tą laiką 
ji pra’eido tik vieną savaitę, čia vargonininkė rodoma 
su klebonu kun. Patrick Mclloy. (NCWC-Draugas)

am
aibes graibytis...

Iš ligšiolinių sąlygų tokį 
tsakymą ir tegalima duoti 
nūsų poetams, apysakinin- 
:ams) mokslo vyrams, ku- 
iuos karo vėjai išblaškė po 
svečias šalis.

Tokia padėtis yra su lie- 
uvišku žodžiu. Dar prastes- 
lis vaizdas su mūsų kultū
riniu pasirodymu anglų kal
ba.

KA ANGLAI SAKO
Neseniai teko kalbėtis su 

vienu Kolumbijos universi
teto profesorium. Jis pasė

jas išleidžiat 
visokių politi- 
bet. dėl Dievo 
jūs nepasiro- 
savo kultūra?

kė: “Gerai, 
anglų kalba 
nių brošiūrų, 
meilės, kodėl 
dot mums su

------------------------------- ----- 
padėčiai sustiprinti tai pa
gelbėtų labai daug, nes ame
rikietis pamatytų, kad jūs 
esat senos ir turtingos kul
tūros tauta.”

Paskutiniu laiku buvo pa
daryta keletas naudingų 
žingsnių — pasiryžta išleis
ti vienas kitas platesnis vei
kalas anglų kalba apie Lie
tuvos praeitį, jos kultūrą, 
kalbą. Bet ir čion įstrigta 
kažin kokiose painiavose, ir 
minėtų veikalų vis dar ne
matyti. Kiti sako, jog Lie
tuva per mažas kraštas, kad 
juo bent kas plačiau domė
tųsi. Žinoma, netenka lauk
ti kokio masinio susidomė
jimo, bet vis tiek atsiras 
žmonių, kuriuos patrauks 
mūsų tautos laimėjimai, jei 
tik mokėsim juos tinkamai 
iškelti. Juk Amerikos kny
gų rinkoj matytį leidinių a- 
pie kokią niekam nežinomą, 
primityvių salų taute'ę ar
ba apie kokį labai specialų 
praeities klausimą, kuris, 
rodos, jau reta kam tegali 
rūpėti, o knyga vis tiek iš
spausdinama ir laikraščiuo
se minima.

Lietuvių tauta, jos praei
tis ir kultūra yra kur kas 
platesnis objektas, negu mi
nėtieji dalykai.
NUO MĖSŲ PRIKLAUSO

Mes negalim norėti, kad 
kitatautis žinotų devynias 
galybes apie lietuvių praei
tį. dabartį, kalbą, literatūrą, 
jeigu mūsų pačių kultūrinis 
interesas dažnai lygus ap
valiam nuliui. Suminėk net 
ir mūsų šviesuoliui geriau
sio lietuvių poeto vardą ir 
raštus, tai tasai mūsų švie
sos žiburys kartais kraipys 
kaklą, lyg gaigalas, per di
delį kąsnį nurijęs: jis gal tikrai pagavo išminties žo- 

įsisteik karčemą ar

per daug nėra tikras.
Taip reikalams klojantis 

. tarp tos pusės milijono lie
tuvių, kurių tarpe rasim fi
losofijos, filologijos ir kito
kių mokslų daktarų, turimu 
tokį vaizdą: anglų kalba y- 
ra du lietuvių liaudies dai
nų leidiniai — vieną jų iš
vertė žydas, antrą — an
glas, bet tik ne lietuvis; a- 
pie lietuvių kalbą turim po
ra studijų anglų kalba — 
jas parašė nelietuviai; pla
tesnio veikalo iš Lietuvos 
istorijos anglų kalba nėra; 
nuodugnesnės studijos apie 
lietuvių literatūrą ar paski
rus rašytojus — nėra; apie 
lietuvių tautodailę nieko nė
ra; apie meną — nieko; a- 
pie žymiuosius praeities vy
rus — nieko; vertimų iš lie
tuvių poetų — beveik nie
ko; iš grožinės prozos — 
nieko...

Ir taip, jei toliau eitume, 
daina būtų be galo.

KIENO TAI KALTĖ?

i

Mums pirmiausia gali at
šauti: daug kaltės krenta 
Lietuvos valdžiai, kuri sa
vo laiku nepasirūpino dau
giau raštų išleisti anglų kal
ba. Tie žodžiai teisingi. Vi
sos knygos, kur apie Lietu
vą buvo išleistos prancūzių 
kalba, mums šiandien jokios 
naudos neneša.

Antroj vietoj pirštu gali 
parodyti j tuos lietuvius, ku
riuos karas atbloškė į Ame
riką: žiūrėkit, didžioji jų 
dalis, kaip barsukai, su in
do į savo urvus ir nė nosies 
neiškiša — jų nematysi nei 
susirinkimuose, nei organi
zacijose, nei su paskaita, nei 
laikraščiuose, nei labdary
bėj, nei kitur. Jie, tur būt,

I

ką nors jai lygaus. lim įstebėti vien vilko akį
Gaila daros, atsiminus to- spinksant.

kius mūsų barsukus. Iš jų 
naudos lietuvių veikimui, 
kaip iš to ožio — nei pie
no. nei vilnų1.

Bet tekių jei priskaitysi 
gerą šimtą, tai ir bus vis
kas. Ir be to, jie neturi bū
ti priedanga pateisinti ne
atliktam darbui. *

Kaip tada su ana puse 
milijono, jau seniai čia gy
venančio ir ant stiprių kojų 
stovinčio?

Taip, yra čia pasiturinčių 
organizacijų, susivienijimų, 
draugijų ir atskirų asmenų.

Tačiau lietuviškoji kultū
ra vaikščiojh apsikarsčius 
paskutiniais skarma'ais.

Turim akademijų, kolegi 
jų, institutų, kongregacijų, 
mokyklų, centrų ir dar ki
tokių panašaus pobūdžio į- 
staigų.

Bet pasakykit, kur jų lei
diniai, kur jų knygos, kur 
jų mokslo veikalai, kur jų 
studijos anglų kalba apie 
lietuvių kalbą, meną, seno
vę?

Ne vienas tik truktels pe
čiais ir pasakys: vaje, koks 
nemandagus ir nekuklus 
klausimas...

tą

sa-
vy-
pa-

Nesunku atskirti tikrąją 
kultūros šviesą nuo rekla
minio blizgėjimo, ir su visu 
širdies dėkingumu nusilen
ktam prieš tuos, kurie 
šviesą padeda nešti.

Pagaliau turime šioje 
lyje visą pulką mokytų 
rų: daktarų laipsniais
sipuošusių, universitetus ir 
kolegijas baigusių...

Su jais prieinam didžiau
sią mįslę: kodėl tie mūsų 
mokslininkai nepasirodo su 
mokslo darbais, kodėl tie iš
minties žiburiai nieko nepa
rašo apie lietuvių kultūrą ar 
ba iš viso neduoda veikalų 
iš bet kurios srities?

Net gėda ir pasisakyti, 
kad apie lietuvių tautosaką

į šioje šalyje anglų kalba pir
mas rašė amerikietis, apie 
lietuvių literatūrą — ame
rikietis, apie lietuvių kalbą 
daugiausia darbų davė taip 
pat kitų tautybių vyrai.

Geras daiktas, kad kiti 
lietuviui tauta domisi. Bet 
jau visai koktu atsiminti, 
kad mūsų pačių mokytieji 
vyrai nepajėgia uždėti savo 
darbų vainiko ant tėvų že
mės kultūrinio aukuro.

I Tie vyrai susirinkimuose 
geba atsisėsti pirmose vie
tose; jie labai paslankūs kai 
boms išdrožti ir tau galės 
ištisas valandas šnekėti a- 
pie reikalą lietuviams pasi
ūdyti kultūros dirvoj, bet 
kai tik ateina laikas ką pa
daryti — jų ir nematyti; iš- 

1 Nukelta j 6 pusi.)

TIKRAI GĖDA

Iš tikrųjų reikėtų ne tik 
aną klausimą kelti ir šauk
ti, bet ir daugiau pridėti: 
po atidaus kelerių metų ste
bėjimo nesunku buvo įsiti
kinti, kad visose tose kal
bose apie lietuvybės židi
nius, lietuvių kultūros cent
rus yra daug “balionės”: 
kitose iš jų lietuvių kalba 
yra spardomo šunyčio vie
toje, o kartais — ir apsi
mokanti meškerė. Iš kitų 
mokyklų lietuvių kalba jau 
visai išspirta.

Tokiu atveju nėra ko gal
vos laužyti, jei iš daugelio 
tų šviesos stulpų ir lietu
viškosios kultūras židinių, 
su geriausiais norais, tega-

Pvt. Ernest B
Kaminskas

Jau sukako šeši mėnesiai kaip 
rė iš mūsų tarpo mylimą sūneli 
Kaminską, kuris garbingai žuvo 
Kovo 1 d. 1945 m., vos sulaukęs

negailestinga mirtis atsky 
ir brolį. Pvt. Ernest B. 
karo laukuose Vokietijoje 
23 metų amžiaus.

A.

Šešių Menesiu Mirties
c. <*

Sukaktuvės

6 šalyse—Anglijoj. Pran
cūzijoj. Belgijoj. Luksemburge ir Olandijoj. Buvo užsitar
navęs 3 žvaigždes, vieną sidabro, dvi bronzų. Palaidotas 
Olandijoje.

Netekom tavęs sūneli ir broleli. Žiaurus karas išplėšė ta
ve iš mūsų tarpo ir paliko neišgydomas žaizdas mūsų šir
dyse. Nematom tavęs ir negirdim tavo žodelių, bet atsime
nam tavo tuos brangius žodelius katruos atsiųsdavai savo 
laiškeliuose. Visuomet laikysim juos niūdų širdyse. Ilsėkis 
ramiai brangusis svetimoj žemelėj ir lai Visagalis Dievas 
suteikia tau amžiną ramybę ir atilsi.

Atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme 3 gedu.ingas šv. Mišias kurios bus atnašautos šeš
tadieni. Rugsėjo 1 d. 1945 m., Šv. Antano parapijos bažny
čioje, Cicero, Illinois, 6-tą, 7-tą ir 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir paž štamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. Ernes
to sielą.

.\idiiiilc: — Motina A m ii i ja ir Tėvas Justinas, Brolis 
T^Ugt. Justinas (t.S. Army), Sesuo Sister M. Marielda 
(Šv. hazimuro vienuolyne); Pusbroliai, Pusseserės ir Visos 
Kitos Giminės.

Buvo narsus kareivis, kovojo

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

(NKSTŲ, PŪSLES, SOCIALŪS 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mm iati paffpiGA t nu*-
Ht-lc ken'Mo NERVTAKUMO. OD
OS, KRAUJO. MAUKI’. IR PRIVATI 
NTU 1.101*. Gydom* 4lapinim<> kanalo 

avimus. nntekė iimus perfankų 
vertimą tuštinti pūslę, nuolatinį kėlimą* 
si nakčia IS lovon.
FIZINE ra FEI’OROSKOPIŠKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPIŠKAS KR'UJO IR 

šl.APIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $8.00 

PILĖS (IlemoroidaD 
IAGY1IOMA MI«l MAIGU MKTOOI 

HE OPBKAC1JOS
BE PIOVIMO. BE DEGINIMO. 

BE SKAUSMO
Didžiumoje avėjų palengvina nuo .1 

Iki 6 dieny laikota-pyje.
Gvdvmo kaitai prieinami kiekvienam 

darbininkui
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANAD-JV PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

D R. E. E. C ULP
202 SOUTH STATĖ STREET 

Kampai Adams—Mtame Aukite 
VALANDOS: Nul • ryto Iki R Vakare 

Sekmadienis h* nuo 10 iki 1.

NELAUKITE
%

Ryloj Jau Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1558-54

Telefonas CENTRAI. 5208
GENERALINIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
TMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMENS INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNTTY COMPANY
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i Baigiama Statyti Prieglaudos Namas. - Labdariams j Talką! 11

i
(•) prisidėti prie šio gražaus darbo atsilankydami į

Visų parama yra labai reikalinga — ir visi galite

| LABDARIŲ SĄJUNGOS DIDELĮ PIKNIKĄ
W

U Šis piknikas tikrai bus vienas iš šauniausių. Rengiamas įdomus die
nos programas — su visokiom s įvairenybėmis, skaniais valgiais ir gėrimais.

ji] muzika šokiams ir visa kas gali suteikti jums tikro džiaugsmo.

Naujas Vienuolynas

Rugsėjo 3 d. Bus Šventinama Nauja
Jėzaus Nukryžiuoto Seserų Įstaiga
Iš Dievo Apvaizdos ir 

mūsų gerų prietelių malonės 
šią vasarą Jėzaus Nukry
žiuoto Seserys įsigijo °?.u 
"ražu ir patogų motinišką 
namą Brocktcne.

Darbininku dienoje (T 
bor Day) 1945 m. rugsėjo 3 
dieną Įvyksta iškilminga to 
naujo vienuolyno inaugura
cija. Ji prasidės 10 vai. ry
to iški’mingomis pontifika- 
lėmis Mišiomis. kurias at-, 
virame ore prie vienu?lyno 
atnašaus J. E. Bostono ar
kivyskupas Ričardas J. Cu- 
shing. 12 vai. svečiai papie
taus. 5 vai. palaiminimu Šv. 
Sakramentu baigsis inaugu
racijos iškilmės.

Jėzaus Nukryžiuoto Sese
rys buvo besusiduriančios 
su sunkoka finansine prob
lema bet nuostabi lietuviu 
parama vienuolyno finansi
nę naštą labai palengvino. 
Seserys bus amžinai savo 
pr:oteliams už tai dėkingos 
ir savo kasdieninėse maldo
se prašys Aukščiausio viso
keriopos Jiems palaimos.

Segelėms labai malonu bū
tų matyti savo geruosius 
protelius save naujame vie
nuolyne joms brangioje to 
vienuolyno inaųgur a c i j o s 
dienoje.

SU DARBU. MALDA, AUKA 
— PRISIMINK LIETUVOS 

SKAITLINGUS TREMTINIUS

Piknikas įvyks Labdarių Ūkės Miškuose, prie 123rd 
St. (McCarthy Rd.), 3 myl. nuo Palos Pk. - Orland Pk., III.

IŠLAISVINTAS ŽYMUS LAKŪNASBudriko Radio 
Programa

Šį sekmadieni, rūgs. 2 d. 
kaip ir visuomet sekmadie
nio vakarai0 bus "irdima 
Budriko krautuvės radio 
programa, per stotĮ WCFL- 
1000-k. 9:30 vai. vakare.
Programcj dalyvauja geri 
dainininkai ir ga'inga E’’.'4- 
riko radio orkestrą. Bus 
gražių lietuviškų dainelių ir 
smagios muzikos.

Kita Eudriko programa y- 
ra girdima kas ketvirtadie- 
iio vakarą 7 vai. per Cicero 
stotį WHFC-1450-k. Čia gir
dite vėliausias pasaulio ži
nias, pranešimus ir smagią 
muzikalią programą. Kvie
čiame visus pasiklausyti šių 
įdomių pr:gramų, kurių lei
dėjai yra Juozo Budriko lie
tuviška rakandų ir auksinių 
daiktų krautuvė, adresu 3241 
So. Halsted St. Pranešėjas

SEKMADIENĮ, RŪGS. (Sep+J 2 d • t 1945 m.
BE KITKO BUS IR DOVANŲ---------------------------------------- CASH PINIGAIS!

Nuoširdžiai kviečiame visus mūsų prietelius ir bendrai visus lietuvius at
silankyti į šį mūsų rengiamą pikniką. Kviečia — LABDARIAI.

Kultūrinis Susmukimas

kultūros dirvoje, 
reiškinys: jei su- 
kokių rezultatų, 
visados iš tų, kur 
darbais užversti,

Tokiai organizacijai rei
kėtų ne tik geros vahos, bet 
ir techninio darbininko, ku
ris tam reikalui atsidėtų, 
tvarkytų jo praktinę pusę, 
varytų propagandą... Praei
tis parodė, kad gera valia 
gali d joti gražią paramą, 
bet to dar neužtenka reika
lui tvarkyti diena iš dienos.

(Atkelta iš 5 pusi.) 
nyko, kaip Samuolio bitės. 
Bet ne: aure, jie kitoje vie
toje dėsto reikalą lietuviams 
pasirodyti

Keistas 
sulaukiam 
tai beveik 
labiausiai
bet ne iš tų, kur daugiau 
laiko turi.

Pasiutusiai mes esam ga
būs šnekėti. Teisybė, liežu
vis juk neplyšta.
BUVO BANDYTA

Yra daryta ir nuoširdžių 
pastangų lietuvių kultūrinei 
vagai pagilinti šioje ša'yje. 
Yra įstaigų, kurios buvo pa
sižadėjusios 
tis ant "avo 
tesėjo. Buvo 
nų, kurie šį

ATSAKOMYBĖ IR GARBĖ

Prieš Amerikos lietuvius 
jau kelinti metai stovi di
delės atsakomybės ir garbės 
pareiga: pakelti lietuvių tau 
tos kultūrinį švyturį) ir 
ti ji.

neš-

pa- 
bro-

šį reikalą im- 
pečių, bet neiš- 
pavienių išme
tą padarė. Ga-

Maj. G. Boyington, vienas šiame kare labiausiai pasi
žymėjusių Amerikos lakūnų, kuris anksčiau buvo nušau
tas ir paimtas japonų nelaisvėn, dabar okupacijos jėgų lop buvo mėginta organizuo- 
išlaisvintas. Čia jį po išlaisvinimo sveikina Commdr. H. 
Stassen. (Acme-Draugas telephoto)

TIKRAS

* ttt*

i

Gėrėkitės iuomi namie!

KRANO ALUS!
Jei norite savo namuomse gėrėtis skaniausiu 
iš do krano alum, kurj kada nors esate ra
gavę — pas pardavėją reikalaukite FOX 
DE LUXE alaus, didelėse ekonomiškose pus- 
ga’iono bonkose. .Jame yra 10 pilnų stiklų 
tikro iš po krano alaus, visu savo pirmykščiu 
bravoriniu skoniu ir aroma. FOX DE LUXE 
skirtingas prstatymo būdas palaiko alų tin
kamai šaltą iki kol jis pasieks jus. Paban- 
dvkite jį! Sakysite, kad 
skanus!

jis jra stebėtinai

DE lU#
BEER

PASAULYJE DAUGIAUSIAI PARDUODAMAS 

KRANO ALUS U GAL. BONKOSE

Liet. Vyčių Liepos 4 d.
Pikniko Atoirsiai

Praėjus vasaros karščiam 
dar vis prisimena puikusis 
Lietuvos Vyčių 
kuris įvvko liepos 
tauto darže.

f

Buvo dvigubas 
mas: Amerika 
somybės šventės 
vos Vyčių metinė 
piknikas.

piknikas.
4 d., Vy-

paminėji- 
Neprik’au- 
ir Lietu- 
šventė —

Programa buvo
ri. kurią atliko Dariaus ir 
Girėno posto benas ir pa
rodavo legijonieriai. Bet la
biausiai prisimenama virtu
vės skanumynai todėl čia 
ir norime paminėti t?s ge
rąsias šeimininkes, kurios 
taip puikiai vaišine visus 
svečius: M. Petkienė, T. Nor 
butienė, S. Jonikienė. M. Na
vickienė. M. Bliudžienė, P. 
Stuglienė. M. Koncaitė, J. 
Ragauskienė, M. Milerienė. 
J. Petkūnas.

Prie stalų labai malonini 
patarnavo ir vaišino įvai
riais valgiais; M. Daunytė. 
P. Rekašiūtė, P. Zakaraitė, 
V. Gedminaitė, trys sesutės 
Cibulskytės, dvi sesutės Pet- 
kiūtės, S. Pajaujienė ir Mi
siūnienė.

Ištroškusius vaišino gai
vinančiais gėrimais: A. šau- 
čiūnaitė, M. Vaitekaitė, K. 
Petrulienė. J. Valskis. 
Paukštis, A. Trakšelis ♦
Petkus, J. Misiūnas, P. Jur
gelionis, M. Jakubauskas, J. 
Kazakauskas-Kass, A. Petru 
lis, P. Lapšėnas ir daugelis 
kitų darbuotojų gelbėjo į- 
vairicse vietose, kurių var
dų kaip pirmininkas taip ir 
komisija negali prisiminti, 
todėl dėkoja visiems bend
rai ir prašo taip pat atei- 

; tyje Liet. Vyčių nepamiršti.

gana įvai-

v. 
N.

Vyčiams Svarbu 1
Antradienio vakare, rug

sėjo (Sept.) 4 d., Šv. Anta
no parapijos mokyklos kam
baryje, Cicero, III., įvyks 
svarbus prieš-seiminis Lie
tuvos Vyčių Chicagos aps
kričio susirinkimas.

Eu° renkami delegatai at
stovauti apskritį Vyčių sei
me. Bus pasitarta apie įtei
kimą rezoliucijų seimui ir 
bus seimo rengimo komisi
jos raportas apie tai. kas 
veikiama ir ruošiama būsi
mam seimui.

Valdyba nuoširdžiai prašo 
kad visi nariai iš visų Chi
cagos kuopų ir iš Seniors 
draugovės kuo skaitlingiau
siai atsilankyti.

tai darbą judinti, bet lig- 
šiol vaisių kaip ir nematyti, 
labiausiai gal dėl to, kad 
tarp devynių auklių vaikas 
be galvos: keliolikai asme
nų pavedama rūpintis orga
nizacija, o jie, vienas ant 
kitu atsidėdami, nepasuka 
rato iš vietos.

Tūkstančiai po visą 
šaulį išblaškytų mūsų 
lių ir seserų šią valandą 
laukia iš Amerikos lietuvių 
knygos, laukia dvasiai pe
no, ir stebisi, kodėl jo ne
gauna.

Ar reikės jiems pasakyti, 
kad jų laukimas tuščias, 
kad Amerikos lietuviams 
kultūrinis jų tėvų žemės li
kimas neįmanomas ir kad 
jie negali ištesėti tos parei
gos, kurią istorija prieš juos 
pastatė ?

A. Vaičiulaitis (A.)

'« M M U-W W> -r i* M ■ I
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI N 

DUODAM PASKOLAS H 

Ant
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ

• vicių
BE KOMIMNO

i

SENOMS. ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senų, atdarų 
r skaudžių žaizdų, žino kaip sun- 
<u yra rainiai sėdėti. ir kaip 
lakties metu negalima gerai išsi- 
niegot. Kuomet 
'.aizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGITLO Oint
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsj ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda- ■
ras ir skau- l. '
džias žaiz-

das Vartokite jį irgi 
nudegimams, šąšų Ir 
pra-šalinimuf, ir kad 
I’soriasis niežėjimą. Atvėdina va 
dinamą Athlete's Eoot deginą h 
niežėjimą, sustabdo jo p’ėtiinąsl 
■mfciiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštų; g“ ra s h 
sausos, trūkstančios odos niežėji 
mtil nuo darbe* ištarimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu 
sės.

LEGl’l.O OINTMENT parai 
duoda po 31.00, 1.75, ir 3.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog j: —

L E G U L O
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39, m.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 

įįSAVTNGS AND
EOAN AR8OCIATIO9 

or chicago

4192 Archer Ava. Virginia 1141
Praa. and Mgr.JUSTIN MACKEEWICH.

l

skaudiem: 
.nutrūkimų 

palengvint.

I
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I
ICHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS

Gražios Vestuvės
No. Side. — Šiandie, 4 vai. 

popiet jaunas kareivėlis Al
bertas Srubas ir graži, jau
nutė Evelyn Chereskaitė žen 
gia prie Dievo altoriaus, Šv. 
Mykolo parapijoje, priimti 
moterystės sakramentą.

Po iškilmių bažnyčioje, į- 
vyks iškilminga puota gra
žioje auditorijoje, prie 1443 
W. Division St.. kur žada 
skaitlingai susirinkti Srubų 
ir Chereskų giminės ir pa
žįstami jaunavedžiams pa
linkėti laimingo gyvenimo.

mui karo bonų ir kitų do
vanų. Narės mielai sutiko 
platinti tikietėlįus. Mūsų 
skyrius šįmet vėl darbuosis 
virtuvėje, šiame susirinki
me susitvėrė jaunamečių 
skyrius, ir sudarė savo val
dybą: pirm. V. Paplauskas, 
vice pirm. S. Slušnis, rašt. 
H. Lideikis, ižd. L. Pecule- 
wiz. Jos mielai sutiko pasi
darbuoti kartu su mamytė
mis. Taigi ir sekančiam pik
nike jos padės darbuotis 
prie stalų, kaipo patarnau
tojos. Džiugu, kad jaunos 
mergaitės stoja darbuotis 
kilniems darbams. Lai jūsų 
pavyzdį paseka ir kitų pa- ‘ 
rapijų mergaitės.

VEIKLI DRAUGIJA
Brighton Park. — ARD 6 

skyriaus narės ir atostogų 
metu nenutraukė darbuotės. 
Suruošta skyriaus vardu 
piknikas; darbuotasi prie 
centro išvažiavimo.

Šiomis dienomis į parapi
jos mokyklą sugrįžo seselės, 
kaip kas met taip ir šį me
tą suruošta “pantry party”. 
Tai įvyko 29 d. rugpiūčio. 
Anot seselės išsireiškimo, 
“Jūs rėmėjos tai kaip mūsų 
mamytės, pirmos suprantant 
mūsų trūkumus, nuoširdus 
ačiū jums.” Narių dalyvavo 
skaitlingai buvo ir pavaišin
tos. Valgių paruošimu pasi
rūpino. Kukėnienė, Paulienė 
ir Simanavičienė.

Kartu turėta ir susirinki
mas. Pasirodo, kad jau pra
dedama ruoštis prie pikniko, kimės, kad už dienos, kitos 
kuris įvyks 30 d. rugsėjo, seselės turės naują pečių. 
Ta proga leidžiama laimėj i- virtuvę. Vienutė

Sugriuvus pečiui p. Armo- 
nienė ėmėsi darbo, kad įtai
sius naują. Nuo savęs pa
aukodama didesnę auką, ra
do kitų geraširdžių, kurie 
mielai prisidėjo aukomis. Ti

Albertas Srubas ir Eve
lyn Chereskaitė sudaro tik
rai pavyzdingą katalikišką 
ir lietuvišką porelę, kadan
gi abu pareina iš šeimų, ku
rios yra pasižymėjusios sa
vo veiklumu katalikiškose- 
lietuviškose organizacijose.

Evelyn ypač džiaugiasi po 
ilgo laiko susilaukusi Alber
to iš karo fronto.

Šiai gražiai katalikiškai- 
lietuviškai porelei linkime 
daug, daug laimės!

Lietuvytis

Skelbkitės ‘ Drauge”

Kur-kas yra geriau turė
ti išmintį, negu auksą. Sa- 
lemonas.

PADĖKONE

KAZIMIERAS 
VOLONZO

1945 
25d..

kuris mirė Liepas 22d.. 
ir tapo pa:aidotas Liepos 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarna
vimą. ir palydėjo jį į tą neiš- 
vengiamą amžinybės vietą.

Mes. atmindami ir apgailė
dami tą. jo prasišalinimą iš mū
sų, tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiem , tėvam kun. 
šiui. A. Kiškūnui. 
rulhii, kurie atlaikė
pudingas pamaldas už jo sie
lą-

Dėkojame šv. Mišių ir gelių 
aukotojams.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Antanui M. Phillips už 
tvarkingą laidotuvių surengi
mą.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems. kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms.

Nuliūdę rek-’l moteris Es- 
te’lc. dukt-rės Barbara ir La- 
Verne, uošviene Orą Jaekiene 
ir šeimyna.

AA.
ANTANINA KUPRIENE

(po tėvais Raščiukai tė)
Gyv. adresu 4311 Archer Avė., Chicago, III., tel. LAF. 2077.
Mirė Rugpiūčio 29d., 1945m., 7:45 vai. vakare, sulaukus 

pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr., Juosvainių para

pijos, Šingailių kaimo. Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Kazimierą; sūnų Lt. An

taną (U. S. Navy) ir marčią Mary; dvi dukteris Yvonne ir 
Genovaitę Gapšienę ir žentą Dr. Joną Gapšis; anūkus Joną ir 
Antaną; pusseserį Antaniną Adams (Grand Rapids, Mich.) ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko brolį Kun; Dr. Petrą Raščiuką; seserį Apo
loniją Briedienę ir švogerį Juozą ir šeima.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos ir Darius Girėnas 
Service Mothers Club.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4332 So. California 
Avė. Laidotuvės įvyks pirmadienį, Rūgs. 3d., 1945m. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo 
Švenčiausios Panelės parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnus, Dukterys, Žentas, Pusseserė 
ir visos kitos mūsų Giminės.

Laidotuvių direktoriai: Lachawicz ir Sūnai, tel. CAN. 2515.

I

P. Luko- 
ir V. Pa- 

js-

A
NORVAIŠAS

a. r a
PETRONĖLĖ

J AN C! AUSK1EN Ė
(pa tėvais S. retinaite)

Gyv.: 10642 S. Eab.ooke Avė. 
Mirė Rugp. 30d.. l'J45m.,

5:20 v. ryte, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Kretingos apskr., Skodų par., 
Fuotkąlių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 20 metus.

1‘aliko dide.iame nuliūdime; 
2 dukteris Stanis.avą Miiler ir 
jos šeimą, ir Sofi.ą l’aieda tr 
žer«tą Krank ir 3 anūkus; žen
tą Krank Jakaviėių ir jo šei
mą ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Priklausė p, >c Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos ir Gyvojo 
Kažanėiaus draugijų.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje. 10*421 So. Michigan 
Avė. Laidotuvės įvyks pirmad.. 
Rugsėjo 3d.. 1945m. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta ) 
Visų šventų par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamos 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Siil'ūdę lie a: Dukterys, žen
tai, Anūkai tr Giminės.

1-aid. direkt.; L. Bukauskas, 
tol Pullman 9661.

4
JONAS

Gyveno adresu 6220 So. Carpenter Street, Chicago, III.
Mirė Rugp. 30d., 1945m., 2:05 vai. pp. sulaukęs 76 m. amž. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskr., Kauno miesto. 
Amerikoje išgyveno 48 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: brolio dukteris Ilelen Slabo- 

da ir vyrą Michael, jStella Gofron ir vyrą Stanley, Mamie 
Zon ir vyrą Walter ir jų visų šeimas; brolio sūnus VValter 
Norvaišą ir August Norvaišą ir jo žmoną Veronica; sesers 
valkus Daniel, Krank ir Bernice Česnauskus ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp koplyčioj, 1646 \V. 46th tu.
Laidotuvės įvyks pirmad.. Rūgs. 3d., 1945m. Iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas j šv. Kryžiaus par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos namaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Krolio Dukterys Krolio Sūnai, Sesers Vaikai, ir 
jų Šeimos ir visos kitos Giminės.

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

*
*

<

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

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

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

M

Gražus pavyzdys yra g ra. 
šiaušiu pamokslu.

I

G. H. Shaw, žymus diplo
matas ir sociologijos eks

pertas, kuris paskutiniu lai
ku Katalikų Radio Valan
doj kalbėjo apie ‘‘Taiką ir 
Pokarinį Pasaulį”. (NCWC- 
Draugas)

STEPHENS

Pranešimai
Marąuette Park. — Gimi

mo P. Švč. parapijos Karei
vių Motinų Klubas eis prie 
bendros šv. Komunijos sek
madienį, rūgs. 2 d., laike 8 
vai. šv. Mišių. Po Mišių į- 
vyks svarbus susirinkimas.

Valdyba

Brighton Park. — Mote
rų Są-gos 20 kuopos susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, 
2 d. rugsėjo 1 vai. popiet. 
Narės kviečiamos skaitlin
gai susirinkti, nes šiame su
sirinkime mūs delegatės bus 
grįžusios iš seimo. Nut. rast.

KARTESNI
Nux Vomica medelio 

deliai yra kartesni už 
čiausį pipirą.

I
I

I

grū- 
kar-

* * * FUNERAL HOME
Graži — Erdvi — Su Vargonais

7918 SOUTH PARK AVE. TRIANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IVAN (IVANAUSKAS) IK 
JO ŽMONA SAKAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

E K I A U S Į P A T A K N A V I M A

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!
I

*

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO AJDDITIONAL COST!
Particular People Prefer TROOST Productions.

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MO.VTELLO GRANITE 
Most Beautifui and Enduring — Strongest and World’s Best.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

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

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. VVashington Blvd., tel. ESTebrook 3645

Automobiliu’Transportacijos Patarnavimas Ten ir Atgal 
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vaL

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Per Labor Day, Vytauto 
Parke, įvyksta “Draugo” 
piknikas. Būtinai visi daly
vaukite šiame įdomiame pik
nike.

SKELBKITES “DRAUGE”
J

B. A. LACHAtflC 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
TeL PulL 1270 — Canal 251
Rez. teL: Commodure 5761

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 8o. Cicero Avė. Tel.: CICERO 100!
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE: 9000 620 WEST 15TH A VENŲ!

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISA DARBA

fe

K

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
- * - - Tiesiog Ten, Kur Busas

. Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5V
-

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jtsų finansžškam stoviui prieinamas.

NAR1AI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

rr?yL
M

- F

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną Ir Naktį.

IGNACAS J. ZOLP
1646 WE8T 46th 8T,_________ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phone YABds 1138-39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WE8T 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANal 2515
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVK Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVK. Phone YARds 4908

I. LIULEVICIUS
4348 S. CA1.IFOKNIA AVK TeL LAF. 8572

P. L RIDIKAS
8354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YABds 1419
I

Split by PDF Splitter



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, rūgs. 1 d., 194-5

$500.00 $500.00

LABOR DAVvsi keliai veda vyt ai iTn PARKA
— VISI TEN BUS — BŪKITT IR JŪS TRADICINIAM

ffi 99 F •V*

H
0

Bus Išdalinta Cash
I.—$250.00; 2.-$IOO.OO; 3.-$50.00; 4

ĖS PIKNIKE
$500.00

.$50.00; 5.-$25.00; 6.-$25.00
Bus užtektinai lietuviškų valgių, gėrimų ir pasilinksminimų. — Atviroje estradoje grieš F. Bistro lietuviška orkestrą polkoms ir kitiems 
lietuviškiems šokiams. — Šokių pavilijone Larry Simms orkestrą grieš lietuviškiems ir populiariems šokiams. Bus ir kitų žaidimų bei 
pamarginimų. — Jauni ir seni - visi būkite "D raugo“ rengiamame Pergalės Piknike! Lauksime!

$500.00 $500.00
4*

“DRAUGO” PIKNIKAS ĮVYKSTA RUGSĖJO 3 DIENĄ. 
VYTAUTO DARŽE. VISI, VISI DALYVAUKITE 
“DRAUGO” PIKNIKE!

Baltramiejus sutinka Jo
ną ir klausia:

— Jonai, gal par Labor 
Day kur nors važiuosime 
žuvauti.

— Mielas Baltrau. — ne
galiu važiuoti žuvauti, nes 
Per Labor Day. rugsėjo 3 
dieną, įvyksta šaunus ir di
delis “Draugo” piknikas Vy-. 
tauto darže, turiu būtinai 
dalyvauti “Draugo” - pikni
ke.

— Būtinai važiuosime į 
“Draugo” pikn:ką, turime 
paremti “Draugą”, nes šis 
laikraštis gyvai gina mūsų 
ir Lietuves reikalus.

— Ar jūs žinote, kad 
“Draugas” per pikniką duos 
dovanų. — paklausė Jonas.

— Žinom, žinom. — atsa
kė Barbutė. Motiejus ir Bal
trus. ~

BUS PAGERBTAS

i

Lietuvis footbolininkas

Rymkus žais su Cleveland Browns
JIS DABAR YRA JŪRININKAS. FOOTBALL KARJERU 

PRADĖJO CHICAGOS TILDEN AUKŠTESNĖJE 
MOKYKLOJE.

K J J

"Miręs” atsirado
ŽMONA MANĖ, KAD JAU 

JI ESANTI NAŠLĖ IR 
IŠTEKĖJO UŽ KITO.

— O. gerai sakai, Jonai, 
aš buvau ir pamiršęs /Drau
go” pikniką. Gerai, kad pri
minei. Važiuosiu ir aš “Drau 
go” pikniką, ar dar kitus 
savo draugus pakviesiu, kad 
atvyktų į didingą ir didelį 
pikniką, nes girdėjau, jog 
bus daug įvairių skanių val
gių ir kitokių prašmatny
bių.

— Ne tik bus visokių gar- 
dž'ų valgių. — taria Baltra
miejus Jonui. — bet taip 
pat gros Bistro orkestrą, 
bus lietuviški šokiai, dai 
nuos rožių ir lelijų daininin
kės. iš 18tos kolonijos, o ša
lia to. ir mes galėsime už
traukti kokią dainelę, kuri 
širdį atgaivins.

Baltrui besikalbant su Jo
nu, prie jų prieina Motiejus 
su Barbute.

— Kur jūs būsite per La
bor Day. — klausia Jonas 
Motiejus ir Barbutės.

Vienu
Motiejus atsako:

balsu Barbutė ir

CV7

★ ★ ★
Per Labor Day. rugsėjo 3 

dieną. įvyksta “Draugo” pik 
nikas Vytauto darže. 115th 
str.. arti Crawford avė., vi-. 
si dalyvaukite šiame “Drau
go” piknike, nes išgirsite į- 
vairiausias paskutines nau
jienas iš viso pasaulio.

“Draugo” piknike bus 
daug žymių žmonių ne tik iš 
Chicagros. bet ir k tu vietų.

Būtinai būsiu “Draugo” 
piknike!

Tikrai keista!
Lancaster, Pa. — Ketu

rios mergytės, jų amžius 
r.uo 9 iki 12 metų, sukėlė 
gaisrą Pennsylvania gele
žinkelio kieme, nes jos “no
rėjusios įvairenybių”. Ugnis 
sukėlė $30.000 nuostolių!

Užsimušė,
Alvin Bussert. 6 metų, 

8900 W. North avė., Ley- 
den. užsimušė aną vakarą, 
kai jis iššoko ar iškrito iš 
vagono.

T T

X Pete Gray, žymus lie
tuvis sportininkas bus vie
šai pagerbtas Comiskey Par
ke, rugsėjo 2 d. Prieš pirmą 
žaidimą, kuris prasidės 1:30 
popiet Jam bus įduota $500 
vertės karo bonas, kurį j- 
teiks komitetas iš: Lietuvos 
konsulo dr. P. Daužvardžio, 
teisėjo J. Zūrio, “Draugo” 
adm. kun. A. Miciūno, MIC. 
ir Lietuvos Vaizbos Buto 
pirm.. A. Kumskio. Ceremo
nijas pradės Dariaus-Girėno 
Drum ir Bugle Corps.

7 vai. vakare, Pete Gray 
pagerbimui Evergreen Golf 
Klube, prie 92-:s ir Western 
Avė., bus didelis 
Dalyvaus žymūs 
kai, sportininkai, 
ninkai.

Chicago. — Praeitą penk
tadienį prasidėjo All-Ameri- 
ca football konferencija, 
Palmer House.

Praeito ketvirtadienio va
kare. All-America’s konfe
rencijos išvakarėse, buvo 
pranešta, jog Lon Rymkus. 
football žvaigždė, pasirašė 
sutartį žaisti su Cleveland 
Browns footbolininkais. Jis

1943 metais žaidė su Wash- 
ington Redskins.

Rymkus, dabar yra jūri
ninkas pirmos klasės, foot- 
ball karjerą pradėjo Chica
gos Tilden aukštesnėje mo
kykloje. Jis žaidė Notre 
Dame 1940. 1941 ir 1942 m.

Lon Rymkus įstojo į Red
skins 1943 metais ir žaidė

Į svarbiose vietose.

Keistas atsitikimas

Neteko Whisky už $25,000 vertės
JIS BUVO RASTAS SURIŠTAS TROKO VIDUJE. 

ŠAUKSMAS ATKREIPĖ KELEIVIO DĖMESĮ.

4
I

JO

bankietas 
valdinin- 
laikrašti-

X Rožių ir Lelijų Klubas, 
iš 18-os kolonijos, ne tik sa
vo dainomis linksmins at- 
silankusius “Draugo’’ pikni- 
kan, bet apsirengę gražiais 
lietuviškais rūbais vaišins 
susirinkusius saldainiais ir 
kitais skanumynais.

X Šv. Kryžiaus parapijie
čiai ruošiasi uoliai dalyvau
ti savo parapijos piknike 
Vytauto darže, sekmadienį, 
rūgs. 2 d., bet taip pat pa
siryžę neapsileisti kitoms 
parapijoms ir rugsėjo 3 d. 
atvyks į “Draugo” Labor 
Day pikniką, kuris bus taip 
pat Vytauto darže.

Kansas City. — Mrs. Ann 
Ross Birdwell, 19 metų, ma
nė. kad jos vyras kareivis 
sgt. Gene D. Birdwell žuvęs 
kovoje. Ir jinai prieš 12 die
nų ištekėjo už savo vyro dė
dės. bet Mrs. Ann Ross Bird- 
well gavo žinią, kad jos vy
ras kareivis yra sveikas ir 
saugus.

Jis buvo vienas tarp iš
laisvintų amerikiečių karių, 
išlaisvintų iš japonų nelais
vės.

Oficialiai buvo pranešta, 
jog sgt. Birdwell, 21 metų, 
Liberator bombonešio šau- 
tuvininkas. buvo užmuštas 
virš Borneo, praeitą spalių 
mėnesį.

Jinai manė, jog jau našlė, 
ir prieš 12 dienų ištekėjo už 
Jack Marshall, 33 metų.

X Marcella Bukauskaitė, 
iš Ciceros, kuri tarnauja U. 
S. Navy kaip WAVE. buvo 
parvykusi iš Californijos pa
viešėti pas savo tėvelius ir 
draugus. Labai gražiai at
rodo mėlynoje Navy unifor
moje.

Chicago. — August Di 
Vittorio. 31 metų, 2624 Wal- 
lace str., buvo rastas suriš
tas jo troko viduje, 39-toje 
gatvėje ir Stewart avė., pra
eitą ketvirtadienį. Jis pasa
kė. kad iš jo troko buvo pa
grobta už $25,000 vertės 
Whisky.

Di Vitfcirio pareiškė, jog 
jis važiavo iš Schneider, 
Ind.. ir buvo sučiuptas tri
jų vyrų. Jo burną vyrai už
kimšo. jį surišo ir važinėjo 
aplinkui kelias valandas, 
paskui jį pal'ko, — jis pa
sakė. Jo šauksmas atkreipė 
keleivio atydą. kuris pašau
kė stockyards policiją.

Rado prie durų 
mažų mergytę

Svarbu Visiems 
"Draugo” Pikniko 
Darbininkams

“Draugo” Labor Day pik
niko šeimininkės ir patar
nautojos prie valgių pada
vimo yra jau pilnai pasi
ruošusios visiems patarnau
ti.

Brighton Park Šv. Kazi
miero Akad. Rėmėjos ir vi
si darbininkai, prašomi su
sirinkti rugsėjo 3 d., 7:45 
vai. ryto, prie Paulių namo, 
4322 So. Artesian Avė. Iš 
tenai trokas arba Express 
Leono Stančiko nuveš į Vy
tauto daržą.

šešių savaičių amžiaus 
mergytė buvo rasta prie 
namo durų praeito ketvir
tadienio vidurnaktyje, apie 
1:30 valandą. Mergytę rado 
Mrs. Dorothy Kuhn, 25 me
tų. 4419 Bernard str., priva- 

j ti sekretorė.

X * Draugo” didžiuliam 
Pergalės Piknikui viskas 
paruošta. Jei tik bus gied
rus oras, tai pikniko pasi
sekimas užtikrintas, nes 
žmonės žada suvažiuoti iš 
ne tik iš Chicagos, bet ir iš 
toliau. Pikniko laimėjimo ti
kietai smarkiai grįžta, bet 
daug dar liko negrąžinta. 
Pasimatysime visi piknike 
Labor Day!

X Savaitraščio ‘ Laivo ” 
ir TT. Marijonų Bendradar
bių Dr-jos 25 m. sidabrinio 
jubiliejaus didžiulė vakaris- į 
nė įvyks sekmadienį, spalio i 
28 d.. Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero, III. Kitos dr- 
gijos prašomos kiek galima 
tą dieną parengimų neda
ryti, kad visi galėtume 
kiu atšvęsti šią svarbią 
kaktį.

kviečiamiVisi lietuviai 
dalyvauti ir žaidime Comis
key Parke, prie 35 ir Shields 
Avė. ir vakare pribūti ban- 
kiete ir pagerbti lietuvį Pete 
Gray.

I

PER 50 METŲ
Apelsino medis gali duoti 

vaisių per 35 metus ir dau- 
giausiai per 50 metų.

LIETUVOS VYČIŲ ŠEIMINIS BANKETAS
PAGERBIMUI LIETI VOS VYČIU 32-tro SEIMO DELEGATU įvyks

Sekmadienį, Rugsėjo (Sept.) 23 d., 1945 m. — 6 Vai. Vak.
G R A Lt M E R E H O T E L, Washington Rlvd. ir Homan Avenue
BILIETAI: Asmeniui — S3.50 JfcJIMAS TIK SU BILIETU

VIETINIŲ KUOPŲ ŽYMIOS DAINININKES DALYVAUS PROGRAMOJE
IJETI’VOS VYGJI’ CHh'.AGOS APSKRITIS nU'iSir kviečia Pe^dra Lietuvi” Visuomene dalyv->>i-
ti S»m<- AAI'MAM B»XK£TE. maloniai pr.iio kad VŽSISAKYTpMP.T BILIETUS IA ANKSTO — XE- 
VfilJAl’ KAIP RIGSfUO 10 <1., 1915 m. kad bfltųlfalima pranešti Hotelio viršininkams skaitlių kiek 
viso dalyvaus.

BILIETŲ UŽSAKYMAMS KREIPKITfiS SEKANČIAI:
'DRAI'GO” Raštinėje — 2334 S. OAKLEY AVĖ CANal 8010-8011. Kreipkitės prie IGN. SAKAIZ»ar 
V. ED. PAVIS).
PTELLA BROŽYTR. Banketo Kom. Pirm.. 2108 S 48th Ct., Cicero. III.
IŠAREI, VAIšVII.AITR (Familv Pharmacv). 144« S 49th Ct.. Cicero, III4. ■ ■■ 3E 389

Kai
Arthur Bauer, 39 metu. 

623 Sheehan str., Glen El- 
lyn. mirė nuo širdies ata
kos, kai žiūrėjo visų žvaig- 
džių football žaidimą. Sol- 
dier Field. praeito ketvirta
dienio vakare.

I _____________

Prismažino
Policijos leitenantas

I 
lip Breitzke pareiškė,
trys negrai jaunuoliai prisi
pažino praeitą penktadienį, 
kad nužudę Carl Dahląuist. 
42 metų. Town Cas no ve
dėją, 6 N. Clark str., laikė 
holdapo, rugpiūčio 16 dieną.

Phi- 
jog

Mrs. Kuhn pasakė Albany 
Park policijai, kad prie jos 
namo durų skambutis su
žvangėjo 9:30 valandą vaka
re. bet niekas neatsakė kai 
ji prie durų paklausė: “kas 
čia”. Jinai naktį buvo paža
dinta kūdik:o verskmo, 
ris buvo nugabentas į 
Vincento našlaityną

3 milijonai!

ku- 
šv.

Portland, Ore. — Kaiser 
Oregon laivų statybos kor
poracijos kiemai gulėjo rug
piūčio 31 dieną griuvėsiuose 
po to, kai ugnis sužalojo 
septynis nebaigtus karo lai
vus. Sakoma, kad gaisras 
sukėlė $3,000.000 nuostolių.

Manoma, jog du vyrai pa
skendo, kai jie bandė pabėg
ti iš degančių laivų.

sy-
su-

X Antanas ir Agnietė 
liai, seni bridgeportiečiai, 
rūgs. 3 d. (Labor Day) mi
nėdami savo 38 metų vedy
binio gyvenimo jubiliejų, tą 
dieną užprašė padėkos šv. 
Mišias 6 vai. ryte, šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje.

Gi-

Pakrikštijo...
Washingotn. — Arkivys

kupas Amleto Giovanni Ci- 
cognani. Apaštališkas dele
gatas Jungtinėms Amerikos 
valstybėms, pakrikštijo maj. 
John G. Lockhart’o ir Mrs. 
Lockhart sūnų. Maj. John 
G. Lockhart yra Lordo Ha- 
lifax privatus sekretorius ir 
britų ambasados pirmas 
sekretorius Washingtone.
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