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

—Abraham Lincoln
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RUSAI
Naciams Prancūzijoje padėtis bloga; 

amerikiečiai B mylios nuo Paryžiaus

PREZ. ROOSEVELTAS SUĖJO SU MacARTHUR IR NIMITZ

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugpi 11.—Raportuo
jama, kad Amerikos šarvuo
čiai, po gilaus prasiveržimo 
Paryžiaus link, dabar pasu
ko savo jėgą į šiaurę.

Britų Gen. Montgomery 
pareiškė, kad “didesnei da
lei vokiečių jėgos šiaurva
karinėj Europoj padėtis la
bai prasta.” Pareiškime sa
vo kariams, jis sakė šios yra 
reikšmingos dienos “ir vi
suotinė pergalė stovi prieš 
mus ir yra tikra,” bet ne
turime dabar ilsėtis.

Nėra oficialaus pranešimo 
apie amerikiečių įsiveržimo 
gilumą, bet Paryžiaus radio 
sakė amerikiečiai jau pra
ėjo pro Alencon, 30 mylių 
į šiaurę nuo Le Mans, ir 42 
mylias nuo Kanados-Lenki- 
jos jėgų šiaurėje, virš Fa- 
laise. Neoficialūs raportai 
sako amerikiečiai veržiasi į 
Chartre3, tik 43 mylias nuo 
Prancūzijos sostinės.

Amerikiečių pasistūmėji
mas iki Seine upės, į vaka
rus nuo Paryžiaus, gali su
gauti iki 300,000 vokiečių

Mcntgomery taip smar
kiai puola nacių opoziciją 
žemiau Oaen,' kad jeigu vo
kiečiai bandys atšipai aido! i, 
jiems gręsia f pražūtis. Že
miau britų, amerikiečiai ap
eina aplink rytinę pusę vo
kiečių Mortain pozicijos, že
miau Virė, užėmė Gathemo 
ir pasivarė iki Vengeons.

NBC pranešimas iš Pran
cūzijos sakė amerikiečiai 
puola Chateaudun, 62 my
lias nuo Versailles, ir 30 
mylių nuo Orleans. Brazza- 
ville radio sakė sąjunginin
kai užėmė Chartres.

Britanijoje, amerikiečiai 
smarkiai atakuoja Brest ir 
Lcrient uostus. Amerikie
čiai jau valdo Angers, Nan- 
tes ir Quimper.

Nėra pranešimo apie St. 
Nazaire.

St. Malo uoste, nacių koi- 
mandierius vis dar prieši
nasi. Iš jo 10,000 karių, 7,- 
000 jau sužeisti ir suimti. 
Kiti kariai nušauna karinin 
kus, kurie priešinasi jų pa
sidavimui.

B-29 lėktuvai puolė Japoniją, Sumatrą
WASHINGTON, rugp. 11. 

—Karo departamentas pra
nešė, kad vienas milžiniškų
jų B-29 lėktuvų dalinys per 
pusantros valandos bomba- 
vo didžiulę Nagasaki laivų 
statybos centrą, o kitas da- 
linys atliko ilgiausią misiją 
atakuoti priešo aliejaus ša! - 
tinį prie Palembang, Sumat
ra.

Pranešta, kad trys tų lėk
tuvų dingo, o vienas buvo 
priverstas nusileisti Kinijos 
bazėje.

Lėktuvai, kurie puolė Pa- 
lembangą buvo iš bazė3 kur 
norint pietrytinėj Indijoj, o 
Japoniją atakavę lėktuvai 
pakilo iš bazės Kinijoje.

Matyti bombavimo rezul
tatai buvę geri. Grįžę lakū
nai sakė matę sprogimus ir 
gaisrus Pilembango alie
jaus varyklose.

Priešlėktuvinių patrankų 
šaudymas buvęs nedidelis. 
Virš Nagasaki, amerikiečiai 
numušė vieną japonų lėktu
vą.

EINIUS
Taipgi okupavo Ašmučius ir Valpulę, 

praplėtė frontą iki pat Raudonės
MASKVA, rugp. 11.—Rusų kariuomenė užėmė Raseinių 

miestą, 53 mylias nuo Tilžės, ir greituose pasivarymuose 
plačiu frontu abiejose pusėse Nemuno upės, užėmė 40 
kaimų ir pasiekė Raudonę, prie Nemuno, 20 mylių į rytus 
iro Rytprūsių sienos. *

Tarp užimtų vietų yra Ašmučiai, trys mylios į šiaurry
čius nuo šakių, ir Valputė, dvi mylias į rytus nuo Šakių

i ir 11 mylių nuo Prūsų sienos.
šie laimėjimai, drauge su rusų ofensyva į šiaurryčius

nuo Varšuvos, kur didelė rusų jėga persikėlė per Narevo 
upę. ir varosi, kad susijungti su kitais sovietui daliniais 
pietuose, padidino pavojų nacių kariuomenei, k;:ri kau- 
jasi su Gen. Ivan Černiakovskio armijos daliniais netoli 
nuo Rytprūsių sienos.

Pasistūmėjimu vakarinėj .......................
Lietuvoj ir į šiaurryčius nuo 
Varšuvos, rusai smarkiau 
suspaudžia žnyples apie tūk 
stančius nacių karių, kurie

... .M..... j partraukti Rytprūsių gyni-
Prez. Rooseveltas, Gen. Douglas MacArth ur ir Adm. Chester W. Nimitz žiūri per au- mui

tomobilio langą Hawaii’je, kur jie per tris dienas tarėsi dėl Pacifiko kovos strategijos. 
(Laivyno nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

ATAKAVO PRIEŠO
ALIEJAUS REZERVUS

LONDONAS, rugp. 11.— 
Maždaug 1,000 Amerikos ir 
Anglijos lėktuvų šiandien 
atakavoi nacių aliejaus san
dėlius, aerodromus ir gele
žinkelius Prancūzijoje.

Vienas dalinys puolė alie
jaus tankus prie St. Floreų- 
tin ir Pacy, 75 mylias nuo 
Paryžiaus, o kitas atakavę 
Villacoublay, Toussus, Le 
Noble ir Coulommiers, į piet 
vakarius ir rytus nuo Pary
žiaus,

Į pietus nuo Varšuvos, ru
sai persikėlę per Visli upę

šyvą bus išmušta suvirš 30 
vokiečių divizijų (iš apie 
300,000 ar daugiau vyrų).

P,asai jau įsiveržė nuo 
septynių iki aštuonių mylftį 
gilumos Suvalkijos trikam
py. Pranešimai sako Gen. 
Černiakovskio armija atrė-

I f 3 |f 1/IflC lUls/* A 8F ITZlFOinZlC praplečia savo poziciją, už-jmė kelias nacių kontratakas
Ijuljnlllj l’lOvAI IIIUI f Rlllllll jJuluSljUJ ėmė Lagovą, perkirto San-j tuose punktuose, kur rusai

a oiTTT-KT/-im^KT 11 Arthur pietvakarių Pacifi-WASHINGTON, rugp. 11. , , ’ . , , .ko komandienus, nelabai įl-—Vienas Prez. Rocsevslto 
kelionės Pacifikan tikslų 
buvo įsteigimas glaudžiau
sios kooperacijos tarp Gen.
Douglas MacArthur ir Adm.
Chester W. Nimitz, pasiruo
šiant naujoms ofensyvoms 
vakariniam Pacifike.

Kovos tuose frontuose 
taip eina, kad Nimitz, Pa
cifiko komandierius, ir Mac-i kaip jis norėjo.

gai galės dirbti atskirose 
sferose.

Tų viršininkų rolių pasky 
rimas gali reikalauti Prezi
dento prestižo. MacArthur 
ir Nimitz abu yra pirmaei
liai komandieriai, o genero
las praeity yra nekartą pa
reiškęs savo nepasitenkini
mą, kuomet reikalai nėjo.

domiero-Kielcės vieškelį, ir j randasi netoli Rytprūsių, 
pasiekė punktą tik 20 mylių Rusų artilerija nuolat šau

do į tą Reicho provinciją.nuo strateginio Varšuvos- 
Krakuvos geležinkelio.

Išmušimas Latvijoje ir 
Estijoje sugautų nacių eina 
prie pabaigos. Du sugauti 
vokiečių generolai sakė ru
sams baigus Pabalčio ofen-

(Nacių DNB agentūra 
pranešė, kad rusai pradėjo 
naują ofensyvą tarpe Var
šuvos ir Augustavo, ir kad 
keliose vietose jų jėgos pra
laužė nacių linijas).

Naciai lenkams: pasiduoki! arba žūkif

Lėktuvai pirmą kart puolė Philippinus
d., kada japonai užėmė Cor- 
regidor.

Komunikatas sakė “mū
sų naktinės patrulės bom- 
bavo Davao aerodromus.” 
Pirmoji ataka netikėtai už
klupo japonus, šviesos žibė
jo visam Davao, Mindanao, 
sostinėj. Netoli aerodromo 
laivas iškrovė savo prekes 
elektros šviesoje. Lakūnai 
aiškiai matė, kaip jų 500 
svarų bombos sprogo ant 
aerodromo.

Vienas grįžęs lakūnas, Lt. 
Grant Jensen, iš Kencsha, 

[Wis., sakė japonai buvo 
taip nustebinti, kad nepa
leido nė vieno šūvio į ame
rikiečius.

GENERALINIS ŠTABAS 
Pietvakarių. Pacifike, rugp. 
11.—Orinė fazė kovos Phi- 
lippine salų atsiėmimui jau 
pradėta. Gen. Douglas Mac
Arthur pranešė apie pirmą 
lėktuvų ataką ant Philippi- 
nų nuo 1942 m. gegužės 6

KALENDORIUS
Rugpjūčio 12 d.: šv. Kla

ra ir šv. Julijonas; senovės: 
Danguolis ir Laimė.

Rugpjūčio 13 d.: Vienuo
liktas Sekmad. po Sekminių, 
šv. Hipolitas; senovės: Asi- 
butas ir Elvyrė.

Rugpjūčio 14 d.: Vigilija, 
Šv. Euzebijus; senovės: Ei
muntas ir Pajauta.

Japonai sako Hunane 
išmušė 4,100 kiniečiu

LONDONAS, rugp. 11.— 
Japonų radio pranešė, kad 
japonai išmušė 4,100 kinie
čių karių ir 13,000 suėmė, 
užimdami strateginį Hengy- 
ang geležinkelių centrą Hu- 
nan provincijoje.

Anot japonų, belaisvių 
tarpe yra suimtas ir Gen. 
Fang Hsen-Chiao, 10-tos ar 
miįos komandierius, ir ketu 
ri divizijų komandieriai.

Kiniečiai vakar prisipaži
no praradę Hengyangą ir 
sakė kiniečiai gynėjai buvo 
užmušti iki paskutinio j o.

JAV laivyno štabas 
perkeltas į Saipan

ANT VICE ADM. TUR- 
NER LYDINČIO LAIVO, 
Marianas, rugp. 11. — Vice 
Adm. Richmond Kelly Tur- 
ner pranešė, kad jo koman- 

‘ dos štabas perkeliamas į

Sako Bulgarijos 
premjeras rezignavo

NEW YORKAS, rugp. 11. 
—Britų radio sakė raportai 
iš Berno saką, kad Rumuni
jos Premjeras Ion Antonss- 
cu atsistatydinęs. Nėra pa
tvirtinimo tai žiniai.

Saipan salą, suvirš 3,000
mylių nuo Pearl Harbor. |an|(ų (Ja|įnyS
Turner sakė jo štabas bus 
ten iki kol jis galės jį nu
kelti dar toliau pirmyn.

O A S Nepamirškite atiduoti vi-
Dalinai ūkanota. Vėliau, są seną popierą.

Japonai nugalabijo 
tris JAV belaisvius

WASHINGTON, rugp. 11. 
—Laivynas pranešė, kad ja
ponai nugalabijo tris ameri
kiečius karo belaisvius, du 
marinus ir vieną jūreivį. 
Mirties bausmė buvusi iš
nešta 1943 m. liepos 31 d., 
po to, kaip jie pabėgo iš be
laisvių stovyklos, buvo su
gauti ir nuteigti už nužudy
mą vyro, kuris dalyvavo jų 
sugavime.

įsakė kariuomenei 
perimti sunkvežimius
WASHINGTON, rugp. 11. 

—Prez. Rooseveltas įsakė 
armijai perimti tų vidurva- 
karinių valstybių sunkveži
mių bendroves, kuriose, dėt 
firmų atsisakymo mokėti 
WLB leistą algų pakėlimą, 
apie 50,000 vairuotojų išėjo 
ant streiko.

Prezidentas kviečia 
Willkie pasitarimui

NEW YORKAS, rugp. 11. 
—New Yorko laikraščiai ra
šo, kad Wendell Willkie bu
vo kviestas pasitarti su 
Prez. Rooseveltu apie užsie
nių reikalus, kuomet Prezi
dentas grįš iš Pacifiko.

kovoja Prancūzijoje
SU KANADIEČIŲ PIR

MA ARMIJA Prancūzijoje, 
rugp. 11.—Pranešta, kad 
lenkų šarvuočių divizija pra 
dėjo kovoti drauge su ka
nadiečiais tris dienas atgal, 
ir jau pasivarė pirmyn peni 
kias mylias.

KARO BIULETENIAI

LONDONAS, rugp. 11.— 
Lenkų telegrafų agentūra 
pranešė, kad vokiečiai pa
siuntė Gen. Bor jpožeminei 
armijai, kuri valdo kelias 
Varšuvos dalis, ultimatumą 
pasiduoti, arba mirti.

Eor per radio pranešė 
Lenkijos vyriausybei, kad 
jeigu nebus gauta pagalbos, 
“mūsų herojiška kova turės 
nelaimingai baigtis.”

Lenkų vyriausybė išleido 
atsišaukimą prašant ginklų, 
amunicijos ir artilerijos pa

ramos požemio kariuomenei, 
kuri puola vokiečius iš už
pakalio.

Drauge su ultimatumu, 
vokiečiai išleido įsakymą 
lenkams evakuoti Varšuvą. 
Anot lenkų agentūros, vi
siems sveikiems civiliams 
įsakyta rašytis prie vokie
čių darbo batalionų.

Lenkai taipgi sakoi, kad 
naciai, atkeršydami už len
kų patrijotų sukilimą, su
šaudę šešis Varšuvos Uni
versiteto profesorius.

Lenkai okupavo tris Italijos miestus
ROMA, rugp. 11. — Pra

neštu, kad lenkai kariai, 
vykdydami pėstininkų ir 
tankų ofensyvą pagal šešių 
mylių frontą Adrijos kran
te, užėmė Scapezzano, Mon- 
terado ir Ccrinaldo mieste-

— Ministn; Pirmininkas liūs, kalnuose prie Cesano
ChriTchlll atvyko Italijon, upės klonio. Pasivarę pir
kę r aplankys frontus. myn, lenkai siuntė savo pa-

vis dar smarkiai lija, o aš
tuntos armijos fronte nuo- 
’at pasirodo lietus su griau
stiniu, tad veikli apribota.

—Nacių kontratakos sus
tabdė britų žygiavimą j Fa- 
laise, Prancūzijoje.

—Rusų kariuomenė pasis
tūmėjo iki 17 mylių nuo Če
koslovakijos sienos.

—Dar du rusų suimti ge
nerolai Atsišaukė j vokiečių 
kariuomenę nuversti Hitle
rio valdžią.

Naciai ir vėl sakosi 
evakuavę Florenciją

NEW YORKAS, rugp. 11. 
—Brių radio sakė vokie
čiai kariai evakuavę Floren
cijos miestą, kad “išvengti 
miesto sunaikinimą.”

trules skers upės.
Didelės audros sulėtino 

bet nesustabdė lenkų viry 
mosi. Vokiečiai bandė pra
vesti penkias kontratakas. ROMA, rugp. 11.—Sąjun- 
oet buvo kaskart atmesti su gininkų lėktuvai iš Italijos 
dideliais nuostoliais. Praneš bazių dar kartą puolė Plo
ta, kad naciai visai pasitrau Į esti aliejaus laukus Rumu- 
kė iš pietinio Cesano upės! nijoje, ir aliejaus taukus ir
kranto.

Penktos armijos fronte į Jugoslavijoje.
kitus militariniug taikinius
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Lietuvių
KAS GIRDĖT WAUKEGAHE

Diena
Kur eisi, kur ne; su kuo 

kalbėsi, eu kuo ne, iš visų 
kampų girdisi tas pats apie 
įvykstančią Lietuvių Dieną 
(septintą iš eilės), rugpiū- 
čio 20 4-, gražiame šimta
mečių ąžuolų

i proga (rugpiūčio 11 dieną) 
Linkim visokio pasisekimo 
jos gyvenime.

Zuzana Zekienė yra pla- Į 
čiai žinoma visų. Ji lahai 
daug darbuojasi visų gero- i 
vei. Ji yra labai maloni ir 
greitai parsde draugiškumą

apaugusiam, visiems.
ant Michigan ežero kranto,
Foss Parke. Dar kartą Zuzanai žekie-

Rengimo komisija nori 1 nei linksmiausių varduvių, 
pranešti, jog jau pilnai yra kad Dievas duotų sveik į-
viskas sutvarkyta ir numa- Į tos sulaukti dar daugiau, 
te, kad bus viena iš sekmin-! Prie progos sveikinu Zu-
giausių dienų.

Kum. Barauskas ir
P, Grigaitis

Be Waukegano ir Nortli 
Chicago miesto majorų, yra 
pąkviesti kalbėtojai: kun. 
K. Barauskas, “Draugo” re
dakcijos narys, ir Pijus Gri
gaitis, ‘‘Naujienų” redakto
rius. Abu kalbės apie Lie
tuvos dabartinę padėtį, A- 
meriko® pergalę ir Lietuvos 
prisikėlimą.

Paradas
Prasidės pirmą valandą 

nuo Lietuvių Auditorijos.

zaną Martinaitienę. Lai Die
vas duoda jai sveikatos ir 
laimės gyvenime. Sykiu svei
kinu ir visas Zuzanas.

DINGĘS

Džiaugias. — Wįlliam ir 
Domicėlė Jakaičiai, 1034 Vic 
tory St., labai džiaugiasi, I Lieut. Col. Francis S. Ga- 
kad mylima dukrelė Elena breski, kuris Europos fron-
Šv. Kazimiero vienuolyne, 
rugpjūčio 15 dieną, priims 
paskutinius įžadus. Vardą 
pasirinko Rosyna.

Jakaičių šeimyna rengia
si dalyvauti tose iškilmėse.

Ruošias jubiliejai. — Vi
sos draugystės ir Šv. Bal- 

Dalyvaus vįsos lietuvių drau tramiejaus parapija rengia-
gijos, benas, Raudonojo Kry 
Žilus lietuvių vientas, mies
to valdininkai ir kiti. Prog- 
ramo tvarka bus paskelbta 
sekančią savaitę.
$100.60 dovanų

te labiausiai pasižymėjo, nu
mušdamas net 31 vokiečių 
lėktuvą, ir gavęs leidimą par 
vykti namo poilsio, vienam 
priešo puolime dingęs. Jis 
yra katalikas, kilęs iš Oil 
City, Pa. (NCWC-Draugaa)

ir ilgos ligos. Išgyveno Wau- 
kegano apylinkėj 40 metų. 
Didesnę dalį savo gyvenimo 
praleido ant didelių ūkių 
(farms).

Priklausė prie Šv. Baltra-

Pranciškonų draugystės. duo jūrų, taigi sūrus, o pa-^daugiau čia būtų lietuvių. | Nuo redakcijos. Emma 
Nuliūdime paliko vyrą krančių smėlis labai gražus,' Pasiilgau jau namiškių ir Šeštokienė yra žmona Pra-

Pranciškų, keturis sūnus ir! dėlto čia daug suvažiuoja i visų draugų, pažįstamųjų no šeštoko, kurs turi vais- 
vieną dukterį. Vienas sūnų j sveikatos ieškotojų. Aš, kad Bet vasara, oris dar karš- tinę Waukegane.
yra kariuomenėj kur nors ir būdama sveika, bet 
Italijoje. Laidotuvės įvyko I saulės visa parudavau, 
rugpjūčio 8 dieną iš šv. Bal
tramiejaus bažnyčios Ascen- 
sion kapinėse.

nuo

Labai gražus yra Ocean 
City, N. J. Rezortas labai 
švarus. Žydiško elemento ne
daug. Svaiginamųjaj gėrimų 
’imonių nėra. Bažnyčių daug. 
O tas gražusis Bordwalk, 
jauties lyg būtum ant kokio 
laivo, nes jauti, kaip po a-

Lietuvių Dieua. — Jau ar
tinasi. Ji bus lugpiūčio 20 d.
Kiek girdėt, komisija daug 
dirhuojasi ypatingai Jonas
Zskas nieko neapleidžia ne- pačia muša jūros vilnys,
nuėjęs. Jis pardavinėja ti- j Man čia draugavo Elena
kietus tos dienos. Geras pa
vyzdys kitiems lietuviams. 
Ruošiama puiki programa.

žvigaitienė, turtinga phila- 
delphietė, našlė. Ji turi di
delę valgyklą. Važinėjame,

Bus ir labai gerų kalbėtojų, maudomės ir dažnai pasi- 
Visi Waukeg.au lietuviai liu- kalbam, kaip būtų gera, kad 
kia šios dienos. M.Z.

taa, o čia vėsu, gera. Siun
čiu labų dienų visiems. Skaitykite

—

‘Draugą’

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINOUŽ

SS

Bus išduota per “Lietuvių 
Dieną” tam, kas turės gi- 
liukingą numerį. Tikietai
platinami po visą koloniją j pranciškus“ Akusevičius. 
Kas negavote, įsigykite pa3 
komisijos ir valdybos narius 
nes parke gali pritrūkti.
Visas pelnas

si prie kun. Juozape čužaus- 
ko sidabrinio j-ubiliejaus, ku
ris įvyks rugsėjo 24 dieną.
Bankieto komisija darbuoja
si platindama tikietus ir pra miejaus parapijos ir Šv. ta
šydama kiekvieną nusipirk- j nos draugystes, taipgi prie 
ti iš anksto, nes prie durų 
tą dieną nebus parduodami.
Pirmininkai šio jubiliejaus 
yra: Emilija Kačinskaitė ii n

Įspūdingos atostogos
Rašo Emma Šeštokienė

Jau kelinta savaitė, kaip 
važinėju po Rytines valsty
bes. Buvau Pittsburgh, Pa.; 
Philadelphia, Pa.; Atlantic 
City, N. J.; Ocean City, N. 
J. ir kitur.

Važinėdama po gražiau
sias vietas radau ir lietu
vių gerai įsikūrusių. Pavyz
džiui, Valašinai (Wallash), 
kurie Atlantic City turi du 
gražius viešbučius, kuriuose 
pragyvenimas nebrangus 
$25.30 į savaitę už viena 
kambarį. Viešbučiai randasi 
netoli gerų maudynių. Van-

DR. VAITUSH, 0PT.
LHSTUVIS

Aktą SpeeUUstM 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

aatt priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimą, akių aptemimo, nervuo- 

teandamą akių karitį, atitai- 
ir toliregystų. 
akiniu* Visuo- 

agsammavimaa da
lu elektra parodančia ma- 

kliHiaa. Specialė atyda afc-
I kraSntaaaa *i mokyklos vaikus. 

VALANDOS: nuo lt ryto iki I y. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Na-

dėlioj pagal sutartį.
akys

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”

<712 South Ashland A v.
Ffcaaa TAUM 1171

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

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

Rea. 6968 So. Talman Avė.
Bes. Tel. GROvehilI 0617 
Office TeL HEMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS 13 CHIRURGAS

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

Bus skiriamas šiaip: pusė 
vietos lietuvių kareivių, su
grįžusių pagerbimui, ir pusė 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui. 
Rugpiūčio 20 d.

Tai yra Lietuvių Diena 
Waukegane. Čionai tą dieną 
rinksis visi apylinkės ir 
Lake County lietuviai. Tai 
metinė šventė. Cla skambės, 
lietuviška daina, čia daly
vaus Šv. Baltramiejaus pa
rapijos choras, čia dalyvaus 
Šv. Petro parapijos choras 
iš Kenosha, Wis., čia daly
vaus garsus vyrų choras, čia 
dainuos radio ir scenos dai-' 
nininkė G. Klevickaitė, čia 
bus įvairūs žaislai ir šokiai. 
Na, tamsta, ar būsi?

Tėmykite sekančio šešta
dienio “Draugo” numerį. 
Tilps visa programa.

Enrikas

Mirė. — Marijona Naujo- 
kienė, suktukus 58 metus, 
mirė rugpiūčio 5 dieną Šv. 
Teresės ligoninėj po sunkios

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
. DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

Žinių-žtneles
Rengia pramogą. Šv. Te

resės Altoriaus Puošimo dr 
stė turės metinį “outdoor 
bingo” rugpiūčio 27 d. Lie
tuvių svetainės darže. Narės 
prašo visų neužmiršti tos 
dienos, nes bus labai grąžių 
devonų laimėjimui, taipogi 
komisija labai eunkiai dar- 
buojasi šiam ya rengimu i ir 
pardavinėja lenteles labai 
puikioms dovanoms už vie
ną penktuką- Galės laimėti 
devaną vertis $15.00. Kas 
dar nėra pirkęs lentelės, pas 
komisiją g a'i te gauti.

Sveikina. — Sveikina drau 
gai ir kaimynai mylimą Su- 
zaną žekienę joa varduvių į

Visokios Rūšies Insulacijos Materioio — šturmo Langų 
■— Kombinacijos Durų — YVallbeard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materioio — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Plei&terio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

Ar Kenčiate
NESMAGUMUS

Galvos Skaudėjimo?
Kai jums prikimba veiksminis užkietėji

mas ir Jūs jaučiatės nuvarginti, nęrvuoti 
ir blogoje nuotaikoje ir nuo tų reiškinių 
kenčiate — galvos skaudėjimą, jaučiate ne
malonų kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir jūs 
skilvis jaučiasi apsunkintas dėl gazų ir 
išpūtimo —• įsigykite Dr. Peter’s daug 
metų išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojąs, jis taipgi yra vidurių stiprin
tojas, sudarytas iš 18 pačios Gamtos gyduo
lių šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo duoda 
nerangiom žarnom veikti ir pagelbsti joms 
švelniai ir sklandžiai pašalinti užkietėjusias 
išmatas; pagelbsti prašalinti užkietėjimo 
pažus, ir suteikia skilviui malonų šilumos 
įausmą. Vartokit tikrai kaip nurodoma ant 
bonkutės užrašo. Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pagelbos nuo užkie
tėjimo varginimų ir tuo pat laiku paleng
vinti jūsų skilvį, įsigykite Gomozo šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

60c vertės 
Bandymui Bonkutės

DR. PBTBR’S OLEJO LIMIMENT —
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, mušk ulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
ny katelė jimų.
DR. PETER’8 MAGOLO — aiksimas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

DYKAI

Siųskit
lymo”

‘Special Pasiū-”)si Special 
Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo*. I 
kėtą 11 uncijų Oomozo ir dykai — ’
60Č vertės -— bandymui bonkutės | 
Olejo ir Msgolo.

O C. O. D. (Išlaidos pridėtos) •

Vardas............................................ ..............

A d reta s............... «.......... ....................

Pašto Ofisas.................. ...........................- I
DR. PETER FAHRNEY ft RDNS C0. 1 

fept. 6U-4EIC
2501 Washlngton Blvd.. Chicago 11, IU. I 
156 Stanley St., Wlnnlpsų, Man., Can. |

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
oš pigesnį naošisntj — be 

PAS

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES 0INTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT- 
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

YVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OIHTMENT
Nesutepantis — Ncnuri&žantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Ofiso Tel VIRgirla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel YARds 5921
Bes.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rcz. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CinEVRGAS |

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
0YDYTOJAS IR CHIRURGAM 
- IR AKINTUS PRITAIKO ,

744 West 35th Street 
▼aL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko-

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD..........................Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSRAS, Raštininkas
1 .. , ......................... ■' 1
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WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythiag In ihe line et 

Furnitnre

AL. C. ALLEN 
(Alešaustas)
Faešory Repeesentattve

SHOWROOMS IN 
MEBCHANDME MAKT
For appolntaenš rali — 

REPUBLIC 6051

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų \laam <yvenl- 
mul. Saugokite jas leisdami lScg- 
zarnlnuotl jas modernlSklausla 
metodą, kurią rog«jlmo mokslas 
gali sutelkti.

METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, knrle praiall-

na visą aklų {tempimų.

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr.

OPTOMT7TRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0323, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdleu 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Ir ŠeStad. 9:80 a. m. 
Iki 7: (kO p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
'Tel: Yarda 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akink) Dirbtuvė 
S401 SO. HALSTED ST. 

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

'Tel: Y

PIRKITE KARO BONUS!

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. TTEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel...........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
JPirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais '
Valandos: 2—8 popbL

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAŠ
GYDYTOJAS IR CITTRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzia 2868 

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dėl tn, kad jo nebrau-

Waukeg.au


Šeštadienis, rugp. 12, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOIS

CLASSIFIED AND "HELP

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED -- MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TfcL RANdoLub IMS8-948S

H EI,P WANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtslSauklte 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sheridan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ 

THE PULLMAN CO.
SS W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Svarbi Pramonė
PAGELBEKIT MAITINTI 

MUSŲ
GINKLUOTAS JĖGAS

DIENA AR VAKARAIS DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO

★ ★
UNITED STATES 

COLD STORAGE CORP. 
2101 W. Pershing Rd.

NUOLATINI DARBAI 
SU ATEITIMI

Amžius ir patvrimaa nesvarbu. 
$30.00 j savaite. 48 valandos. Nuo 
8 iki 4:30 valandos Svarbiin dar
bai. Darbininku mažoi dirbtuvėje 
ir prie iSvežiotimo trokų.

6839 SO. RACINE AVĖ,

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 J mėnesĮ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sheridan Road

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos nakty. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktlnfimis 
valandomis 
Atsttankit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA MOTERŲ

Sekantiems šiftams:
4 PP. — 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO

5 naktis į savaitę prie machine 
ir bench darbų. Mažų dalių.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

PATARNAVIMAI

WEST SIDE MERGINOMS 
IR JAUNOMS MOTERIMS

$34.80 Į SAVAITĘ
Pastovūs, malonūs, lengvi dirbtu
vės darbai. Arti jūsų namų. Atei
kit prisirengusios stoti prie darbo.

AMERICAN DECALCOMANIA 
4334 W. Fifth Avė.

. MAŠINOMS OPERS.
SIŪTI DEL VALDŽIOS 

.PIRŠTINES
GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

48 vai. į asvaitę. Laikas ir pusė 
už šeštadienj.

J. A DUBOW MFG. CO. 
1907 N. Milwaukee

MOTERŲ 

Dišių Plovėjų

DIENOMIS—GERA MOKESTIS

NIELSČN’S RESTAURANT 
7840 S. Western

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

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

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevrspapei 

— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM* * ** * ** * *

WISCONSINO
Kenoshos Kronika

Pas vieną darbo draugą 
pastebėjau Chicagos komu
nistinį šlamštą ir jame at
sišaukimą į kenošiečius or
ganizuoti bendrą komitetą 
Lietuvos žmonėms šelpti.

Bendras lietuvių komite
tas yra visai tvarkoje — ir 
lietuviai jo suorganizavimu 
rūpinasi. Tačiau tas komi
tetas nebus toks, kokio nori 
lietuviškai kalbantieji puške
liai. Jie nori suorganizuoti 
tokį komitetą, kuris būtų 
rusų fondo narys ir tarnau
tų lietuvių pavergimo rei
kalui. Kenosha lietuviai to
kio' fondo nenori. Tokį fon
dą tegul organizuoja ruskiai 
ir jų pastumdėliai. Lietuviai 
organizuoja ir suorganizuos 
Lietuvių Fondo skyrių, o ne 
Rusų Fondo skyrių. Lietu
viai jau turi centralinį fon
dą (Bendrą Amerikos Lietu
vių Fondą — United Lith
uanian Relief Fund of Ame
rica), ir organizuoja ja sky
rius visose lietuvių koloni
jose. Neužilgo bus to fondo 
skyrius ir Kenoshoje.

Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas (United Lithua
nian Relief Fund of Ameri
ca) yra inkorporuotas, Pre- 
sident’s Wiar Relief Control 
Board Washingtone įregis
truotas, ir įtrauktas į na
rius National War Fund,

HELP WANTED — MOTERYS
•

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
PRIE VISOKIŲ DARBŲ

Gera mokestis — geros valandos 
APPLY — SERVICE ENTRANCE

DRAKE HOTEL 
140 E. WALTON PL.

LIETUVIU ŽINIOS
kuris ruošiasi prie vajaus 
visoje šalyje ateinantį spa
lių mėn. Tame vajuje daly
vaus ir jo vaisiais naudosis 
ir Lietuvių Bendras Fondas.

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Fondo centralinė valdy
ba yra kun. dr. J. Končius 
(iš Mt. Carmel) pirminin
kas, adv. A. Olis ir kun. Ig. 
Albavičius (iš Chicagos) ir 
V. Količienė (iš Pittsburgh) 
vice pirmininkai, Nora Gu- 
gienė sekretorius, dr. A. Zi- 
montas iždininkas (abu či- 
kagiečiai). Fondo direktori- 
atą sudaro 21 direktorius. 
Direktoriatą ir valdybą su
daro visų lietuviškai nusi
teikusių grupių žmonės, ki
tais žodžiais sakant — vi
sos lietuvijcs reprezentantai.

Šitas fondas — Bendras 
Amerikos Lietuvių Fondas 
— yra vienintelis dabar vei
kiąs lietuvių fondas: jo sky
rius bus ir Kenoshoje. Būki
me pasiruošę organizatyvi- 
niam susirinkimui.

žvalgas

GIRL
GENERAL OFFICE

Experience not neesssary. 
Permanent poaition. Apply.

GRINNELL CO. 
4425 S. WESTERN

PARDAVIMUI

PRIE MICHTGAN CITY MAŽA FRf
su modemiškai {rengtu 6 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basėm entae 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinga mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1H mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puoSnių rezortų.
J. P. VARKALA sav., Chicagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Vlrgtnla 2114

parsiduoda—2 fietų po 5 kam
barius medinis namas, labai gražus, 
ant akmeninių pamatų. Randasi Ro- 
selande arti Lleuvlų bažnyčios Visi 
{rengimai Ir patogumai. 2 boileriai 
ir tt. Parsiduoda už labai prieina
ma kaina. Kreipkitės prie Savininkes 
10815 S. PRAIRIE AVĖ., TEL.. 
PULIman 1210.

PARSIDUODA 2 FLATŲ NAMAS 
medinis su trečiu flatu viškuose. 
5—6 ir 4 kambariai, karštu van
deniu šildomas. Lotas 3714 pėdų, 
14 bloko nuo Marųuette Parko, 
krautuvių ir gatvėkarių. Geros 
įplaukos.

6616 SO. TROY ST.

TIKRAS BAROENAS. 3 kamb Cot- 
tage ou belementu. Kaina tik $2,600. 
$500 ĮneStl. TuSČIas.

SI SS R. MII JARO AVĖ.

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ' ★ ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSMAUKITE Į

SHOTWELl MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

RE NDUOJA8I

RENDUOJASI — PurnlSiuotas kam
barys pavieniam. AtslSauklte 3-čiam 
aukšte. B. SABAS, 3131 So. Eme- 
rald Avė.

Rekordinis karštis
Ketvirtadienį Chicagoje 

karštis buvo rekordinis dėl 
rugpiūčio 10 dienos. Pana
šių karščių tai dienai nebu
vo nuo 1887 m., kad būta 
97.7. Nesitikima susilaukti 
vėsesnio oro iki rytojaus.

Balsas iš burnos išėjęs ne
besugrįžta.

MIRĘS NUO ŽAIZDŲ

Kun. Philip B. Edelen, ka
ro kapelionas Prancūzijos 
fronte, miręs nuo žaizdų. 
Du jo broliai pasauliečiai 
irgi tarnauja kariuomenėje 
— vienas jūrų, kitas saus- 
žemio jėgose. (NCWC-Drau- 
gas)

Tad pasimatysime rytoj 
popiet, visi kaip suaugę taip 
ir jauni.

Dainų šventė ir metinis 
piknikas Šv. Petro parapi
jos įvyks rytoj popiet 2 vai. 
Visi kviečiami dalyvauti, pa
simatyti su svečiais ir gra
žiai laiką praleisti. Mūsų pa
rapijos žvaigždė Genovaitė 
Klevickaitė palinksmins su
sirinkusius gražiomis ir 
linksmomis dainelėmis. 
Mums į pagalbą iš Wauke- 
gan, kaip ir kas met, atva
žiuoja parapijos choras, va
dovystėj vargonininko žy- 
liaus. Kaip tik 'fikujai suor
ganizuotas vyrų choras iš 
Waukegau ir Kenosha pir
mą kartą pasirodys pas mus. 
Tad iš viso to, matyt, kad 
programa bus įvairi ir links
ma. Nepraleiskite šios pro
gas.

Šis išvažiavimas bus šį
met parapijos darže. Užkan
dis ir įvairūs žaidimai, ku
rie bus prieinami jauniems 
ir suaugusiems. Padarykite 
šį pikniką sėkmingu ir pel
ningu. Klebonas ir parapi
jos komitetas nuoširdžiai 
kviečia, ir iš apylinkės žmo
nes dalyvauti, pasigerėti pa
rapijos nuosavybe, susipa
žinti su žmonėmis ir arti
mesnius santykius sudary
ti dėl ateities veikimo. Kaip 
yra gražu, kad kaimynai 
viens kitam pagelbsti. Tas 
parodo bendrą veikimą ir 
rišimą, taip kaip turėtų bū
ti ypatinga mažesniuose 
miesteliuose. Dabar karo 
metu, kada visi turi daug 
dirbti ir daug turi rūpesčių, 
gera yra laiką atidėti pasi
linksminimui ir dainomis. Ir 
Šv. Petro parapija kaip tik 
nori duoti žmonėms progos 
užmiršti tuos vargus ir sun
kų darbą nors per vieną die
ną. Tai padarysite atvyk
dami į šią dainų šventę ir 
pikniką.

Dainų šventės programa 
prasidės lygiai 4 vai. po
piet. Tarp dainų bus keletas 
trumpų prakalbėlių. Kurie 
norite pasiklausyti ir išgirs
ti lietuviškų dainų, kurias 
jūs patys Lietuvoj dainavo
te, tai atvykite prieš 4 vial. 
Po programos žaidimai ir 
užkandžiai.

Onų, Marijonų ir Magda- 
lenų bankietas, kuris įvyko 
praeitą mėnesį buvo labai 
sėkmingas. Šis pasisekimas 
priklauso Pilipavičienei ir 
Vadaipiolienei. Jos labai daug 
dirbo ir matyt iš to, nes vi
so pelno liko $304.00. Visa 
tai eina parapijai. Klebonas 
parapijos vardu taria joms 
nuoširdų ačiū, kad neatsi
sakė darbuotis ir tiek daug 
padaryti parapijai. Aukoto
jų vardai bus vėliau paskelb 
ti.

Praeitą sek. mūsų parapi
jos sodulietės turėjo links
mą išvažiavimą Lake Gene- 
va. Tai buvo metinis pasi
linksminimas. Visos turėjo 
gerą laiką ir grįžo namo pil
ni įspūdžių.

FR9F.

Po svietą pasidairius
Aną dien buvo “Drauge” 

įdėta žinia, kad balšavikų 
ištremtieji lietuviai Sov. Ru
sijon — Sibiran, jei atlieka 
nustatytą darbo normą gau
na dilgelių zupės. Gi tuo 
tarpu Stalinas ir visi jo ko
misarai, kaip žinom iš ga- 
zietų, kerta amerikoniškus 
lašinius, bifšteką, T-Bone 
steiką ir k. Balšavikai fige 
riuojia, kad tas puikiausia 
ant svieto lygybė: esą, stei- 
kas, ar dilgelių zupė — tas 
pats valgis.

Atsimenat, tavorščiai, ca
ras savo vergus irgi dilge
lių zupe maitino. Ir kas at
sitiko. Stalinas irgi prieis 
liepto galą.

cago prie stoties, kur ima
mas kuras inžinams, susto
jo du traukiniai: vienas su 
Amerikos kariuomene va
žiuojąs į rytus, o kitas — 
su vokiečiais belaisviais iš 
rytų einąs į vakarus. Trau
kiniams sustojus, važiavu
siųjų kareivių susidūrė a- 
kys. Vienas vokiečių belais
vis, kurs mokėjo angliškai, 
prašneko į amerikonus:

— Sakyk man, kur jūs 
važiuojate ?

Amerikos kareivio nerei
kėjo raginti su atsakymu. 
Jis taip atsakė:

— Važiuojam parvežti jūs 
tėvus ir brolius, kad čia tu
rėtumėt draugystę.

Šiomis dienomis netoli Chi

Daug kas nori steigti iš 
nauja todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Pajau

Milwaukee
ŠV. GABRIELIAUS 
PARAPIJOS ŽINIOS
Istorinis parapijos 
piknikas

Prieš dvi savaites įvyku
sia parapijos piknikas buvo 
pirmas toks parapijos isto
rijoje savo pasisekimu. Pik
nikas ne tik medžiaginiai ne
paprastai pasisekė, bet su
traukė labai didelę minią 
žmonių, kurie jaukiai ir gra
žiai praleido dieną savųjų 
tarpe. Suvlažiavimo progos 
sutraukia lietuvius iš viso 
didžiojo Milwaukee ir apy
linkės miesčiukų.

Prieš pikniką klebonas 
nuoširdžiai ragino visus pa- 
rapijonus ir visas draugijas 
vieningai dirbti ir garanta
vo negirdėtų pasekmių. Taip 
ir įvyko nes {mažoji parapi
ja, kuri turi vos šimtą šei
mynų sukėlė per pikniką ar
ti vieno tūkstančio dolerių.

Šia proga klebonas nori 
pirmiausia padėkoti savo ko
mitetui, parapijos draugi
joms: Maldos Apaštalystei, 
Didžiajam Chorui, Mažąjam 
Chorui už vieningą darbą, 
per kurį piknikas visapusiš
kai pasisekė. Dėkui ir parai- 
pijonams ir parapijos prie- 
teliams, kurie atvyko ir ne 
tik patys gražiai dieną pra
leido, bet gražiai parapiją 
parėmė.

Laimėtojai buvo: pirmo
jo, dvidešimts penkių dole
rių bono: B. Shaikas, Hales 
Corners, Wis., antrojo, bū
tent dvidešimts penkių sva
rų kumpio J. Bruskewicz, 
Mitchell St., ir trečiojo Ma
ry Buria, So. lst St.
Anna Kaskas koncertas

Prieš dvi savaites visam 
Milwaukee miestui, gražia
me Washington Bark “Band 
Shell’’ lietuvių pažiba Metro
politan operos žvaigždė Ari
na Kaskas davė koncertą, 
kuris labai gražiai pasisekė. 
Tūkstančiųjų tarpe buvo 
daug ir lietuvių, kuriems te
ko pirmą kartą girdėti šią 
gražiabalsę.

Šis koncertas turėjo įvyk
ti rugpiūčio 15 d., kurioj lie
tuviai ruošė pagerbimą. Bet 
netikėtai diena buvo permai
nyta. Vis dėlto labai gausus 
būrys lietuvių susirinko. Po 
koncerto kleboną kun. An
taną Mažukną artistė pasi. 
kvietė pas save. Po priva- 
čio pasikalbėjimą Anna Kas
kas teikėsi išeiti ir keletą žo 
dėlių tarti lietuviams, ypač 
Šv. Gabrieliaus parapijos 
chorui, kuris gausiai daly
vavo koncerte.

Nėra abejonės, kad Anna 
Kaskas aukštai iškėlė lietu
vių vardą šiame mieste, kur 
apie lietuvius mažai žino
ma. Laikraščiai ir per kon

certą perstatytojas nekartą 
gražiai priminė artistės kil- 
,mę ir apie jos mokymąsi 
Lietuvoj. Kitą kartą Mil- 
waukee lietuviai mokės ne 
tik gražiai pagerbti šią ar
tistę, bet ir pakelti lietuvių 
vardą kokiu nors viešu ir 
dideliu parengimu.

‘ Sudiev’’ kun. A. Miciūnui

Per du paskesniuosius me 
tūs prie klebono gyveno ku
nigas A. Miciūnas, kuris 
lankė Marąuette universite
tą siekiant aukšto moksliš
ko laipsnio. Per tą laiką 
kun. Miciūnas padėjo Šv. 
Gabrieliaus parapijai dvasi
niais patarnavimais. Savo 
švelnumu, savo patarnavi
mais visa parapija pamilo* 
kun. Miciūną. Baigdamas 
mokslus, ir viršininkų pas
kirtas dirbti kaipo “Laivo” 
redaktorius ir prie dienraš
čio “Draugo”, visa parapija 
įvairiais būdais rodė savo 
padėką. Įvairias draugijos 
suruošė vakarienes per ku
rias buvo įteiktos gražios, 
ilgai atmintinės dovanos.

Reikšdami padėką tėveliui 
už nuoširdžią darbuotę Mil- 
waukee lietuvių tarpe, lin
kime geriausio pasisekimo 
naujose pareigose. Netaria
me “sudiev”, nes mūsų tar
pe kun. A. Miciūnui visuo
met bus “atdaros durys”.

NELAUKITE —
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite ažnittkrlnti nuo ugnie*, 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. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Alfi Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY

j
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Svarbi Prezidento kelionė

Pro domo sua

Tik užvakar pasaulis tesužinojo, kad Prezidentas 
Rooseveltas liepos mėnesio pabaigoje per tris dienas 
gyveno Hawaii salose ir konferavo su gen. MacArthur, 
admirolu Chester W. Nimitz, adm. William F. Hakey 
ir kitais Amerikos karo vadais Pacifiko fronte.

Prezidento kelionė, be abejojiųio, buvo labai svarbi. 
Jis drauge su šauniais mūsų generolais ir admirolais 
padarė išsamią karo apžvalgą Pacifiko salynuose ir 
suplanavo didesniais ir efektingesniais smūgiais smog
ti Japonijos militaristams ir imperialistams, kurie 1941 
metų pabaigoje pasalingai užpuolė Amerikos teritoriją.

Prezidento kelionė ir pasitarimas, kaip matome iš 
karo eigos Pacifike, nebuvo veltui. Ji neša gerus re
zultatus. Amerikiečiai pagyvino ir padidino ofsnsyvą 
prieš japonus. Šiom dienom priešui užduota keletas tik
rai didelių smūgių, paimta svarbi Guam sala, milži
niškais lėktuvais — B-29 bombarduota japcnų salos. 
Net patys japonai pripažįsta, kad tie amerikiečių lakū
nų žygiai jiems daug nuostolių padarė.

Prez. Roosevelto kelionė į Hawaii buvo reikšminga 
ir kitu atžvilgiu — moraliniu. Mūsų vyrams ji pri
davė daugiau energijos ir ryžtingumo. Mat, jis kal
bėjosi ne tik su vyriausiais karo vadais, bet taip pat 
ir su daugybe eilinių karių. Aplanke ligoninėse sužeis
tuosius karius, juos ramino, guodė ir jiems dėkojo.

Po Prezidento apsilankymo Pacifiko frante, įgauna
mą naujų vilčių ir optimizmo greičiau sutriuškinti Ja
ponijos militarizmą ir imperializmą ir greičiau įsteig
ti teisingą ir pastovią taiką pasaulyje.

Prezidentas yra išsireiškęs, kad jis apie tą svarbią 
kelionę netrukus padarys oficialų pranešimą, pasakys 
kalbą, kurios visas kraštas nekantriai lauks.

RIMTIES

VALANDĖLEI

šeštadienis, rugp. 12, 1944

Mūsų malonūs skaitytojai dažnai pakomplimentuoja 
‘“Draugo” redakcinį personalą dėl dienraščio turinio 
pagyvinimo ir paįvairinimo. ‘ Kas šiandien atvyks į 
mūsų patalpas (visi yra kviečiami), tikrai džiaugsis 
administracijos sugebėjimu vykusiai atremontuoti re
dakcijos ir administracijos kambarius — ofisus. Rei
kia manyti, kad pasipuošę, kaip sakoma, iš “lauko 
pusės”, dar labiau galėsime pasipuošti ir iš vidaus 
— dar žymiau pagerinti dienraščio turinį, šiam užsi
mojimui, aišku, reikalinga ir skaitytojų ne vienkar
tinė, bet nuolatinė kiek moralinė, tiek ir medžiaginė 
parama. Atremontuoti dienraščio ofisai tebūnie pas
katinimu ne tik administracijos ir redakcijos darbi
ninkams, bet visiems mūsų mieliems bendradarbiams, 
korespondentams ir rėmėjams.

Rekonversijos problema

Penki nauji kunigai
J. E. arkivyskupas Samuel A. Stritch rytoj Tėvų 

Marijonų seminarijos gražioj koplyčioj (Hinsdale, III.) 
įšventins į kunigus penkis mari jonus-vienuolius. Šiuo 
svarbiu įvykiu džiaugias naujieji kunigai, jų tėvai 
ir vienuolija. Nemažesniu džiaugsmu gyvena ir lietu
vių katalikų visuomenė, nes ji susilaukia naujų veikė
jų, darbininkų, naujų misijonierių.

Šiais laikais ir šiame krašte jaučiame kunigų trū
kumą. Bet koks didelis kunigų trūkumas bus pa karo 
Lietuvoje, sunku net įsivaizduoti. Todėl džiugu, kad 
Amerikos Tėvų Marijonų kunigų skaičius auga. Juo 
yra papildomos šio krašto kunigų eilės ir, be to, po 
karo, be abejonės, jie ateis į talką ir Lietuvos negau
singai kunigijai.★
Maskvos reikalavimams nebus galo

Maskvos įsakymu buvo priverstas rezignuoti lenkų 
armijų vyriausias vadas gen. K. Sosnokowski. Jo rezig
naciją jau priėmė lenkų prezidentas W. Raczkiewicz, 
kurio, kaip atrodo, dienos taip pat yra suskaitytos. 
Maskva reikalauja, kad ir jis būtų pašalintas iš uži
mamos vietos.

Dabar jau visai aišku, kad tol, kol lenkų ministrų 
kabinetas nebus sudarytas iš tokių žmonių, kurie sto
vėtų už įsteigimą sovietinės Lenkijos, tol Maskvos rei
kalavimams nebus galo.

Vieton gen. Scsnokowskio lenkai (teisingiau Mask
va) stato Tarną Arciszewskį, kuris netrukus būsiąs 
paskelbtas prezidentu. Jis esąs Lenkijos socialistų par
tijos narys, kuris, matyt, yra palankus Stalino-Molo- 
tovo planams kaimyninėms valstybėms susovietinti.A“
Gimęs Lietuvoj unijų vadas

Pasižymėjęs darbininkų unijų vadas Sidney Hillman 
yra gimęs Lietuvoj, Žagarėj, prieš 57 metus. Jo tikras 
vardas yra Schmuel Gilman. Paskutiniu laiku jis daug 
darbuojasi CIO politiniame skyriuje (kuris yra sukė
lęs apie tris milijonus dolerių), kad išrinkti Preziden
tą Rooseveltą ketvirtam terminui.

★
Šiemet Katalikų Universiteto Vašingtone vasarinį se

mestrą lankė 2,500 studentų. Tai buvo 34-tas vasarinis 
semestras, šis universitetas yra vienas geriausiųjų 
aukštųjų mokrio įstaigą Jungtinėse Valstybėse.

Jungtinių Valstybių kongreso ir, žinoma, vyriausy
bės laukia milžiniško didumo rekonversijos problema.

Kad paversti karo pramonę produkcijon taikos me
tu, reikia bent penketos įstatymų. Kongresas turės į- 
steigti agentūrą, kuąį turės vesti visą rekonversijos 
reikalą. Analoginiai ji turės būti panaši Karo Mobili
zacijos (War Mobilization) biurui. Kongreso pareiga 
bus nustatyti programą likvidavimui vyriausybėj nuo
savybėje esančių dirbtuvių, žemės ir įvairių daiktų 
pertekliaus. Taip pat reikalinga išrišti klausimą, ko
kiu būdu pravesti susitarimą su įvairiomis firmomis 
dėl milijonus dolerių liečiančių kontraktų; kaip juos 
terminuoti.

Kongresas turi susirūpinti iš kariuomenės sugrįžu
sių karių į civilinį gyvenimą būkle. Jis neturi užmiršti 
ne tik demobilizuojamų karių, bet ir karo pramonus 
darbininkų.

Laikotarpis tarp likvidavimo karo pramonės darbi} 
ir įsisiūbavimo normalios — taikos metu produkcijos 
yra ir svarbus ir savotiškai pavojingas, Todėl tam 
perėjimo momentui bus reikalinga geras planas, tikrai 
geras jo vykdymo aparatas ir išmintingi, kompeten
tingi vadai.

Kai kas šiais svarbiais klausimais kongreso jau yra 
atlikta. Bet, toli gražu, dar ne viskas. Susirinkęs se
kantis kongresas turės gerokai paprakaituoti, padir
bėti ir, aišku, pasiginčyti. .

Rekordiniai karščiai

Šiomis dienomis mus spaudžia dideli karščiai, ko
kių seniai nėra buvę. Jau 29 diena kai šią vasarą 
karštis siekia 90 ar daugilu laipsnių. Tuo žvilgsniu 
daromas rekordas. Dar gerai, kad paskutinėm dienom, 
kuomet karštis pasiekė iki 100 laipsnių, ore nebuvo 
Chicagai įprastos drėgmės. Tvankumas daugelį būtų 
gerokai įvarginęs, pribloškęs.

Šie metai, iš viso, oro atžvilgiu nenormalūs. Žiema 
buvo nepastovi, pavasaris labai lietingas, o vasara re
kordiniai karšta. Tad, atrodo, kad pasaulis baudžiamas 
ne tik baisiais sukrėtimais ir karais, bet ir visokiais 
kitokiais būdais.

Karas ir istoriškieji monumentai
Vatikano dienraštis “Osservatore Rcmano” keliais 

atvejais atsišaukė į abi kariaujančias puses, kad, kiek 
tik karo sąlygos leidžia, saugoti nuo išgriovimo neįkai
nuojamai brangių krikščioniškųjų kultūros ir meno 
monumentų. Ligšiol, kaip apskaičiuojama, nė vienas 
karas dar nėra išgriovęs tiek daug kultūros ir meno 
pastatų, kiek išgriovė šis karas. Tenka džiaugtis, kad 
bent amžinasis miestas — Roma ne taip jau daug tuo 
žvilgsniu tenukentėjo.

Rytdienos evangel i j o j e 
skaitome kad Jėzus palietė 
nebylio ausis, patepė jo lie
žuvį ir tasai pradėjo girdė
ti ir kalbėti. Stebuklingu bū
du nebyliui teikiama galia 
naudelis mums visiems į- 
prastomis Dievo dovanomis 
— klausa ir kalba.

Mickevičius, rašydamas a- 
pie savo gimtinę, pažymi 
kaip tas kraštas brangus ir 
malonus, juo labiau kai žmo
gus jo netenka arba toli nuo 
tos vietos. Gal mes irgi ne
įvertiname Viešpaties dova
nas dabar; kaip jos bran
gios pasidaro kai liga arba 
kita nelaimė išplėšia mums 
galimybę girdėti, susikalbė
ti su kitais.

Klausa bei kalba labai 
naudinga, tačiau kiek kartų 
panaudojama piktiems tiks
lams. Nespėjo kas nors iš
girsti nepagrįstą kalbą, tuo
jau visiems pasakoja, tvir
tina būk tai paeina iš pati
kimiausių šaltinių, šis karas 
gan ryškiai parodo, kiek ne
laimių kyla iš neatsargaus 
žodžio.

Antanas, ieškodamas ra
mios vietelės prisnausti po 
pietų, įlindo šieno kupeton 
ir greit užmigo. Per lauką 
ėjo du jojo kaimynai kalbė
dami apie Antano žmoną ir 
vaikus, visai nemanydami, 
kad gali kas juos išgirsti. 
Kaimynai niekų priplepėjo; 
Antanui parūpo sužinoti ar
gi galėjo būti tiesa, ką jie 

įkalbėjo. Buvo pasakyta, kad 
jis toks sudžiūvęs, nes pa
mažu nuodijamas prastu vai 
giu.

Ištikrųjų, tas užmetimas 
gan kvailas buvo, nes visa 
šeimyna tą patį valgė, gėrė, 
be skirtumų; nugirsta kal
ba sudrumstė Antanui gy
venimą kol pats neįsitikino, 
kad kaimynai netiesą pasa
kojo. Nevisada tokios girdė
tos kalbos, gandai, įtarimai 
taip laimingai baigiasi.

Gudrus kalbėtojas, net nie 
kus pasakodamas, gali dau
gelį suvedžioti. Išgirsti žo
džiai tai tartum pasėta sėk
la dirvoje; netikusi sėkla, 
piktžolės, rodos, greičiau pa
rodo gyvybės ženklus, ne
leidžia gerai sėklai įaugti. 
Taip netikusi kalba, šlamš
tai, ilgai atmenami, tuo tar
pu pavyzdinga kalba greit 
užmiršta, rodos, pasilikusi 
be didesnės įtakos.

Ners Dievas mums sutei
kė gražių dalykų, tarp jų, 
klausą ir kalbą, tos dova
nos gali mums būti laimės 
ir nelaimių priežastimi. Kaip 
čia žemėje, naudosime tas 
galias, geram ar blogam, pa
tirsime amžinybėje.
' A.B.C.J.

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

B Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys) las, jei kas nors neįsikiš.
Ir, nuleisdamas balsą, ta- Tavo sūnus buvo vadu vie- 

rė: nam svetimtaučiui, vardu
—Juk tu žiniai, kad mano Armstrong. Šis jam davė 

sūnus vis labiau ir labiau dešimties tūkstančių frankų 
krypsta į šalį. Aš tau visa- sumą visai kitiems reika- 
da papasakoju savo rūpės- lams, negu lošimui. Tavo 
čius; žodį baimė aš tik da- sūnus, nerasdamias nieko 
bar pradedu vartoti. geresnio, padėjo juos ant

Aš jiau lenkiuosi į kuprą: lošiamojo stalo. Jam labai 
ką atneš mums rytojus? nesisekė, ir pinigų nieko ne- 
Nelaimę, gėdą? Taip, aš bi- beliko. Supranti. Armstrong
jau, aš bijau... kelia didelį triukšmą dėl 

šito dalyko. Aš tave įspėju,Aplinkui žmonės žino ma
no rūpesčius. Tie, kuriuos ^a<^’ 3^ Maksas tave Pra_

' ftVfl HpGimfino fnlrafnnniiišys dešimties tūkstančių 
frankų, nors ir nemaža šita 
suma, reikia ją sumokėti. 
Martinas nustebo, kada aš

aš tikėjau esant mano drau 
gaiš, mane perspėja. Bet jų 
raminamuose žodžiuose jau
sti džiaugsmas. Seka mano 
mostus, mane įspėja. Laukia jam Pasakiau> kad Maksas 
kokio įvykio, kad galėtų yra “epitaametis. Jis teigia 

matęs tikrą jo gimimo pa
žymėjimą, kur tavo sūnus

mane sutrypti. Tarp šitų 
valkatų, šitų apgavikų vie
nas man lieka draugas: tu.

— Dėkui, Enguerrandai, 
kad mane laikai vieninteliu 
savo draugu. Aš rodau tru
putį egoistinį pasitenkini
mą, galvodamas, kad aš vie
nas tavęs nenuvyliau. Kaip 
ten bebūtų, jausmai, kuriuos
aš rodau tau, nesiremia nei

buvo pažymėtas gimęs 1901, 
tai jam būtų 23 metai.

—Jis yra gimęs 1905 m. 
—Martinas rengias patik

rinti, paskui tuojau jį paša
lins. Dabar iš tos pusės būk 
ramus.

—Dėkui, mano brangus 
drauge, už patarnavimą. Ak,

Aš visuomet mylėjau tavo 
atvirumą. Tu esi iš tų, ku
rie, sykį išėję į šviesą, pa
sirodo beesą jėga. Dėl Mak
so tu turi bijoti, mano varg
šas drauge. Šį vakarą aš .
atėjau ne išklausyti tavo 
skundo, bet su tavim apie 
sūnų pasikalbėti. Aš tau 
turėjau pranešti, kad jis la
bai dažnai sutinkamas Eng- 
heimo klube, linksmoj drau-

Kada Maksas grįžo vaka
re, vėliau negu paprastai, 
tėvas tiesiai jį paklausė:

Ar .tu lankai Engheino

—Taip. Kodėl man slėp
tis!

—Aš tau draudžiu ten lan 
kytis ; be to, tu nepilname
tis.

—Kaip! tu man draudi 
gijoj. Jis turėjo pasidary- atsikvėpti truputį po dva- 
dinti metrikus, nes, būda- šią užmušančio gyvenimo, 
mas nepilnametis, ėjo j už- kurį čia. aš turiu? Tuomet 
draustų žaidimų klubą. duok man pakankamai pini-

Engusrrando veide pasi- gų mano išlaidoms ir ne
rodė baimė. versk manęs ieškoti kitų

—Bet kur jis gauna pini- šaltinių! Tu man skiri tūks- 
gų? Prieš mėnesį pranečiau tantį frankų mėnesiui. Ką 
jo nuolatiniams skolinto- tu nori, kad aš veikčiau su 
jams, kad daugiau neapzno- jais? Taip, aš lošiau, laimė 
kėsiu jo skolų. Ateis, kas man buvo palanki Tu gali 
turėjo įvykti! Man nusibo- pasilikti sekančio mėnesio 
do būti auka nuolat pasikar tūkstantį frankų sau. O bū- 
tojančia pasitikėjimo išnau- ti pilnamečiui ar nepilname- 
dojimo. gjuį—taį jau antraeilis da-

—Kur jis randa pinigų? lykas. Su trupučiu paroto tai 
Klausyk: reikia tau žinoti, lengvai išsprendžiama, 
ką pasakė man Martinas, • 4 (Daugiau bus)
šito klubo prižiūrėtojas, su_____________
kuriuo aš turiu reikalų. Da- i iyi ■< k L 
bar ten turės iškilti skandi- rlFlCnB KSfO DOfltlS

r#

r
•Amerikiečiai galutinai okupavo Pacifiko salą Guam.

Ši sala yra labai svarbi ir strateginiu ir kitais atžvil
giais. Ji yra tokioj pozicijoj, iš kurios mūsų karo 
vyrai <jar sėkmingiau galės daužyti pikto, pas alingo 
japono jėgas.'

. Išskalbė kuponus
ST. CHARLES, III.— Fred 

Utroska, gazolino stotie3 sa
vininkui trūko 4,600 galionų 
vertės kuponų. Jis paaiški
no OPA viršininkui, jog 
kvailas jo pagelbininkas ku
ponus buvo palikęs darbinė
se kelnėse ir skalbiant kel
nes kuponai buvo pamerkti 
ir sudraskyti. Bet tas neįti
kino OPA. Utroska suspen
duotas ir uždrausta jam da
ryti biznį iki gruodžio 31 d.

aJztozlaL it c/fcLminii.ttaciįa 

d\)uoiitdziai (J^uizcia

0/is.ui tj^icnzaicio <£(zaitykojui.

25a/yvau£Z zniontuotų. (I (zuztuuiie.

^zitadiznį, affucjfi. (<z#ucj.) 12 d., 1944 

cNuo 12 ifzi 7 uaLandoi. pofiizt

[feiznząLcio cffzdafzcija iz <^dniinii.kzaziįa 

effandaii fjo iz&anciu adzziu:

2334 £o. tOcddzy 

dfucacįo S, OLL.
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Lietuvos pogrindžio (underground) 
spaudos balsai

Lietuvių pasipriešinimas naciams. - 
Klastingas iškvietimas gen. Plechavi
čiaus ir pulk. Urbono. - Kruvini susirė
mimai Vilniuje, Marijampolėje ir

Panevėžyje.
Štai, ką praneša Lietuvos i 750 vyrų, tuo tarpu kai ke-

požemio patikėtinas šaltinis 
— VLIK’o informacijos biu
ras:

Vilnius, 1944 m. geg. 21 d.
Jau per keliolika pastarų

jų dien,ų lietuvių tauta per
gyvena vieną smūgį po kito, 
kuriuos jai suduoda vokie
čių okupacinės įstaigos: ne
seniai sudaryti taip vadina
mi lietuvių militariniai vie
netai (Lietuvos Vietinė Rink 
tinė) yra paleisti. Šių dali-, 
nių vadovas generolas Povi
las Plechavičius ir jo štabo 
šefas pulk. G. Urbonas su
imti ir išgabenti Vokietijon. 
Daugelis štabo karininkų 
per suėmimą ir nuginklavi
mą sušaudyti, kadangi jie 
parodė pasipriešinimą. Ne
seniai Marijampolėje įsteig
ta Karo Mokykla taipogi iš
formuota; visi karininkai ir 
kariūnai, kuriems nepavyko 
pabėgti, buvo suimti ir iš
gabenti nežinoma kryptimi. 
Lietuvos Vietinės Rinktinės 
batali jonai einantieji parei
gas kovoje prieš bolševisti- 
nes bandas dalinai irgi nu
ginkluoti. Nuginkluojant iš 
lietuvių pusės buvo parcdy-

turioliktasis — mokomasis 
batalionas priskaitė 1,800 
vyrų. Marijampolėje nese
niai buvo įsteigta lietuvių 
Karo Mokykla, su 1,200 ka
riūnų. Teritorialinis atskirų 
batalionų paskirstymas, jų 
išformavimo metu, taip at
rodė: septyni batalionai jau 
stovėjo Rytų Lietuvoje, y- 
patingai Vilniaus apylinkė1- 
se, kur jie ėjo pareigas ap
valydami kraštą nuo rusų 
partizanų. Mokomasis bata
lionas ir Karo Mokykla sto
vėjo Marijampolėje, tuo tar
pu kai likusieji batalionai 
radosi pakely į savo pasky
rimo vietas arba Panevėžy.
MOBILIZACIJOS
ĮSAKYMAI

Nežiūrint į lietuviams gan 
palankiai pavykusias dery
bas tarp vokiečių siaurės 
armijos vado generolo Mo- 
del ir Lietuvos Vielinės 
Rinktinės vado generolo Ple
chavičiaus, vokiečių civilinė 
administracija Lietuvoje ba-

PACIFIKO VADŲ KONFER ENCIJA SU PREZIDENTU

Prezidento Roosevelt kelionės į Hawaii metu įvyko kon ferencija, kurioj, be prezidento dalyvavo generolas D. 
MacArthur, admirolas Wm. D. Leachy ir admirolas Ches ter W. Nimitz. Pastarasis žemėlapyje aiškina padėtį Pa- 
cifike. (Acmes-Draugas telephbto)

Maskvos žinios apie ištremtuosius Į Sibirą
(Pabaiga)

MASKVA APIE ĮVYKIUS 
LIETUVOJE

Maskvos žiniomis vokie
čiai labai išnaikino Lietuvos 
miškus. Daug tiesiog iškirs
ta, o daug naciai išvežė jau 
pagamintos medžiagos, A- 
teidami į Lietuvą naciai ra
do 140,000 kietmetrių paga
mintų pušinių, eglinių rąstų, 
lapuočių įvairių veislių rąs-

nęs juos, kad jie giną Lie
tuvos žmones nuo neteisin
gų užpuolikų.

Kaune geresniuoee namuo 
se, kaip, pavz., Putvinskio 
gatvėje, buvo apgyvendinti 
vokiečiai. Mieste prie krau
tuvių jau stovėdavo pirkėjų 
eilės. Kai kurios “Paramos“ 
krautuvės buvo, paskirtos a p 
tarnau i tik vokiečius.

Žydų partizanų daliniai
Lietuvoje taipgi buvo susi
darę. Kai kurie jauni žydai, 
pajutę pavojų, pabėgo į miš
kus ir čia apsiginklavę už
puldinėdavo vokiečių dali
nius. Prie paprastos priesai
kos jie dar pridėdavo savo
tišką punktą — visada at
siminti, ką vokiečiai yra pa
darę jų tautai. Žydų parti
zanų būrys, išaugęs į maž
daug 200 vyrų, paskutiniu 
laikotarpiu buvo pasitraukęs 
į Pinsko pelkes ir miškus.

Vilniuje partizanai išgel
bėjo kelis šimtus žmonių, la
bai ypatingomis aplinkybė
mis: prieš naeių pasikėsini
mus išgabenti šimtus tūks
tančių lietuvių priversti
niems darbams į Vokietiją, 
Vilniuje buvo suruoštos de
monstracijos. Naciai dar 
daugiau areštavo. Partiza
nai, anksčiau iš vokiečių a- 
tėmę keletą sunkvežimių ir 
įsigiję nacių uniformas, at
vyko ji Vilnių ir įteikė su
klastotą Gestapo įsakymą, 
kad reikia 300 suimtųjų iš
gabenti į Baltstogę. Nacių 
sargybiniai reikalau j a m ą

(Nukelta i 5 pusi.)

šingtono, ypač garsūs Lie- nigas ir kreipėsi į vokiečius,popiermalkių, 796,000 erd-
rnetrių įvairių rūšių malkų,*
146,500 gabalų pabėgių gele
žinkeliams. Vokiečių pagrob
to miškų turto vertė siekia 
milijonus.

Partizanų būriai Lietuvo
je buvo išvystę nemažą vei
kimą. Jie nukirsdavo vokie
čių telefono linijas, nuvers
davo traukinius nuo bėgių, 
susprogdindavo mašinas, su
naikindavo sunkvežimius, nu 
leisdavo' nuo bėgių ginklų 
transportus, degino pašaro 
ir grūdų sandėlius. Vieto
mis buvo atliekami sabota
žo veiksniai — pripilama 

'J smėlio į benziną, sasprog-

tuvoje buvo partizanų dali
niai “Vilnius” ir “Žalgiris“. 
Jie dinamitu išsprogdino ke
letą vokiečių traukinių su 
kariuomene. Tarp jų buvo 
keletas šimtų Kauno ir Vil
niaus universitetų studentų 
bei profesorių. Susidūrimuo
se su tais partizanų būriais 
žuvo daugiau 1,000 nacių 
karių.

Maskvos pranešimas apie 
vieną kunigą. Pereitų metų

kad paleistų sulaikytuosius 
vyrus. Vokiečių vyresnysis 
nusimovė odos pirštinę ir 
kirto kunigui į vaidą, tarda
mas: “Uždaryk snukį, kol 
tavęs paties nieks nekliudo”. 
Keletas vyrų puolėsi ginti 
kunigą. Juos vokiečiai žiau
riai sumušė. Partizanų “Žal
girio“ būry3, sužinojęs apie 
!ą įvykį, pasivijo iš mies
telio išėjusį vokiečių būrį, 
susirėmime nukovė 17 vo-landžio 28 d. paskelbė se-||.ų telefono, telegrafo ir e- 

kančios apimties mobilizaci- Įektros stulpų, 207,000 erd- 
metrių eglinių ir drebulinių

rugp. 14 d. didelis vokiečių kiečių, jų tarpe ir tą žiaurų.jos įsakymą: 
1. Visiemstas smarkus pasipriešinimas.

Daugelis batalijonų su gink-įv*sV ginklų rūšių; 
lais ir amunicija pasitrau
kė į miškus ir veda tenai 
atvirą kovą su vokiečių SS- 
formacijomis, kurioms buvo 
pavesta Lietuvos Vietinės 
Rinktinės nuginklavimas.

Ryšyje su Lietuvos Vieti
nės Rinktinės nuginklavimu,
Lietuvoje buvo įvykdyta vi
sa eilė oolitinio pobūdžio a- 
reštų. Vi3ame krašte vieš
patauja didžiausias įtempi
mas. S. m i >
ĮVYKIŲ UŽKULISIAI

l karininkams

Šių įvykių akivaizdoje de
ra čionai trumpai nurodyti 
į šių įvykių užkulisius.

Kaip žinoma, vokiečių ci
vilinė administracija Lietu-, 
voje jau nuo 1943 m. iapkri-

2. Visiems puskarinin- 
kams visų ginklų rūšių, gim. 
1910-1924 m.;

3. Visiems kariūnams 23- 
či-os metų klasės ir aspiran
tams 15-tos m. klasės;

Šis punktas liečia lietuvių 
Karo Mokyklos auklėtinius, 
kurie dėl bolševikų invazi
jos Lietuvoje 1940 m. nebu
vo pakelti į karininko laips
nį;

4. Visiems vyrams gim. 
1915-1924.

Šitos mobilizacijos tikslas 
matomas iš reikalavimų, ku
riuos vokiečių SS-generoIas 
ir Ostlando policijos virši
ninkas Jeckeln 1944 m. ba
landžio 23 d. įteikė- Lietu
vos Vietinės Rink inės šta-

Lietuvių nakties naikintuvų 
grupės dydis priklausytų, 
nuo esamų dispozicijos lietai-1 dįndavo katilines dirbtuvėse.
vių pajėgų.

- (Bus daugiau)
Kaip sovietų atstovybė pra
nešė savo biuletenyje iš Va-

žandarų būrys atvyko į vie 
ną Aukštaitijos miestelį, ap
statė kulkosvaidžiais, ėmė 
areštuoti žmones, krauti 
juos į sunkvežimius. Apie 
šimtas vyrų buvo suvaryta 
j aikštę. Atėjo parapijos ku

,bui. Šie reikalavimai šiaip 
čio mėn. vidurio dėjo Pas*, ekamba.
tangas pravesti Lietuvoje 
bendrą mobilizaciją tiksli 
panaudoti lietuviai jaunuo
menę rytų fronte. Lietuve 
betgi griežtai atsisakė leis 
ti save panaudoti vokiečių 
interesų tarnybai. Po ilgų i: 
sunkių derybų tarp vokie 
čių okupacinių įstaigų ii 
lietuvių visuomenės atstovų 
prieita pagaliau pradžioj ko 
vo prie įsteigimo taip vadi
namų lietuvių karinių dali 
nių (Lietuvos Vietinė Rink 
tinė), vadovaujamų lietuvių 
generolo Povilo Plechavi 
čiaus, kurių užduotis buvo 
išvalyti kraštą nuo visokio 
plauko partizanų ir saugoti 
vidaus tvarką. Kiekvienc 
lietuvio akyse Lietuvos Vie 
tinė Rinktinė buvo laikom- 
kaipo lietuvių kariuomenėt 
branduolys. Lietuvos Vietiny 
Rinktinę sudarė 14 batalio
nų, iš kurių 13 priskaitė pc

1. Vieton generolo Model 
reikalautų 10,500 lietuvių' 
pagalbinių dalinių, Lietuv- 
urinti mobilizuoti 30,000 v; 
rų vokiečių aerodromų va 
:arų fronte apsaugai ir vo 
dėčių oro apsaugai. Iš šie 
Boatingento tiktai 3-5 bata 
ionai galėtų būti sunaudo 
i pačioj Lietuvoj.

2. Be virš paminėtų for 
nacijų Lietuvoje gali bū 
arganizuojama viena divizi 
ja visų ginklų rūšių (Nepa 
sisekus suorganizuoti 30.00C 
vokiečių vakarų frontui, lie
tuviams būtų duota progr 
1-3 divizijas sudaryti panau 
dojimui Lietuvoje arba rytv 
fronte).

3. Lietuves miestų apsau
gai nuo priešų puolimų ii 
oro būtų organizuojama f lak 
-artilerijos pulkas su nak
ties naikintuvų eskadrile.

AMERIKOS KATALIKŲ IŠLAIKOMAI KLUBAS

CairO mieste, Egipte, Amerikos Katalikų Nacionalės Gerovės Tarybos lėšomis įsteig 
tas Amerikos kareiviams klubas su įvairiais patogumais. Nuotraukoj klubas iš lauko ir 
viduje poilsiaują kareiviai ir jų patarnautojai. (NCWC-Draugxs)

vyresnįjį ir pasiuntė savo 
delegatus pas minėtą kuni
gą, padėkoti už patrijotinį 
veiksmą. Kunigas pahimi-

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE!

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuviu Kalbos
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika“

kainuoja.........$1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui)
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika“ yra skiriama vien tik 

Amerikiečiams ir Dr. Starkus 

kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 

dėstyt! Lietuvių kalbą kolegis- 

tams Marianapolis Coliege, ku- 
raiidasi Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PDU1TŲ

VARTOJAMAS NAUJAI PLAITIO MA- 
TMBJOLAI NATVBAUM MUM 
BAJLTOI DANTŲ rUMTOMA.

NAUJO!BUSIMI Velvafone DANTŲnanoi
$12.50

IKI $39.50 UI KIEKVIENĄ

KhUIOoU B. Bala Natūrai*. «»al- 
N.bl.nka, Vluj ialr Mnamo. 4ut<

>l.ltoa Permatoma. oryMal ol.ar pl.ltoa 
Flonk.no. mnkun., nnkvia, Paten

kinimą. .arantoota*. Matorlslu labai pa
utu | gamtini. Vlmm dlaam talarmg
pataraarlauM. ApakaMIaatma. raitai.

Darome pleitaa |spaii«ta. Ir 
t^utaa tik g Lalanluotų denttatŲ

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

IT»4 b, Ąnhland tad FI. Moa. MII
Atdara ana t Iki I. Mtad. ana • Iki A 
_____KA1.BA.MB I.1BTIVUKAI

IMS W 2«th S*. 2»<1 Fl Law. »»O| 
10 N. Dearborn Rm. 8O«, Šia ••*• 
▼Idurmlutl. ral. 1. Aatradi.nl Ir 

Mtrlrtadlaal am t 1M f.

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

H
LEO NORKUS, Jr.Z

DISTRIBUTOR

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Flonk.no
Aatradi.nl


o
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
f/. XiiMnlA<> i laukti auksinio jubiliejaus.>0. Chicago Zinutės Seselė Sebastiana yra vyres-

Pavyko. Šv. Teresės Soda- nįojį Roselando misijų na- 
licijos rengtas piknikėlis pa- me> kur įr mūsų, So. Chi- 
rapijos darže puikiai pavy- cag0 seselės-mokytojos gy- 
ko. Komisija ir dr-ja taria vena
ačiū parajijonams, svečiams; _______
iš kitų kolonijų, darbinin- Pasveiko. K. Šeštokienė, 
kėms-ams, aukotojams ir 8847 Houston Avė., ilgą lai- 
mūsų darbščiam dvasios va- ką kamavosi liga nega.
dui, kleb. kun. V. Dėmaus-. įėjus neį pavaikščioti, ačiū 
kui už visą jo triūsą ir pa- Dievui jau £Ustįprėjo ir ma- 
galbą šiame parengime. Pe.- tesi .bažnyčioje. Linkime vi- 
no liko. $358.00, kuris paau- sai pasveikus grįžti į savo 
ko.as parapijos reikalams. kasdieninį užsiėmimą.

Mirties angelas. Bėgyje Atostogauja. Kitas mūsų 
savaitės mūsų parapija ne- jaivy.no karys, būtent Juo- 
teko dviejų pirmaeilių para- z3pas Stulga, 8835 Houston 
pijonų, būtent — M. Cicke- Ave„ parvyko atostogų pra- 
vičienės ir Živatkausko. A- ’eisu pas savo tėvelius, luo
bu palaidoti iš Šv. Juozapo zas tarnauja Floridos pa- 
bažnyčios Šv. Kazimiero ka- kraičiuose. *Welcome Hom£. 
pinėse. Reiškiame nuošir-
dzios užuojautos jų šeimoms,
neteik inylimų_narių. T0WII oTūkilhelėS

Pavyzdinga motina. Mirų- i Šv. Kryžiaus parapijos pik 
si M. Cickevičienė buvo pa- ! nikas įvyks rugsėjo 3 d., Vy- 
vyzdinga motina. Išauklėjo j tauto parke. Parapijonai jau 
skaitlingą būrį vaikų — 3 rengiasi. Iš anksto kviečia-

palankus valdžios įsikišimui | ištremtieji į Sibirą
(Atkelta iš 5 pusi.)

kiekį areštuotųjų atidavė, o 
partizanai juos išlaisvino. 
Išlaisvintieji iš pradžių ma
nė, kad tai Gestapo apgau

bė, bet kai partizanai ėmė 
i dalinti ginklus ir kviesti į 
į savo eiles, tada įsitikino.
' Žiežmarių įvykius patvir
tina ir Maskvos šaltiniai, 
aprašydami, kad rugsėjo 12 
d. būrys vokiečių žandarų 
apsupo į Žiežmarių bažny 
čią susirinkusius žmonas ii 
pareikalavo kunigą nutrauk
ti pamaldas, kad galėtų su
imti darbingus žmones ir iš 
gabenti į Vokietiją. Kunl 
gas pasipriešino ir laikė pa 

Thomas F. Flynn (kairėje), prezidentas Brotherhood maldas toliau, tada naciai 
of Teamsters (AFL) pasakojo vienam nestreikuojančiam kaip praneša Maskvos šal- 
trokų draiveriui, jog jis palankus valdžios įsikišimui į tiniai, kunigą išvilko iš baž-
50,000 trokų draiverių streiką, kuris yra apėmęs vidur- 
vakarines valstybes. Streikas kilo dėlto, kad firmos atsi
sakė pripažinti Karo Darbo Bordo (War Labor Board) 
pakėlimą draiveriams mokesties 7c į valandą. (Acme- 
Draugas telephoto)

nyčios ir įsisodinę ji vežimą 
išvežė nežinoma kryptimi. 
Taipgi suėmę daug jaunuo
lių išsivežė.

Kauno universiteto rūmus, kyklų buvo įsakę mokslą 
Fizikos-Chemijos instituto baigti balandžio 20 d., per- 
rūmus Aleksote, Saulės rū- kelti auklėtinius be egzami
nais, didesnes miesto pra- nų į aukštesnį skyrių ir tu
lžios mokyklų patalpas na-įda juos naciai ėrr.ė traukti 
ciai buvo pavertę kareivinė-; į darbus fronte ir užfron- 
mis. tėję. Lietuvos jaunuoliai at-

Norėdami daugiau jauni- kakliai spyrėsi nacių pla-
mo turėti priverstiniems dar 
bams, naciai daugeliui mc-

1 ~ —

nams, slapstydamiesi miš
kuose.

AKINIAI
16—DIENŲ IŠBANDYMUI 

vri.iavsiv madv su Pinigų Grąžinimo Garancija
KI1KDITAS, JTCKiU Jei juUM nereikta nkinii, mŪNij patyrė 
RKIK1A STIKI.t S Opiomelrijos Daktarai tuip jums pasakys 

PATAISOM MATVK1T MIJS
RĖMUS PATAISOM ŠIANDIEN!

GREITAI PATAISOMEAAA eye-glasses co.
ll mainO.įftAe.: 1557 MILWAUKEE AVĖ.

J473Ū 
1404 L

M. Broidvuyl
47thSln»tĮ

’S447S.Halstt4St.l

Sv:

Ž K M O S 
Dirbtuvės 
KAINOS! 
PILNAI

DYKAI!
S< 'ENTIFISKAM 
Matymo Tyrimas 
Per Beg ist rimt us 
OptoinetristasSEPT1' N1OS PATOGIoi^VHCTOiTįJįįįj^JįjįjjL

ARČIAUSIA VIETA — 6447 SOUTH HALSTED ST

dukteris ir 3 sūnus. Atliko 
savo pareigas sąžiningai. 
Priklausė prie įvairių kata
likiškų dr-jų ir crganizaci- 
jų, rėmė parapiją ir jos bė
gamuosius reikalus. Duos- 
niai aukojo įvairioms įstai
goms ir parengimams. Bu
vo viena pirmųjų porų, ku
ri priėmė Moterystės Sakra
mentą mūsų bažnyčioje. Lai
dotuvių dieną daug žmonių 
buvo bažnyčioje ir daugelis 
palydėjo į amžino poilsio 
vieilą. Joe asmenybė ilgai 
pasiliks mylimųjų ir para- 
pijonų mintyse.

me svečius iš kitų kolonijų.

Žagariečių Kliubo 
Gegužinė

žagariečių Gegužinė įvyksNeužilgo prasidės parapi
jos karnivalas. Kleb. kun. Sekmad., Ruąp. 13, 
A. Linkus daug rūpinasi pa
rapijos skolos mažinimu.
Reikia pasidžiaugti, kad pa
rapijas skola tirpsta, kaip

1944, 1 vai. popiet,

ledas nuo saulės. Jei visi pa
rapijiečiai prisidėtų, tai, iš- 
tikrųjų, kitais metais jau 
morgičius degintumėm.

Šv. Vardo draugija rugp. 
13 d. 9 vai. Mišiose eis “in

prie šv. Komuni-

Kiekvieną dieną stengkis 
nors kiek susitvarkyti, pasi
aukoti, išsižadėti, o tuo ne 
tik parodysi Kristui dėkin
gumą, bet ir savo valią su
stiprinsi. Tihamer Toth.

prie 8228 Ku r n Avė., 
Willow Springs, III.

Šį sekmadienį visi žaga- 
riečiai yra užprašomi atsi
lankyti į šią Gegužinę. At- 
sivežkite draugus, pažįsta
mus, kaimynus. Šiame susi-1 
būrime ir draugiškoje drau
gijoje praleiskite keletą va-

NERVIOTI, DREBATE?
TpiI pabandykit “Nuromin”. NU- 
ROMIN pagelbsti gėrikams nuo 
nervų. Nuvargimo, silpnumo ar 
skaninių kojose; taipgi gelbsti 
skilviui, viduriams; geriau mie
gosite ir turėsite geresnį apeti
tų. Parduodamas —

STEVEN’S PHARMACY 
»»» \V. «3rtl St. Englewoo<l <1515

DEGTINĖ-WHISKEY
Šiuomi pranešame visuomenei, draugijoms ir kliū- 

bams, kad galima pirkti įvairių rūšių Degtinės (Whis- 
key), Rum, Vyno ir Kordialų :— nuo 1-nos iki 50 bon- 
kų, O.P.A. nustatyta kaina. Lietuvė savininkė.

FRANCES LIQUOR STORE 
2346 W. 69th SU PRO. 3140

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ 4*

$500.00
corpore
jos. Po visam pusryčiai iri 
susirinkimas. Koresp. Į Bus visokių gėrimų ir už-

------------------- ! kandžių.
Kviečia Komisija

landų tarp savųjų. U. s.
Lanko savuosius. J. živat-

kauskas, 9034 Houston Av.,! I |akflarj|| ūLi 
šiomis dienomis parvyko na • ICIUUOriŲ ŪKĮ 
mo (furlough). Jis tarnauja! Roseland. LRKSA 33 
laivyne, kaipo lst Class rengia, metinį išva-
Pharmacist3 Mate. Dalyvavo i ži-3vim4 i labdarių ūkį rugp

»

VVIILK STUDIO
„ 1945 Wes» 35* Street

WAR
mūšiuose Afrikoje, Sicilijoj, 
ir dalyvavo invazijoje Pran- 
cūzijon. Apdovanotas ketu
riomis žvaigždėmis ir kitais 
požymiais. Sveikiname Jim-
my ir linkime turėti smagų vime 
“furlough”.

13 d. Troikas išeis nuo para- j 
pijo3 bažnyčios 1 vai. po
piet. Visi nariai ,su drau
gais Susivienymo kviečiami; 
dalyvauti linksmam išvažia Į 

F. B.

Al>\ \NCED PHOTOGRAPHY 

I.OMEST POSSIBI F l’KHFįį

PHONE I AFAYETTE 2*13

P e v

Grįžo į stovyklą. P. Jud 
vitis, sūnus mūsų para pijo
nų, kurie gyvena 2814 E. 89 
St., turėjo džiaugsmo, kada 
iš Texa3 vai. parvyko ap
lankyti tėvelius. Puikiai at
rodo, patenkin ąs kari tar
nyba. Paviešėjęs pas savuo
sius vėl grįžo. Judvičių duk
relė Stanislava irgi tarnau
ja kaipo “Cadet nurse”, ma
tėsi su broliu ir džiaugiasi i 
kad abu padeda Dėdei Šamui 
laimėti karą.

Niaujja parapljonka. Pas 
Miniotus, 10319 Muskegon 1 
Avė., atvyko apsigyventi i 
darbšti veikėja, gyvenusi 
Detroite, Baibokienė. Ji yra į 

Miniotų giminaitė. Abi yra 
duosnios aukotojos įvai
riems kilniems tikslams. 
Sveikiname.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti.............$9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7*45 

2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.................... £ĮĮ 25

PETROLEUM COKE (Course) 50
PETROLEUM COKE (Ptle Run) $ĮQ*g5

% iiDRAUGO99

Sveikiname. Rugp. 16 d 
seselė M. Sebastiana (kaži- 
mierietė) švęs 25 m. jubi
liejų Dievo tarnyboje. Ta 
proga So. Chicago raporte- 
ris ir mokyklos vaikučiai 
sveikina jubiliatę, linki svei
katos ir Dievo palaimos su-

10.000 BONKŲ

• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
lydukAM'’

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 IBI

RUDENINI LABOR DAY 
PIKNIKĄ

Pirmad., Monday, Rugs.-Sept. 4, 194

VYTAUTO PARKE

jaivy.no
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X Agnė ir Antanas Pet-

/ mus

menėj, parvyko į svečius. 
Ossteris viešė3 keletą dienų, 
o Teodoras, daug pergyve
nęs Pacifike, paliuosuotas 
ilgesniam laikui. Būdamas 
Ne vada valstybėj pastarasis 
Nukūrė ir šeimos židinį, tai
gi į svečius parvyko sykiu 

Į su žmona. Tėvai iškėlė puo-
ku-i, iš Cicero, buvo pirmie Tai buvo vestuvių puo- 
ji su auka “Draugo” ofiso1 ta 
remontui. Jie paaukavo net
$25.00. Antanas Petkus yrail ^un Sandys, MIC.,
gerai žinomas Cicero laido 
tuvių direktorius. Tai pui 
kus pavyzdys.

X Šiandie, rugpjūčio 12 
d. “Draugo” ofise bus “open 
house” nuo 12 vai. dieną iki I įrinkšmo 
7 vai. vakaro. Visi kviečia
mi atsilankyti bent kuriuo

buvęs “Laivo” redaktorius, 
šį rudenį pradėsiąs studijas 
Marąuette universitete, da-
bar atostogaująs namie (Mt.

KAP DR. W. B. OSINSKAS

Karnivalas sekasi Budriko radio
Marąuette Park. — GimL 

mo Panelės Šv. parapijos 
karnivalas gerai sekasi. Bai
gsis rugpjūčio 15 d. dideliais 
laimėjimais. Laim i n g i e j i 
gaus sekančias didelėj do
vanas Amerikos karo bo- 
nais: $500, $100, $50 ir ke
turis bonus po $25.

žmones, ne vien vietos,
bet ir iš apylinkių, karniva- FL-1000 k 
lą gausiai lanko, nes visas!
jo pelnas skiriamas naujos Iš«'r3'te grašių lietuviškų

Lietuvių R. K. Susivieny-1 nešimų, būtent raportai iš

programa
Nuolatinė sekmadienio ra

dio programa, leidžiama lė
šomis Juozo Budriko rakan
dų, auksinių daiktų ir mu
zikos krautuvės bus girdima 
šią nedėlią, rugp. 13 dieną 
kaip 9:30 valandą vakare 
per didžiąją radio stotį WC

mo 163 kuopa laikys mėne
sinį susirinkimą rugp. 14 d., 
8 vai. vak., parapijos patal
pose. Nariai kviečiami daly
vauti, nes bus svarbių pra

įvykusio seimo. Raportą iš
duos pirm. J. Aukštaitis.

Stkr. C. Skellv

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė.

Carmelyje) rašo, kad, pri
pratus Chicagoj prie didelio 

‘mainų karalys
tėj” labai ramu. Visiems 
siunčia labas dienas.

bažnyčios statymo fondui.
. Koresp.

dienomis pakeltas į kapito
nus. Jau antri metai, kaip 
tarnauja kariuomenėj įr šiuo 
metu randasi Florida val-

laiku. Ne tik moderniškai _ stybėj. Osinakai gyvena ad-
atremontuotus ofisus, bet ir x Jonias Paulius, sunu3 Albanv Avė
spaustuvę bus galima apžiū- žinomos Bri?htan Park ko' Y
rėti, jei kas norė3. Bus kam^on^os ir idėjinių organiza- X Baigusieji šįmet pra-
paaiškinti kiekvieną dalyką., veikėjos, praneša, kad džios parapijines mokyklas 

jis jau Pacifike ir plaukia turi pareigos aukštesnį 
arčiau fronto. Kita3 Paulių mokslą tęsti katalikiškose 
sūnus Stasys dar Amerikoj aukštesnėse mokyklose. Mer 
ir šiuo metu randasi Okla
homa vai. stovykloje.

X Kun. Cesna, Mahanoy 
City, Pa., lietuvių parapijos 
kleboną?, ir kun. Šukevičius, 
Tamaąua, Pa., liet. parap. 
klebenąs, aplankė mūsų re
dakciją. Mieli svečiai atvy-

gaitėms yra Šv. Kazimiero 
akademi j a (Chicagoj), Š v.

X Deringių šeima, 2515
ko į kun. Raitelio šventini- ®t., pergyvena didelio
mo iškilmes. Ta proga ap- susirūpinimo dėl 17 metų
lankė ir kitas lietuvių įstai
gas. Juos atlydėjo kun. J. 
Martis.

X Diakono Parulio tėvai 
Vincas ir Agnieška Paruliai., 
iš Worce,ster, Mass., atvykę 
į savo sūnaus šventinimus 
kunigu (rytoj) lankėsi dnr. 
“Draugo” redakcijoj. Su jais 
kartu atvyko Parulienės se
suo Elzbieta Mazauskaitė iš 
Brockton, Mass., ir brolis 
Pranas Mazauskas.

X Pas P. ir A. Snarskius,
So. Chicago veikėjus, vieši 
iš Detroit, Mich., giminės; 
Sapliai, kurie atvyko daly
vauti savo sūnaus Stanis 
lovo įšventinimo į kunigus 
iškilmėse šiandie Tėvų Ma
rijonų seminarijoj, Hinsdale. 
Svečiai labai apgaili, kad 
kitas jų sūnus negalėjo da
lyvauti tose iškilmėse. Šis ] 
tarnauja kariuomenėj ir šiuo 
metu randasi kur nors Pa
cifike.

X Stasys Pieža, Chicago 
Herald-American korespon
dentas, su šeima smagiai 
atostogauja savo uošvių ū- 
kyje prie Judson, Ind. Jų 
dukrelė Joana, kuri pasta
ruoju laiku dažnai sirgulia
vo, turi smagų poilsį po ton- 
silų operacijos.

X Nepamiršk! Senos, nie
kam nereikalingos popieros 
vajus bus šeštadienį, rug- 
piūčio 12 d. Kiek tik savo 
namuose turi netinkamos po 
pieros, visą surišk į punde
lius ir pedėk ant salygat- 
vio prie savo namų. Trokas
juos paims, o Dėdė Šamas (• 
bus dėkingas.

X Alfonsas Soržickas, sū 
nūs senų Vest Side gyven
tojų, tarnaująs kariuomenėj, 
šiomis dienomis smagiai a- .... 
tos'ogavo pas tėv as ir ap- i (j) 
lankė visus sava draugus. 
Sykiu parsivežė ir savo žmo
ną, kilusią iš Osvvego, N. Y. 
Jaunai žmonai įdomu buvo 
pamatyti Chicago, tad ir 
naudojosi kiekviena proga.

Melcvičių, 7019 S. Rock 
vvell St., namai šiomis die- Į 
nomis kupini džiaugsmo. Du 
jų sūnūs, tarnaują kariuo

liaudies dainelių ir smagios 
muzikos didžiulio Budriko 
Radio Orkestro. Visi kvie
čiami pasiklausyti progra
mos.Rėmėju piknikas

Brighton P»rk. — Šventų į Kita Budriko progr3ma
ranci aus ienuolyno Re-, leidžiama kas ketvirtadienio 

mėjų Dr-jos 2 skyriaus sau- vakarą kaip 7 valandą per
nūs išvažiavimas įvyks rug- 
piūčio 13 d., Ryans Woods, 
prie 87 ir Western Avė. (Blo 
ko No. 25).

Kviečiame svečius ir rė
mėjas skaitlingai atsilanky
ti. Visiems užtikriname 
“good time”.

Pelnas bus dovana seimui.Pranciškaus akademija 
(Pittsburgh), o berniukams k,Jrls įvyk, „ d„
Marianapolio kolegija,Pittsburgh> Pa Dadg Chi-
(Thompson) ir Šv. Kazimie
ro parapijos High School 
(Pittsburgh). Visos yra val
džios pripažintos, akredituo
tos.

X Red. L. Šimutis, ALT 
X Dr. W. B. Osinskas iki pirm., svarbiais reikalais 

šiol tarnavęs kariuomenėj į šiandien išvyko į New Yor-į 
leitenanto laipsniu, šiomis ką. Sugrįš antradienį.

amžiaus sūnaus, kuris pa
kirstas sunkios ligos. Ligos 
priežastis dar tikrai nenu
statyta. Trys Deringių sū 
nūs jau tarnauja kariuome
nėj.

cago veikėjų ruošias daly
vauti seime.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 rb.)
iiiiiiiiiiimi iiiiiiiiiiihiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiih it

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!
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PERSONAJLJZED MEMORIALU AT NO ADDrriONAL CO8T1 
PAKTH I IAR rEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTION8 

DĮSTRIBUTOR8 OF THH FAMOU8 MONTKLLO ORANITB 
Mo* Besntirm—Mo* Endnring—Slfwąrw> Bwt la Tbs World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
kreipkrrew prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commarce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. YVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTehrook 3645 Tel. REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seitad. Ir Sekm. 9-6 vai.

Cicero radio stotį WHFC,i 
1400 k. šioj programoj gir 
dite dainą, muziką, praneši
mus ir vėliausias pasaulio 
karo žinias. Pranešėja

Susirinkimai
Cicero. — šv. Antano pa

rapijos, Cicero, Šv. Vardo 
draugijos nariai eina bend
rai prie šv. Komunijos, ry-

Rėmėja 'toj per 7:30 vai. šv. Mišias.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas
GEO. BORCHERTAS
Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

10546 S. Artesian, CED. 1739

PARCUTIZ
VIENINTSfclB AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - U58 kilos.
SEKMADIENIAIS - nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — ano 
9:30 vai. vakare.

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

MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
m Telefonas — GROvehill 2242
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JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237
- - - - ★- - - -

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCPL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. AI.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikaiiškų Instrumen
tų, Muzikaiiškų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius Tn- 
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCHMAKER 

— MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

GARI, INDIANA LAIDOTI VIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja, 

i PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakų
NARIAI 
Chlcagos 
LietuvIų 
Laidotuvių 
Direktorių

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

L J. ZOLP *
1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—38

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IB SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRENKIMUL

Geriausio Materiolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam® 
klientams pilną patenkinimu, 

Didysis Ofisas Ir DMtnvS:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dlrbtuvi: 527 N. WESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 61M

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
16756 S. fflGHIGAN AVH,

Phones: CANAL 25 15 
COMMOIX)KE 5768 

PULLMAN JL27Q

L BUKAUSKAS
10821 80. M1CH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

I. LIULEVICIUS
4348 80. CALIFORNIA AVĖ.________ Phone LA F. 3571

P. I. RIDIKAS
3854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419



Šeštadienis, rugp. 12, 1944

Kun. Juozas Dambrauskas ir Rengiamoji Komisija 

Kviečia Jus
I

AUŠROS VARTŲ METINĮ PIKNIKĄ

Sekmadienį, Rugpiūčio (August) 13 d., 1944 m. 

VYTAUTO PARKE

Nacių žvėriškumo įrodymai

Kokiais būdais nacių gestapo 
Prancūzijoje kankino žmones

Alijantams užėmus Ren- 
nes miestą, Prancūzijoj, per 
liudininkus, kuris savo aki
mis matė ar savo odoje tai 
patys ištyrė ir iš paliktų 
įrodymų, dabar pradeda iš
eiti aikštėn kokiais biau- 
riais ir nežmoniškais būdais 
nacių gestapo Prancūzijoje 
kankino žmones, kurie buvo 
įtarinėjami slaptu veikimu 
arba iš kurių vokiečiai norė
ję gauti kokių informacijų.

Sąjungininkų kariuomenės 
taip greit pasirodė Renne3 
apylinkėje, kad gestapo tu
rėjo greičiau nešd;ntis, kaip 
kad tikėjosi. Jie dėl to ne
spėjo pasiimti visų savo do
kumentų ir kankinimui įran
kių. Sakoma, alijantams ver
žiantis miestan, gestapo 
agentai buvę girti. Dėl to tik 
metė vežimosna savo daly
kus ir dūmė. Visur rasta iš
mėtyta buteliai vyno ir kitų 
svaiginančių gėrimų. Kai 
kuriems agentams, matyt, 
reikėjo šokti tiesiai iš lovų 
ir nešdintis. Tik vieną dieną 
išvažiavo aštuoni dideli 
sunkvežimiai pilni gestapi
ninkų. Du vežimai buvo pil
ni moterų — vokiečių, pran
cūzų ir kitų tautų — kurios 
gyveno su agentais okupaci
jos metu.
KRAUJUOTOS GRINDYS

Pačios grindys dar buvo 
nukankintų gyventojų krau
jais išdažytos. Agentų rū
muose sienos iškabintos

biauriais, šlykščiais paveiks
lais. Visur matėsi tai Hitle
rio ar Himmlerio paveiks
lai. Ant grindų sukrauta vi
sokį brangiausi valgiai ir 
vyno bonkos.

Skiepe buvo kambariai, 
kurie buvo vartojami išklau
sinėjimams ir patiems kan
kinimams. Kambariai tam
sūs, apmurkę; tokia smar
vė, kad • tuoj norisi vemti. 
Vienoj pusėj kambariai, ku
riuose suvaryti žmonės lauk
davo savo eilės, o kitoj pu
sėj patys kankinimų kam
bariai.
KUOLAI, ŽNYPLĖS, 
DIRŽAI

Kankinimų kambariai bu
vo iš akmens, viršuj medi
niais skersbalkiais sukry
žiuoti. Grindys kraujais ap
taškytos. Šen ir ten sudėti 
kankinimo įrankiai: kieti 
guminiai kuolai, geležinės 
žnyplės, visoki diržai, kai 
kurie apverti net dratomis.

Nacių mėgiamiausias bū
das iš savo aukų ištraukti 
informacijas tai buvo imti 
kietais gumos kuolais dau
žyti žmogų apie kojas, pra
dedant nuo apačios ir va
rant aukštyn. Daužydavo ir 
tarp kojų ir apie pilvą iki 
kol žmogus pasinerdavo 
kraujuose.

Sunku pasakyti kiek žmo
nių gestapo iškankino, bet 
sakoma juos kasdien veži
mais veždavo į gestapo

........... ....... ' ------------------------------------
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

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

Ateikite šiandie!

“peklą” išklausinėjimams. 
Daug įeidavo, bet mažai kas 
išeidavo.
3 VALANDAS LEDUOSE

Kol kas negalima dar gau
ti perdaug smulkmenų apie 
iškankintus žmones, bet su
žinota apie kelis. Pavyz
džiui, vienas karininkas įtar
tas dalyvavęs slaptame po
žeminiame veikime, gestapo 
suimtas, \ pirma 3 valandas 
įmerktas leduose. Tada 10 
dienų pasodintas kalėjiman, J 
be maisto-ir gėrimo. Po to' 
per dvi valandas kietais gu
rno kuolais daužomas.

Sekančią dieną kas 15 mi
nučių jam duota 25 kirčiai 
diržais. Ir kai dar atsisakė 
kalbėti, pakabintas aukš
čiau žemės nykštėmis, ir vėl 
apmušamas. Pagaliau jį pa
leido gatvėn. Jis vėliau pa
imtas ligoninėn.

Prancūzų gydytojai ir 
slaugės, kuriems teko ges
tapo nukankintus ligonius 
gydyti, liudija, jog kai ku
riems žmonėms nuo plaki
mų šonuose ir blauzdose iš
kirsta mėsa, taip kad liko 
duobės. Kitiems išplėšti piršL 
tų nagai.

Syk“ vienas prancūzų pa
triotas mėgino gestapo 
agentams pasipriešinti. Jis 
pasislėpė gestapo ofise ir 
pašovė aukštą gestapo kari
ninką tarp akių, kai šis ėjo 
lauk. Subėgę naciai kulko
svaidžiais patriotui sušaudė 
kojas ir paliko du nacių sar
gu gatvėje gulintį pašautą 
prancūzą saugoti iki kol jis 
numirė nuo kraujo nutekėji
mo.

Kitą kartą vienas prancū
zas gydytojas turėjo bėgti 
su savo žmona ir dukrele, 
kadangi naciai jį ėmė įtari
nėti už kokią sankalbą. Bėg
damas nespėjo paimti 16-os 
metų mergaitę tarnaitę. Ges
tapo sugavo mergaitę ir bai
siai nukankino, labiausia 
apie krūtis.

Tokiu būdu patys naciai 
gestapininkai uliavojo su 
moterims, skendo vyne, o ki
tus kankino baisiomis kan-

Arkiv. Stritch rytoj Įšventins penkis marijonus i kunigus

J. E. Arkiv. S. A. Stritch, D. D.

Kas Girdėt^ 

Chicagoje <»

Kun. J. Skrodenis Kun. V. Parulis Kun. V. Raitelis Kun. S. Saplys <un. ,1. Savukynas

Prapuolusi mergaitė 
grįžo pas tėvus •

Anądien, bežaizdama savo 
“yard’e”, prapuolė 9-ių me
tų Geraldine Kmet, 5517 
Parker Avė. Skausmo su
krėstas tėvas, Joseph Kmet, 
pranešė policijai ir dieną ir 
naktį ieškojo savo dukrelės. 
KALTINO BOBUTĘ

Tuoj po mergaitės prapuo- 
limo. tėvas apkaltino savo 
uošvę, Mrs. Anna Valūnas,
57 m., 1655 N. Paulina St., 
būk šita mergaitę slaptai pa
viliojusi.

Telefonas SEELEY 8760

▲

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^2310 WEST ROOSEVELT BOA D
------- ------------- ----------------- —.................. ....... P

Rytoj, sekmadienio rytą, 
Marijonų seminarijos kop
lyčioje, Chicagos arkivys
kupas Jo Ekscelencija Sa<- 
muel A. Stritch įšventins į 
kunigus penkis marijonus.

Tai bus aštunta klasė ku
rią išleidžia Marijonų Semi
narija. šį rudenį sueis 10 
metų kai seminarija atida
ryta.

Pereitą savaitę J. E. vys
kupas W. O’Brien toj pa
čioj seminarijoj šiems ma
rijonams klierikams suteikė 
pirmuosius du aukštesnius 
šventinimus — rugpiūčio 5 
d. suteikė subdijakonatą, o 
sekmadienį, rugpiūčio 6 d. 
pakėlė juos į dijakonus. Da
bar gi pats arkivyskupas at
važiuos suteikti kunigystės 
sakramentą.
NAUJIEJI KUNIGAI

Sekantieji marijonai bus 
įšventinti į kunigus: Vincas 
Parulis, Stasys Saplys, Vin
cas Raitelis, Jonas Skrode
nis, ir Jonas Savukynas.

Vincas Parulis pareina iš

kynėmis iki kol šitie sutiko 
kalbėti arba tiesiog mirė.

Worcester, Mass. Išėjo Šv. 
Kazimiero parapijinę mokyk 
lą, o paskui (paeiliui baigė 
Marian Hills High School 
(Hinsdale), Marianapolio 
kolegiją (Thompson, Ccnn.) 
ir Marijonų seminariją, Hins 
dale. Primicijas laikys Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Wor- 
cester, Mass., kur klebonu 
yra kun. A. Petraitis.

Stasys Saplys, MIC1., gimė 
Detroit, Mich. Užbaigė aukš
tesnius mokslus Marianapo- 
lyje ir Marijonų seminari
joje. Primicijas laikys Šv. 
Antano parapijoje, Detroit, 
kur klebonu yra kun. A. Bo- 
reišis.

Vincas Raitelis, MIC., ki
lęs iš Mahanoy City, Pa. ir 
gi B. A. Laipsniu baigęs Ma
rianapolio kolegiją ir išėjęs 
Marijonų .seminariją. Pirmą
sias iškilmingas Mišias lai
kys Šv. Juozapo parapijoje, 
Mahanoy City, kur klebonau 
ja kun. P. Česna.

Jonas Skrodenis, MIC., pa 
reina iš Brooklyn, N. Y. Ten 
lankęs Cathedral kolegiją, 
Nekalto Prasidėjimo semi
nariją, Marianapolio kolegi
ją ir paskiausiai išėjo Ma

rijonų seminariją. Primici
jas laikys Karalienės Angelų 
parapijoje, Brooklyne, kur 
klebonauja kun. Aleksiūnas 
Jonas turi kitą brolį kun. P 
Skrodenį, MIC. lietuvių pa 
rapijos kleboną, Kenosba, 
Wis.

Jonas Savukynas, MIC., 
kilęs iš Pittston, Pa. Baigęs 
pradinę mokyklą ir Higtk 
School, lankė Marianapolio 
kolegiją, Švč. Marijos semi
nariją (Baltimore, Md..) ir 
Marijonų seminariją. Primi
cijas laikys Šv. Kazimiero 
parapijoje, Pittstone, kur 
klebonu yra kun. Kasakaitis.;

Lietuvių katalikiškoji vi
suomenė sveikina Marijonų 
Kongregaciją, kad išleidžia 
gražų naujų kunigų būrelį, 
o naujiesiems Kristaus tar
nams linki geriausių laimė
jimų!

VISI KVIEČIAMI
Šventinimo pamaldos se

minarijos koplyčioje prasi
dės 9 valandą ryte. Kas ga
lite esate nuoširdžiai kvie
čiami atvažiuoti ir įspūdin
gose pamaldose dalyvauti.

Mat, Juozo Kmet pirma 
moteris mirė 1938 m. kai Ge- 
raidine buvo maža. Todėl iki 
1941 m. ja rūpinosi Mrs. Va
lūnas. Bet 1941 m. Kmet’ui 
reikėjo per teismą reikalau
ti pilnų teisių prie savo duk
ters. Tat, šį kartą Kmet įta
rė, jog Mrs. Valūnas mer
gaitę norėjo atgauti ir slap
ta pavilioti.
TIK PASIMATĖ

Bet Mrs. Valūnas užsigynė, 
kad ji būtų Geraldine pavi
liojusi. Vieni kaimynai sakė, 
kad Geraldine pati grąsino 
namus apleisti. Kiti tvirtino, 
kad Kmet namuose tą dieną 
lankėsi nepažįstama, bet 
įtartina . moteris “pedlior- 
ka”, ir mergaitės pasigedo 
kaip tik nuėjo pedliorka.

Bet sekančią dieną Geral
dine buvo vėl namie. Kur ji 
buvo? Ji pati pasakojo, kad 
išėjusi aplankyti savo tetą, 
bet paklydusi, ir dfil to su 
savo skuduruotu šuneliu 
praleidusi naktį gretimame 
Wicker Park’e

Gaisras

-----=3s
M O R G I Č I Ų !
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PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ

Statybai, Remontavimni, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IftMOKfiJlftU!

Panaudokite Proga Dabartinėms Jtenioms 
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKI IK mflsu įstaigoje. Jilsų Indeliai 
rflpcstlngal globojami Ir Ilgi f 5.000.00 ap
drausti per Federal Savinas and Loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
lAmokamt Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FTNANSINft IŠTAIGA 

— 41 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

Prarijo deimafą

REIsTTJTO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL-: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. 8228 SO. HALSTED 8T.

I NEW YORK. — Mrs. Ir
ma Hernandez pasikvietė į 
svečius Alfonsą Sauri, 19 m. 
Jam vėliau išėjus namo, Mrs. 
Hernandez pesigedo savo 
$300 vertės žiedo. Ji prane
šė policijai, kuri tuoj sulai
kė Sauri. Mrs. Hernandez 
apkaltino Sauri, kad jis jos 
žiedą prarijęs ir dar vande
niu nuplovęs. Sauri nuvež
tas ligoninėn, kur gydytojai 
patikrino ir jo viduriuose 
rado žiedą. Gydytojai jį iš
ėmė.

Užvakar gaisras iškilo Sv. 
titos High School futbolo 
dkštėje, prie 64-os ir Clare- 
aont avė. ir sudegė beveik 
isos sėdynės žmonėms su
ėsti (grandstand). Dar ne- 
inoma gaisro priežasties. 
Juostolių padaryta apie

Pabandykite "SoIpk" dei 
NlEftftJAMOS ODOS

Kaip nuo eezema. paorlanls, kru
py, dedervines. nležančtos odos 
senatvės amžiuje, verieose gyslų, 
kojų ronų Ir uodų Jkandžių. Par
duodamai —

STEVEN’S PHARMACY 
0O3 W. fi.'trd St. Englewoo<l HM IV

Uždaryk langą nuo sau
lės, o atidarysi duris dak
tarui. Žmonių priežodis




