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and that government of 
: < <iple by the people, for

ihe people, shall not peris h 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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NACIAI EVAKUOJA SKRAIOANCIU BOMBŲ PAKRANTE
Rusai Veržiasi Gilyn j Rumuniją

LONDONAS, rugp. 25.— į 
Maskvos radio pranešė, kad 
rusai kariai okupavo Tartu, 
nacių tvirtovę Estijoje.

MASKVA, rugp. 25.—Dvi 
rusui armijos, įsiverždamos 
giliau į Rumuniją pasiekė 
punktą 35 mylias nuo Gala- 
ti perėjos, kuri saugo priė
jimą prie Dunojaus įėjimo 
į Bucharestą, ir Ploesti alie 
jaus laukus.

Rumunija Paskelbė Karą Prieš Nacius
NEW YORKAS, rugp. 25. 

—Čia girdėtas Cairo radio 
pranešimas sakė Rumunijos 
vyriausybė oficialiai paskel 
bė karą prieš Vokietiją. 
Cairo pranešimas sakė Bu- 
charesto radio transliavo 
“naujos Rumunijos vyriau
sybės’’ patreiskimą tuo rei
kalu, po to, kaip nacių lėk
tuvai netikėtai puolė Bucha 
ręstą.

LONDONAS, rugp. 25 — 
Naciai oficialiai pranešė,

Japonai Sako Atmušė Išlaipdinimą
LONDONAS, rugp. 25.— nėjos ir apie 300 mylių į

T.okyo radio sakė sąjungi
ninkai bandė išlaipdinimą 
Mapia (St. David) salose, 
prie Naujos Gvinėjos šiaur
vakarinio kranto, bet buvo 
japonų atmušti.

Mapia salos yra apie 150 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Schouten salų, kurios ran
dasi tuoj prie Naujos Gvi-

Karas Europoj Baigsis Spal. I - Armija
WASHINGTON, rugp. 25. 

—Atstovų pokarinio milita- 
rinio nusistatymo komiteto 
pirmininkas Woodrum(Dem., 
Va J sakė armija “bent 
laikinai” žiūrinti į spalių 1 
(L, kaipo datą kovos prieš 
Vokietiją baigimui.

Rear Adm. James H. 
Irish, laivyno inventoriaus 
kontrolės viršininkas, nuro
dė komitetui, kad laivynas 
manąs kovos Pacifike baig
sis tik 1945 m. pabaigoje.

Baltieji Rūmai tuo pat

KALENDORIUS
Rugpiūčio 26d.: Šv. Zefl- 

rinas; senovės: Gailutis ir 
Šilką.

Rugpiūčio 27d.: Tryliktas 
Sekmad. po Sekminių, šv. 
Juozapas Kai.; senovės: Vis 
girdis ir Didirė.

Rugpiūčio 28d.: šv. Au
gustinas, vyskupas; seno
vės: Liukas ir Kantminė.

O .t A S
Ūkanota. Protarpiais 

taus su griaustiniu.
Le-

Per penkias dienas suim
ta 47,000 nacių: belaisvių. 
Vakar užimta suvirs 550 
apgyventų vietų, jų tarpe 
Kišinevas (Cisinavas), Be
sarabijos sostinę.

Rusų kariuomenė skuba 
per Rumuniją, kad neduoti 
naciams progos perorgani
zuoti savo jėgas Balkanuo
se ir nugalėti likusius rumu
nų garnizonus.

kad “kiti” rumunai sustojo 
kariavę, o Maskva pranešė 
apie susirėmimus tarpe na
cių ir rumunų karių.

Raportas iš Ankara sakė 
rumunai kariai įėję į Tran- 
sylvaniją, kurią Hitleris bu
vo “padovanojęs” Vengri
jai, ir sakė įvyko grumty
nės tarp vengrų karių ir ru
munų civilių.

Bulgarija suintensyv i n o 
savo pastangas pasitraukti 
iš karo. Londone spėjama, 
kad bulgarai greit pasiduos.

Gen. Patton trečioji armija, skubėdama į Troyes, bus pozicijoj varytis į Metz, Magi- 
not Linijos tvirtovę; Belfort perėja, netoli Vokietijos, ir susijungti su septintąją armi
ja, kuri žygiuoja iš Grenoble ir, sakoma, uždariusi perėjas tarp Prancūzijos ir Itali
jos Alpių kalnuose Šveicarijos pasieny. Pietuose, sąjungininkai puola Toulon iš jū
ros, oro ir žemės. , ' (Aeme-Draugas TelephotO.)

rytus nuo nuolat atakuoja
mos Halmahera salos. Hal- 
mahera sala yra 300 mylių 
nuo Philippinų.

Tokyo radio taipgi sakė 
28 lėktuvnešių lėktuvai va
kar rytą atakavo vakarinį 
krantą japonų laikomos Su
matros.

metu pabrėžė, kad Prez. 
Rooseveltas nieko nesako 
apie Europos karo pabaigą, 
ir neapsiima spėti, kaip il
gai dar užtruks kova prieš 
Japoniją.

Maršalas lito Gaus 
Daugiau Pagalbos

LONDONAS, rugp. 25.— 
Sulaikytas pranešimas iš 
Maršalo Tito štabo sakė 
maršalas pranašavęs, kad 
netolimoj ateity britai ir 
amerikiečiai kariai kovos 
drauge su jugoslavais par
tizanais.

Tito sakė planai jėgų su
jungimui buvo nesenai iš
dirbti Italijoje, kuomet jis 
tarėsi su Ministru Pirminin
ku Churchill, Gen. Sir Hen
ry Wilson, ir kitais.

Anot pranešimo, Ameri
kos militarinė misija, ku
riai vadovauja Pulk. Ellery 
C. Huntington, atvyko į par 
tizanų štabą, kur jau iš pir
miau randasi britų ir rusų 
misijos.

GEN. PATTON ARMIJA ARTINASI PRIE MAGINOT LINIJOS

Frtg/is/l CftOMMf
Naciai Bėga Somme-Marne Link;

Nėra Žinių Apie Gen. Patton Armija

156 Tonai Bombų 
ant Halmahera Salos

GENERALINIS ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, rugp.
25.—Liberator lėktuvai tre
čiadieny atakavo šiaurinį 
galą Halmahera salos. Rekor 
dinis svoris 156 tonų bombų 
sunaikino daug pastatų ir 
sukėlė gaisrus tarpe japonų 
kareivinių ir sandėlių.

Naujoj Gvinėjoj, keli 
šiaurvakariniam gale likę 
japonų aerodromai buvo 
suaižyti, kuomet daugiau 
negu 200 sąjungininkų lėk
tuvų dienos metu ten nume
tė 90 tonų bombų

Adm. Nimitz vakar kal
bėjo per radio iš Pearl Har- 
bor ir ssJcė sąjungininkai 
dabar valdo didesnę dalį 
Pacifiko vandenyno.

Š*. Tėvas Kalbės į
Pasaulį Rugsėjo 1 d.
VATIKANAS, rugp. 25.— 

Neoficialiai pranešta^ jog 
Popiežius Pijus XII ruošia 
kalbą, kuri bus transliuoja
ma pasauliui rugsėjo 1 d., 
karo pradžios penkių metų 
sukakties dieną.

Mountbatten Grįžo 
į Savo Komandą

LONDONAS, rugp. 25.— 
Šiandien pranešta, jog Adm. 
Lord Louis Mountbatten 
grįžo į sa.vo komandą piet
rytinėj Azijoj po eilės kon
ferencijų su britais ir ame
rikiečiais viršininkais. Buvo 
tartasi apie auintensyvini- 
mą kovos prieš japonus.

POPIEŽIUS TARĖSI 
.SU CHURCHILL’U

ROMA, rugp. 25.—šian
dien pranešta, jog Minis
tras Pirmininkas Churchill 
išvykęs iš Romos trečiadie
ny po 48 minučių privačios 
konferencijos su Šv. Tėvu.

Vatikano pranešimas sa
kė buvo paliesta “daugsvar 
bių klausimų susijusių su 
dabartinio momento proble
momis.”

Churchill neva pareiškęs, 
kad “ pasikalbėjimas buvęs 
smagus.” Jo automobiliui 
nuvažiuojant, grupė sąjun
gininkų karių jį pažino ir 
sušuko pasveikinimą.

Atidaro invazijos 
Krantų Visuomenei

LONDONAS, rugp. 25.— 
Britų karo ministerija sakė 
paskutinė dalis “invazijos 
pakrantės,” rytinėj ir piet- j 
rytinėj pusėj Anglijos, bus 
ir vėl atidarc mos visuome
nei.

PREZIDENTAS VĖL 
UŽKVIETĖ WILLKI£

NEW YORKAS, rugp. 25. 
—Ht-rald Tribūne rašė, kad 
Prez. Rooseveltas, kuris pra 
eitą savaitę sakė raportai 
apie jo kvietimą WendellL 
Willkie buvo be pagrindo, 
“ir vėl susisiekė su Willkie, 
matomai pakartoti savo 
kvietimą.”

Willkie vakar vakarą ša
kė jis neturįs ką tuo reika
lu sakyti.

Okupavo Dar Tris 
Miestus Arno Klony

ROMA, rugp. 25.—Sąjun
gininkų jėgos daro gerą 
progresą viršutiniam Arno 
klony, centriniam Italijos 
fronto rajone, ir okupavo 
Castelnuovo, Fornich ir La 
Montania miestelius.

Į rytus nuo Florencijos, 
Pontassieve rajone, aštun
tos armijos daliniai varosi

ROMA, rugp. 25. — Gen. miesto centre ir Allioules 
Wilson štabas pranešė, kad miestelį, šiaurvakariuose, 

arčiau Gotų Linijos ir yra sąjungininkai pietinėj Pran Priešas dar smarkiai prieši-
tvirtai įsisteigę vakarinėj 
Fecchieta kalno pašonėje.

Iš penktos armijos fron
to, į vakarus nuo Florenci
jos, i pranešta apie patrulių 
veiklą abiejose pusėse Arno 
upės.

HULL NESUTINKA SU 
DEWEY PATARĖJU ££

WASHINGTON, rugp. 25. 
—Valstybės Sekr. Hull ir 
John Foster Dulles, užsienių 
reikalų patarėjas Guberna
toriui Dewey, šiandien bai
gė trijų dienų privatų pasi
tarimą, išleisdami bendrą 
pareiškimą, kuris S3kė jie 
nesutinka viešų diskusijų 
dėl pokarinės apsaugos pla
nų reikalu.

Hull teigia, kad būsimos 
taikos reikalas turi būti ne
maišomas su politika. Dul
les teigia, kad turi būti pil
nos viešos “nepartinės dis
kusijos dėl priemonių tve
riančios taikos atsiekimui.”

Hull ir Dulles “mano tęsti 
pasitarimus pagal reikalą.”

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENRAft. “DRAUGU”

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 25.— Sakoma 
Maršalas Von Kluge pasuko 
savo supliektas armijas at
gal į Somme ir Marne lini
ją, kas reikštų, kad jie eva
kuoja didesnę dalį kanalo 
pakrantės, ir Paryžiaus apy- 
lirikės.

Vokiečiai nemano paleisti 
savo robotinių bombų kran
tą Pas-de-Calais apylinkėje, 
bet raportai iš fronto nuro
do, kad greitu laiku gali bū
ti pribaigtas tų bombų tero
ras.

Amerikiečiams, brit a m s 
ir kanadiečiams bei jų są
jungininkams veržiantis, pir 
myn iš visų pusių, atrodo, 
jog kovos ^išenėje žemiau 
Seino gali būti ryt baigtos. 
Kanadiečiai, varyda m i e s i 
pagal krantą, užėmė Hon-

Likusieji Naciai Paryžiuje Priešinasi
NEW YORKAS, rugp. 25 

—Paryžiaus radio 'pranešė 
kad vokiečių komandierius 
Paryžiuje pasidavė Gen. Le 
Clerc ir prancūzų vidaus ar 
mijos komandieriui.

PARYŽIUS, rugp. 25. 
Paryžiaus gyventojams 
džiaugsmingai priimant a-

Pietuose Išlaisvino Cannes ir Grasse

paties TouloncUzijoj išlaisvino Cannes,; naši prie 
liuksusinių kurortų miestą uosto.
29 mylias nuo Italijos sie
nos, Grasse miestelį, 10 my
lių į šiaurryčius nuo Can
nes, ir pasivarė iki 20 my
lių nuo Italijos sienos.

Pranešimas iš prancūzų 
vidaus armijos sakė jų ka
riai įėjo į Lyon, Prancūzijos 

didžiausią miestą 
Rhone klonio viršuje.

Prancūzai kariai stipriai 
užvaldo Toulon laivyno ba-
zę, ir jcsi okupavo arsenalą • karius nuo Marseille

Areštavo 17 Nacių 
Šnipų Argentinoje

BUENOS AIRES, rugp. 
25.—Policija suareštavo 17 
asmenų, kurie kaltinami šni
pinėjimu, ir sakė tuo išardė 
organizuotą, nacių samdo
mą šnipų gaują.

Sąjungininkų Lėktuvai 
Atakavo Norvegiją

LONDONAS, rugp. 25.— 
Nacių DNB agentūra sakė 
70 sąjungininkų lėktuvų va
kar atakavo Altą fjordą, 
šiaurinėj Norvegijoj.

fleur, penkias mylias skers 
Seino įlankos nuo Le Havre.

Vokiečiai sakė jie “išsi
jungia” žemiau Seino. Bri
tų aviacijos štabas sakė mai
tosi, kaip Von Kluge šar
vuočiai bėgte bėga per Sei- 
ną į Somme ir Marne pusę. 
Nors priešas bandytų susto
ti prie Somme-Marne lini
jos, dėl šarvuočių stokos jie 
negalės taip kautis kaip 
Normandijoje.

Vieno brito karininko ma
nymu, naciai trauksis atgal 
iki pačios Vokietijos.

Raportai nieko nepranešė 
apie Lt. Gen. Patton trečios 
armijos veiksmus į pietry
čius nuo Paryžiaus. Pasku
tinė žinia apie tą jėgą vakar 
sakė ji pasivariusi 15 mylių 
į rytus nuo Sens.

•nerikiečius ir prancūzus 
t ariu8, aršios kovos vyksta 
:o didmiesčio gatvėse.

Pirmam prancūzų daliniui 
įėjus į sostinę naciai, kola
boracionistai, milicija ir 
prancūzų gestapo nariai 
pradėjo šaudyti kulkosvy
džiais ir šautuvais, ir kau
tynės prasidėjo.

Išlaisvintam Marseille, są 
jungininkai baigia apvalyti 
prieplaukų apylinkę.

Į šiaurvakarius nuo Mar- 
seil'e amerikiečių dalinys 
pasiekė punktą tik dešimts 
mylių į rytus nuo Aries, 
prie Rhone upės. Kiti sąjun
gininkų vienetai varosi pir
myn į šiaurę ir pietus nuo 
Salon, 27 mylian į šiaurvia-

KARO BIULETENIAI
—Paryžiaus radio sakė 

prancūzai triukšmingom ova 
rijom sutiko Gen. Charles 
de Gaulle.

—Apie 1,100 lėktuvų H 
Anglijos ir 500 iŠ Italijos 
atakavo nacių taikinius Vo
kietijoje ir Čekoslovakijoje.

—Rucharešto radio sakė 
Rumunijos sostinė visiškai 
išlaisvinta iš narių okupaci
jos.

—Sąjungininkų lėktų v a 1 
vėl atakavo japonų bazes 
Caroline ir Marshall salose.

g. te '•J*--
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU PRAGARSĖJĘS LAKŪNAS IR ŽMONA

Prof. Pakštas pasakė 
svarbia kalba

So. Boston, Mass. — Ket
virtadienį, rugp. 17 d. įvy
ko So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos susirinki
mai. Pirmininko adv. Jono 
J. Grigelio pakviestas prof. 
Kazys Pakštas pasakė turi
ningą kalbą apie Lietuvą ir 
karo nualintai* ir išblašky
tus po įvairius kraštus lie
tuviu*, kuriems būtinai rei
kalinga pagalba.

Prof. Pakštas prisiminė ir 
apie komunistus, kurie įvai
riais būdais stengiasi pa
kenkti lietuvių kovai dėl Lie 
tuvoe nepriklausomybės ii 
laisvės.
Ragino suorganizuoti 
skyrių

Jonas Tuinyla, Bendro? 
Amerikos Lietuvių Fondo, 
Jnc. (United Litbuanian Re- 
lief Fund of America, Ine.)

tu laiku tokį susirinkimą su
šauks ir So. Bostone įsikurs 
feALF skyrius, į kurį įeis 
įžymiausi asmenys, pasišven 
tę dirbti Lietuvos šelpimo 
darbe, būtent, rinkimui pini 
ginių aukų ir drabužių.

Dalyvis

Kun. Skalandis užima 
naujas pareigas

Antradienį, rugpiūčio 22 
d. š. m. kun. Jonas Skalan
dis, Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos Lawrence, Mass., 
vikaras, užima jam skirtas 
naujas pareigas Nekalto Pra 
aidėjimo parapijoj, Stough- 
ton, Mass.

Stoughtone yra nemažai 
lietuvių. Bet kun. J. Skalan- 
džiui, kaipo tos parapijos 
vikarui, teks darbuotis ir 
tarp kitataučių. Tos para
pijos klebenu yra kun. Fr.

Nutraukė santykius i Išvyksta
BTOCKHOLMAS. — Sve-I . _ „ , ,

dų vyriausybė pranešė, jog lkui gv įetro ir PovUo baž. 
diplomatiniai santykiai su
Vichy vyriausybe nutrau
kiami. Dieną prieš tai tokį 
pat pranešimą išleido ir 
Šveicarija.

Platink “Draugą*

ttUlK STUIJIO
. 1945 Wes» 35"’ Street

7Ae Metėt/ Mrdt/my, 
y e I i

Pragarsėjęs laivyno lakūnas Lt- Alex Vraciu, 25 m., 
šiame kare nušovęs 19 japonų lėktuvų, po vestuvių East 
Chicago, Ind., su žmona, buvusia Kathryn Horn, eina pro 
ryžių lietų. (Acme-Draugas telephoto)

įCOMI’I.KTK nL
Airi AS'CEI* PHOTOGKAPHY 
I.OWES'I rOSSIBI.E l*K? E 
fh .E I.AEAY i ITt 2X1 5

direktorius, plačiai aiškino William W. Gunn, kuriam 
apie įvykusį to fondo valdy- yra žinoma lietuvių dvasinė 
bos ir direktorių susirinki- būklė, ir todėl jis pasirūpi
mą New Yorke ir jo nuta- no 8auti lietuvį, kunigą, kad 
rimus. Ragino, kad So. Bos- ištraukti daugumą tos ko-
tono Lietuvių Piliečių drau
giją imtųsi iniciatyvos orga
nizuoti to fondo skyrių šio
je kolonijoje.

BALF skyriaus organiza
vimo klausimu kalbėjo J. 
Lėky s, Stasys Mockus, A. F.

„Kneižys ir kiti.
... Pirm. adv. Jonas J. Gri- 
, galius, pareiškęs savo pri

tariančią nuomonę, leido bal
savimui įnešimą: pavesti 
draugijos valdybai sušaukti 
susirinkimą BALF skyriais

. , suorganizavimui, Šis įneši
mas vienbalsiai priimtas.

Tikimės, kad valdyba grei-

lonijos lietuvių iš dvasinio 
Eunegalėjimo.I

Kun. Jonas J. Skalandis 
yra uolus lietuves ir pasižy
mėjęs ‘veikimu, ypač jauni
mo tarpe. Jau 13 metų kaip 
jis yra kunigo pareigose. Y- 
ra buvęs vikaru šv. Roko 
lietuvių par., Montello, Mass. 
airių parapijoj, Peabody, bet 
ilgiausia buvo Šv. Pranciš
kaus lietuvių par., Lawrence, 
Mass., kurios klebonu yra 
kun. Pranciškus ,M. Juras. 
Pastaroje parapijoje darba
vosi nuo 1937 metų iki da
bartinio paskyrimo į Stough- 
ton, Mass.

išvyksta į Jungtinių Ameri
kos Valstybių armijos kape
lionų tarnybą.

nyčios vikaras, So. Bostone,'' Kun- J- JenkU8 5™ d*u« 
Mass., rugpiūčio 28 dieną veikęs jaunimo tarpe.

8£=

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIETĖJIMO
Kai jums prikimba veiksmini, tižltietė 

aus ir Jūs jaučiatės nuvarginti, nervu' 
ir blogoje nuotaikoje ir nuo tų reiikir

,s prikimba veiksmini, uikietėji--------- ----------- J(Xi
niu

kenčiategalvos skaudiįima, jaučiau ne 
sunlami kvapu, vidurių suirimu, gevirHti- 
ni«4, nouiga. neturėjimą apetito ir jūs 
sijvis jaučiasj apsunk
Spntimo — tsigyrykite Dr. Peter’s
tnstu išmėginto Gausus*. Daugiau negu 
bupsuotoiaa, jis taipgi yra vidurių stiprin
tojas, sudarytas iš 18 pačios Gamtos gyduo- 
Ml snšruu, šiedu ir augmenų. Gomoso duoda 
nerangioms žarnom veikti ir pagelbsti joms 
švrtaiai ir sklandžiai pašalintt aikiątlauSias 
Umatas: pagelbsti prašalinti užkietėjimo 
gorus, ir suteikia skilviui malonų šilumos 
įausms. Vartokit tikrai kaip nurodoma ant 
bonkutėo užrašo. Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmų malonios pagalbos nuo užkie
tėjimo varginimų ir tuo pat laiku pąlęnr- 
vintt jūsų sinki. išvykote Ooanoao šiandien.

Jeigu negalite nusipirkti savo apylin
kė], siuskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui" pasiūlymo Gomoso ir gausite —

DYKAI
dr. putbr** olkjo linimbht — 
•nųšeptika* — kuris sveiku (raitu pąJsag-
vintmą nuo reumatiiku ir neuralgiškų 
skausmu. muskulinio nugari" 
gūsių ir skaudžiu muskulų 
nykstelėjimų.
dr. prrsrs msool?
patangvins laikinai nekurtu 
Suirto sutrikimus kaip pav

skausmu, muskulinio nugaraksuaaso, sustin
gusiu ir skaudžiu muskulu, patempimu ir 
nylntelėjimu-

T — alkaknaa — 
tuos skausmingus 

0cžlrio futrikuuut kaip pavyzdžiui rūkities 
•srlrlkinimao ir rlatuo.

r Pasiū- I

| □ įdėtas gi.00. Atsiųskit

Olsjo ir Magnio 
1 □ C. O. D. (Išlaidu. pridėtos)

man »pmo- I

Vantos..
Adrssaa..

Palto Ofisas...
01. «TIR FAMOSCV » *** JSOS71.14HB
JMl Wa,shlau«o« Sl-<1.. Chlęa,o u. m. t 

ifcrafey SL. Sflastoas. Mm-. Csa- |

Paragink savo. pažįsta
mus, kaimynus ir draugus 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštf “Draugą"’.

Rūpinasi pašalpa
New Britain, Conn. Rugp. 

13 d. Šv. Andriejaus lieta- 
vfų bažnyčioje per visas pa
maldas kleb. kun. M. A. Pan
kus paskelbė, kad Lietuvių 
Veikimo Centras daro žy
gius įkurti Bendrąjį Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondą 
— United Litbuanian Re- 
lief Fund of America, kurį 
šio krašto Prezidento Pašal
pos Kontrolės Taryba pripa
žino ir įregistravo šių met- 
tų balandžio 13 d:, gi į Tau
tinio Karo Fondo narius pri 
imti rekomendavo balandžio 
20 dieną.

Lietuvių Veikimo’ Centras, 
kai tįk gaus Bendrojo Ame
rikoj Lietuvių Šalpos pripa
žinimą įkurti tokį skyrių ir 
paskirs skyriaus numerį, 
bus viešai pranešta ir pa
garsinta.

Organizuoti New Britaino 
lietuviai mielu noru ir atsi
davimu dės visas pastangas 
kuo geriausiai ir skubiau
siai sušelpti visus nuo karo 
nukentėjusius lietuvius ir 
gelbėti Lietuvai pelnyti pri
klausomą laisvę ir suvere
numą.

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metu praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Opiemetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

*- se atsitikimuose egzaminavimas da- 
; romas su elektra parodančia ma

žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

pirma
4712 South Ashland Av.

Phone VAROS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų oeregėjimo — (eolor 
blindneas), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Didžiausia lietuvių 
Jevelry Krautuvė

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

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Mnyjlt^lUku Instrumen
tų, Muzikakškų Kųygų, Stygų, 
Rekordų ir {vairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IBWELRY — WATCBMAKEB 

— MŪŠIO «

1216 ARCHER AVENUE
LAFAYETTE 8S17

NUVERGUSI »+-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Fnrnitnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Fnetory Reprasentettve

SBOWBOOMS IN 
MERCHANDISE MART

For appntatment caR — 
BKFDBLIC flOtl

JOS. F. SUDRIK,
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 kaimu*-

REIKALE PASINAUDOKIT

fe

PASKOLOS D A B O M O S 
_

KEISTUTO SAVINGS 
TEL.; CALUMET <118

RVDRIKO RAJŠIO VALANDOS!
WOFL, 1000 K., NedSUos 
vekJtre CtSO P. M.
WBFC, 14M K, Kętvego 
vakare — 7:00 P-M.

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
■ ■ . ■ r' '
StatybaL Remontarimul, Refinansavimui— 
ANT IJENGVŲ MftNERINIV IAMO KIMIAI V!

Paaan(lokite Proaų Dubsutlnėma
Nuošimčio Rstoms.

TAPKJTg FĮNANSIMIAI NSPRIKIUU8OMII

TAUPYKITE mSsų M«t| tatMIiai
rOpcMtingaš glebojamj tr ligi SS.000 00 M>- 
drnimtl per Fctleral Ravlntfg and Ix*n In- 
Mirance OirpornUon. Jūttj pinigai bus greitai 
Išmokami Jums mat peretimlavlmn.

SENIAUSIA IB tTMUr«A UETUVIŲ 
FINANSINĖ IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! a-

A88OCIATI O”&r
8226 80. HALSTED ST.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MA2ESNJ NUOŠIMTI — BE KOMIMNO 

PATARNAVIMAS GRETAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPEBVIS1ON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

_________________________ OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTOJ MACKIEWICH, Pren. and Mgr.

■3 "■niį

I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS —
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Tai. GROveUB H17 
Office TeL HEMloek 4848 y

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS J3 CHIRURGAS

OFISO VALANDOS

Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Marųnette Boad

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

UOS 
DEGANČIOS 

NIEŽIANČIOS 
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės maeažavimu su DEVL 
NES OINTMENT, Tegul būti
na alyva į DĘVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimua ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų ristos vaisti
ninką arba pas «-

wieboldts-goLdblatt

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St, City
SUPERIOR 1483.

Būkit Malonūs 
SAVO KRIMSI

Tik viena pora ak ų ilsam gyveni
mui. Saugokite Ja,„ leisdami Mes- 
zamlnuotl Jas moderniškiausia, 
metodų, kurią regėjimo mokslas 
rali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašau

na vlaų aktų įtempimą.

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

OPTOMETRIRTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Tvlolonaat CANAL 0693, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki t:*0 p. m. 

TreClad. Ir ieštad. »:80 su m. 
Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER

Ofise TeL VIRginia 0038
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6921
Bes.: KENvrood 5107.

DR. A. J. 6ERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
1M Wert 35th Street

TeL CANal 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
TeL REPubMc 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 8o. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Arterian Avė

J VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p 
6 Od 9 vaL vakare.

Aukok savo kraują sužeia- 
tlems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TeL YARds >146

dr. v. a. simkus
•YDYTOJAS B CHIRURGAS B AKENIUB PRITAIKO 

744 West 35th Street
VaL: Il-tf; >4; far 6:304:80 

ir 6:80-8:80
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbame savo runko-

PIRKITE KARO BONUS! mis.

....i ... t
LIETUVIAI DAKTARAI

TeL HEMloek 8700
Rez. teL PROspect 0080
Jei neatsiliepia, Juk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

6133 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHBUROAS 

4729 So. Ashland Avė,
(3-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia laukite—
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.Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- 4264 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien n«o 2:00 1M 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sakas, tik susltarina

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Oflae Tsl LAFayette 8810 
Res. TsL 1 REPublle 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzU 2808 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketrir. 6 Iki 9 vak.; 

Penktad. 8:80 Ud 9:80 vak. 
Reštad. 8 vai. lid 9:80 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Kfttvirt*di»nl«įa 

ir Penktadieniais 
▼ai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M. 

5147 g. Halsted St, Chlonąn

ir Šeštadieniais <
Valaakdoa: 8—8 popšaL

Tikėjimąg yra hrnngi Dievo 
dovaną amžinajam gyvenimui 
laimčti. Bet Žmogus praranda.
tikėjimą 4K tą kU jo nnhreu-

LIETUVIS AKIŲ (j ŪDYTOJAS
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofise Ir Akinių Dirbtuvė 
•401 80. HAL8TBD 8T. 

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 Ud 4; nuo 6 Uti I

'TeL: Yar
9Xe A

B
Sekmadlenyje pagal sutartį.
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

I
"II 3 A r G O" j

DARBŲ SKYRIUS ]į||,

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Strert 
Tt4. RANdotoh 9488-M89

HF.LP WANTF,I) — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON

2829 W. MADISON •

FREIGHT HANDLERS 
UNIJOS RATA

Viršlaikio, pastovūs darbai 
po karo. Atsišaukite

HENNEPIN TRANSPORTATION
900 S. Washtenaw Avė.

VYRŲ
Prie visokių viduje pieninės darbų. 
Pastovus darbas. Gera pradinė va
landinė rata. Patyrimo nereikta. 2 
savaičių apmokamos atcotoRos.

LAMBRECHT CREAMERY
4150 W. Fullerton

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVES DARBŲ 
PASTOVUS DARBAI

GERA MOKESTIS

, Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

PATYRUSIŲ
BORING MILL, TURRET IR 

ENGINE LATHE DARBININKŲ 
IR BLANCHARD GRINDERS

—REIKIA-,-----

100% KARO DARBAI
CHICAGO GEAR MFG. CO. 

2823 W. Fulton St.

\

PARK - VIEVY 
WEST WASH LAUNDRY CO.

REIKIA

SHIRT PRESS OPERATORIŲ 
★ ★ ★ ★ 

PATYRIMO NEREIKIA
GERA MOKESTIS 

GERA VIETA DIRBTI

TEL: C ANA L 7172
1727-31 W. 2lst STREET

TURRET LATHE OPERATORIŲ
Patyrimas Pageidaujama

Bet Nereikalinga
3 PP. IKI 11 VAK. — 48 V AL. Į SAVAITĘ

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON SEELEY 3200

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO 

ATSMAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

HELP WANTKD — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE 

★. ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
. valandomis

AtsKaoktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHJNGTON ST. 
CHICAGO

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
PRIE VISOKIŲ DARBŲ

Gera mokestis — geros ^landos 
A PPL Y — SERVICE ENTOANCE

DRAKE HOTEL 
140 E. WALTON PL.

REIKIA KEPYKLOJ 

DARBININKIŲ
WHOLESALE CAKE 

KEPYKLOJE

Geros darbo sąlygos, pastovūs 
darbai, gera transportaclja, labai 

patogios darbo valandos.

ATSISAUKT

114 S. RACINE AV.
Miss Kirchman

Žiema
(LRFSB) Dabar Brazili- 

help wanted — MOi’RttYg Įjoję — žiema. Liepos mėne
syje, kaip praneša, mūsų ko
respondentas, Sao Paulo 
mieste rytmečiais pasirodė 
pora šalnų. Tik tu® ir pasi
reiškė “viduržiemio šalčiai”, 
žmonės, ypač vietiniai, to
kiems “šalčiams” siaučiant 
vaikščioja kaklus apsiraišio
ję. Vidurdienį būna kelias- 
dešimts laipsnių šilumos.

DRILL IR PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

. REIKIA
PATYRIMO NEREIKIA
Gera Mokestis—Pastovumas 

Laikas ir pusė virš 40 valandų
DARBAS SU ATEITIMI

OLSON MFG. CO.%
1820 W. GRAND AVĖ-

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA
• ' '

★ SHEET METAL DARBININKŲ
★ MALIORIAMS PADĖJĖJŲ
★ STOREHOUSE MOTERŲ
★ STOCK PILDYTOJŲ
★ DŽENITORKŲ
★ ŠLAVĖJŲ

Gera Mokestis
6 DIENOS SAVAITĖJE 

100% KARO DARBAI

Employment Ofisas Atdaras: 

8 Ryto iki 4 pp.

PULLMAN
STANDARD CAR 

MFG. CO.

Aircraft Division
900 E. 103rd ST.

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST. •

DŽENITORKŲ
REIKIA TUOJAUS 

100% KARO DIRBTUVĖJE 
A-l DARBO SĄLYGOS

Puiki Cafeterija. Dykai busais 
patarnavimas, 6 dienos į savaitę.

JOHNSON & JOHNSON 
(GAS HASR DIVISION)

4851 W. 66th St. POR. 6?77

patarnavimai"

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 

Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th SL
PARDAVIMUI ”

PARSIDUODA — t aukžčlų A fletų 
po 4 kambarius medinis namas. 2 
karam raradžlus. Parsiduoda už la
bai prieinamą kalną. DS1 platesnių 
Informacijų kreipkite* adresu — 917 
WE8T 84th STREET, (antram auk- 
Ute iŠ priešakio).

NEPAPRASTAS BARO E N AS 
PARSIDUODA — Trijų aukžtų bls- 
nlo namas su 8 lotais, 8 karams 
ffaradžlus. > Rondoa atnefla vi r* |l00 
f mėnesi. Su virtais {rengimai* ir. la
bai gražioj vietoj. Nepraleiskit ge
ros progos pirkimui nepamatę.

Kreipkite* adresu:
11114 R. SPAUUDING AVĖ., Chlca- 
go, Illinois.

žemiškieji geidimai yra 
siškuosius mūs sparnus.

LITHUANIAM-DRAUGAS
THE LEADINO LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* * M* * ¥¥ * *

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

ASTHMA
Palengvinimas per “ASMIN”

I H VAL. AR PINIGAI ATGAL 
D51 Naktinio ir Rytinio Kooulio 

Pabandykit BRONKES
903 W. #3rd St. I.ng. «515

’^STEVEN’S PHARMACY

Skaistybė — turtas pa
slėptas trapiam inde, kuris 
kas valandėlė gali sudužti.

(Šv. Pranciškus)

Daug kas nori steigti iš 
naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palau

VYRAI IR MOTERYS

“TYRU“
MOTERŲ

Visokio Amžiaus 
Karo Dirbtuvėje

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

40 VALANDŲ
★ UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO
★ APMOKAMOS ATOSTOGOS
★ BONŲ PLENAS

Puikus restaranas naujame 
dirbtuvės budinke.

Patogi transportacija.

—TAIPGI—

DALINIO LAIKO 
DARBININKŲ

PASIRINKIT SAVO DARBO 
VALANDAS

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

VIRGINIA 3300

INFORMACIJA REIKALINGA-------------- ■----- ....
RftlKAI.INGA — dabartinis adrmas 
JOHN BUDRECKJS ar JOHN BUR- 
DI(’K kuris pirmiau gyveifo po ad
resu 4548 •?. Cottage Grove Avenue. 
Turim gerų žinių jam. RgAykit ar 
pašaukit —I. O. HINZE, i20 S. La 
Šalie S6., Room 818, tel. RANdolph 
404 2-.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★
★ For Sale I
★ For Rentl
★ For Help!
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Ureatest 

Dthuanian Daily Nevrspaper *-DIDELIS SESELIŲ

— E8TABKJ8HED 1909 —

CALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

AMERIKIEČIŲ KATALIKŲ KLCBAS ROMOJE

Arkivyskupas Francis J. Spellman, iš New York, Jungt. Amerikos Valstybių kariš
kas vikaras, sveikina Amerikos katalikų klubą, kuris buvo atidarytas Romoje. Popie
žius Pijus XII parūpino klubui koplyčią. Čia matome iškilmėse iš kairės į dešinę: arki
vyskupą Spellmaną; Myron C. Taylor, prezidento Ro-osevelto asmeninį atstovą Vati
kane; Harold Tittmanną, U. S. Charge D’Affaires, ir Major General Harry H. Johnson, 
Romos apylinkėje sąjungininkų vadą. (NC WC-Draugas)

Sužavėti pasišventimu

Lietuvaitės mokytojos Brazilijoje
LIETUVAITES PRANCIŠKIETES SESERYS SU DI
DELIU PASIAUKOJIMU DIRBA AUKLĖJIMO 
DARBĄ.

Rocklord, III.
VAKARAS

(LKFSB) Seselių pranciš
kiečių vedamose Sao Paulo 
mokyklose yra arti 600 mo
kinių. Mokslo metų pabai
ga bus Lapkričio mėnesio 
gale.

Iš Sao Paulo į Pittsbur- 
ghą, Pa., grįžo birželio mė
nesį seselė M. Julija, kvie
čiama vienuolyno vadovy
bės. Išvyko keliems mėne
siams, bet išrinkta į tarpą 
vadovaujančių seselių, no
rams nenoroms, turės pasa
kyti “Adeus Brazil”. Kaip 
mums rašo iš Brazilijos, Sao 
Paulo lietuvių kolonija sese
lės Julijos labai pasiges. Per 
šešerius metus ji jau buyo 
susigyvenusi su vietos lie
tuviais, jai vadovaujant pir
mųjų seserų pranciškiečių 
buvo laužiama kieta religi
nio ir kultūrinio gyvenimo 
dirva. Darbas buvo tiek di
delis ir jo imtasi tiek nuo
širdžiai, kad sesers sveika
ta liko gerokai palaužta. Iš 
pradžių atvykusios seserys 
keletai mėnesių turėjo apsi
gyventi už kelių mylių, prie 
vieno vienuolyno, iš kur 
kiekvieną dieną turėjo dar
bo vieton pusę kelio pėsčios 
bristi per raudoną Brazili- 
jos purvyną. Vėliau pavyko 
rasti išnuomoti iš pustrečio 
kambario vienos darbininkų 

i šeimos namelis, kuriame ir 
dabar seserys tebegyvenisu

PASIAUKOJIMAS

Norint dirbti mokykloje,
seserims reikėjo išlaikyti eg
zaminus portugalų kalbos ir 
kitų dalykų. Esant dideliam 
skaičiui mokinių, darbas su
skirstytas dviem pamainom, 
taip, kad seserims tenka 
dirbti su vaikais nuo 7 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro, su

valandos (pertrauka) pie
tums. Be to, vakarais dažnai 
būna choro pamokos, tai vie»- 
noki, tai kitoki kursai, su
sirinkimai. Darbo daug ir to
dėl seserims tenka daug pa
siaukoti, sunkumų ir kliūčių 
nugalėti.

PAVYZDŽIU STATOMA 
KITOMS MOKYKLOMS

Bet joms gerai sekasi. Lie 
tuvaičių seserų mokytojų 
darbą įvertino ir dvasinė vy
riausybė, ir vietinės valdžios 
švietimo vadovybė. Mokyk
la statoma pavyzdžiu kitoms. 
Mokytojų susirinkimuose ne 
be vieną kartą seselės kvie
čiamos su savo mokiniais 
duoti pavyzdines pamokas. 
Vietos arkivyskupas leido 
seserims atidaryti novicia
tą. Sao Paulo bažnytinės 
provincijos vadas džiaugėsi, 
kad seserų apaštalavimo dar 
bas atliekamas ne puošniuo
se ir patogiuose miesto ra
jonuose, bet tarp neturtin
gosios ir daugiausiai apleis
tos darbininkų klasės. Net 

kurie mažai reikalų tu
ri su Bažnyčia, ir Dievu, yra 
sužavėti seserų darbu ir pa
sišventimu.
DĖKINGI LIETUVIAI •

Dėkingi Brazilijos lietu
viai seselei M. Julijai linki 
sėkmės naujose pareigose, gi 
iš vienuolyno vadovybės lau
kia paskyrimo daugiau tal
kininkų Sao Paulo misijai, 
nes tie darbai, kurie yra su
dėti ant ten esančių seselių 
pečių, joms vienoms yra per 
sunkūs.

— Pažymėtina, kad tarp 
Sao Paulo lietuvių sėkmin
gai darbuojasi uolusis jų 
klebonas kun. P. Ragažina- 
kas, o taipgi lieituviai kuni
gai Arminas, Tamošiūnas.

1

Rugpjūčio 20 dieną gerai 
pavyko lietuviškas vakaras. 
Liks daug pelno senelių prie 
glaudai. “Draugo” korespcn 
dentas dėkoja visiems, kad 
atvykote ir parėmėte nau
dingą darbą. Taip pat* atsi
prašome, kad buvo truputį 
nesusipratimų dėl muzikan
tų. Komisijos narys S. Ke- 
,liotis buvo išvažiavęs į lai
dotuves W,aukegane ir nebu
vo padaręs kontrakto su mu 
zikantais, tokiu būdu jie vi
si nesusirinko. Todėl atsi
prašau !
PAVEIKSLAI

■ f ’ ’ $

Kareivių paveikslai, kurie 
tilpo “Drauge”,’jau grąžin
ti ir pradėta išnešioti. Ka
reivių motinos ne tik duoda a 
savo brangių sūnų paveiks
lus patalpinti į “Draugą” 
bet taip pat užprašo šv. Mi
šias ir meldžiasi, kad Die- i 
vas jų sūnus apsaugotų nuo 
nelaimių ir jie grįžtų sveiki 
namo. H

Jugoslavai Partizanai
Užėmė Lebani Miestą
LONDONAS, rugp. 23.— 

Jugoslavai partizanai prane
šė, kad jie užėmė Lebani, 
stiprią nacių tvirtovę 25 
mylias į pietus nuo Nia 
Maršalo Tito komunikatas 
sakė nacių garnizonas buvo 
apsuptas ir išmuštas. Jugo
slavams teko 100 sunkveži
mių visokios karinės 
džiagos.

1

me-

Skola
New York miestas liepos 

1 dieną turėjo skolos — $2,- 
904,286,263.00.

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

f *• ,
«: J J
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Kardinolas Maglione
Mūsų dienraštyje, kaip ir kituose laikraščiuose, bu

vo pranešta, kad rugpiūčio 22 d. mirė kardinolas Luigi 
Maglione, Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII sek
retorius.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

» '
Prenumeratos kaina Chlcagoje ir Cicero—paštu:

Metams ............................................................................................... $7.00
Pusei metų  ................................................... ................. .. 4.00
Trims mėnesiams .......................i.......................................... 2.00
Dviem mėnesiams ..'.........................................................'.... 1.50
Vienam mėnesiui ....................................................................................75

. Jungtinėse Valstybėse, ne Chlcagoje:.Metams ..........................................
Pusei metų ..............................................................................
Trims mėnesiams ................................... .....................
Dviem mėnesiams.................... .....................................................
Vienam mėnesiui ............................................. . ..................

$6.00
350
1.75
1.25
.75

Užsieniuose:
Metams ;............................................................................................ $8.00
Pusei metų ...................... .. ....................................•..................... 4.50
Trims mėnesiams ................................ ....................................... '. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tat padaryti ir neprlslupčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visua prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

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

"^TEatalikų Bažnyčios gyvenime velionis kardinolas la
bai svarbų vaidmenį vaidino. Privatiniame gyvenime 
jis pasižymėjo nepaprastu nuolankumu, ramumu ir 
darbštumu.

Paskutiniuosius penkerius metus istorikai, be abe
jonės, vadins baisiais metais. Katalikų Bažnyčios va
dovybei per tą laikotarpį teko pergyventi nepaprastai 
skaudžių valandų ir dirbti didžiausiu įsitempimu. Vi
sus didžiuosius reikalus vedant reikėjo didelio takto 
ir tiesiog viršgamtiškos išminties. Vatikano valstybės 
sekretoriui a. a. kardinolui Luigi Maglione teko arti
miausiai bendradarbiauti su šventuoju Tėvu vairuo
jant Šv. Petro Laivą per įšėlusias pasaulio audras. 
Įtemptas ir atsakomingas darbas ir rūpesčiai, aišku, 
sutrumpino garbingojo kardinoLo gyvenimo dienas.

Velionis kardinolas Maglione buvo taikos žmogus. 
Per visą savo amžių jis nuoširdžiausiai rūpinosi tei
singos ir pastovios taikos įgyvendinimu. Jis pasižymė
jo kaipo geras diplomatas. Dar 1918 metais buvo pa- 

. siųstas Šveicarijon sudaryti konkordatą. 1935 m., bū
damas nuncium Paryžiuje ir diplomatų dekanu, pada
rė perspėjimų, nes jautė besiartinančio karo pavojus 
ir dėl to dažnai ragino rūpintis tų pavojų pašalinimu.

Planuojant pasaulio taiką
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII vakar priėmė Di

džiosios Britanijos premierą Winston Churchill ir su 
juo privačiai kalbėjosi visą valandą. Apie ką kalbė- 
tąsi — nepraneša.

Mes nė kiek neabejojame, kad Šventasis Tėvas ir 
Anglijos Premieras kalbėjosi apie pokarinio pasaulio 
rekonstrukcijos ir taikos reikalus.

Šiandien, kada Europos padangėj jau matosi pra
giedruliai, kada sėkmingai triuškinami ta'utų laisvės 
ir pasaulio taikos priešai, laikas yra rūpintis ieškoti 
tokių planų, sulyg kurių atstatytame pasaulyje vieš
patautų pastovi ir teisinga taika. Nieks ligšiol geres
nių pasauliui atstatyti planų nėra sugalvoję už Popie
žių liūs Pijaus XII planus^ Todėl su ypatingu pasiten
kinimu tenka konstatuoti faktą, kad šiuo svarbiu moi- 
rfcentu tokie vyrai, kaip p. Churchill konferuoja su 
Š/entuoju Tėvu. Tai yra geras ženklas. Vatikane, kaip 
žinoma, turi savo asmeninį atstovą ir Jungtinių Val
dybių Prezidentas Rooseveltas. Tai irgi yra nepapras- 
tti Svarbu.

Paryžius ir jo "valymas"
Kai kam gal susidarė įspūdžio, kad žinios apie Pary

žiaus paėmimą buvo perankstyvos. Vieną dieną paskelb
ia, kad Paryžius jau išlaisvintas, kitą dieną garsina
ma, kad to miesto gatvėse eina kruvini susirėmimai 
šū vokiečių kareiviais ir kad gyventojai šaukiasi są
jungininkų armijų pagalbos.

Reikia neužmiršti, kad Paryžių ar bent jo svarbes- 
< ne3 dalis paėmė patys prancūzų patriotai, sukilę prieš 

okupantą. Pirmos žinios apie sostinės išlaisvinimą atė
jo^ iš prancūzų šaltinių. Matyt, kad paryžiečiai tiek 
džiaugėsi įvykiais, kad net belaukė kol “valymo dar
bas” jų mieste bus užbaigtas, bet pasiskubino tuojau
painformuoti pasaulį apie pirmuosius laimėjimus.

Bet, kdip ten nebūtų, Paryžiaus vokiečiai nebeturi. 
Jų tik likučiai, keršto lydimi, stengiasi kiek galėdami 
ilgiau išsilaikyti ir daugiau į laisvę besiveržiančių pran
cūzų patriotų išžudyti. SąjuUgininkų armijos yra Pa
ryžių apsupusios ir jei norėtų, tuoj lyg žiurkes nacius 
iš miesto išvaikytų ir išnaikintų. Bet tas miestas yra 

'garsus puikiais pastatais, gražiais istoriškais fcultūri- 
Uiais židiniais, todėl sąjungiUinkai nori tas brangeny
bes išsaugoti. Dėl to miesto nebombardavo, jį tik ap
supo ir leido vietos gyventojams iš Vidaus kovoti su 
okupantais ir tokiu būdu miestą išlaisvinti. Bet mies
tan didelis, nacių ten gana daug buvo apgyvendinta, 
Ve kiečių kariuomenė irgi ten buvo nemenka, be to, ne
trūksta ir Petįino-Lavalio šalininkų. Tad, Paryžius, 
kaip ir kiti išlaisvinti dideli miestai ne taip jau grei
tai yra išvalomi. Tam reikią nemažai laiko ir, paga
liau, atsargumo, kad mažiau nuostolių padaryti ir dau
ginu gyvybių išsaugoti. Panašūs “valymo” darbai rei
ki atlikti išlaisvintuose Marseille, Grenoble ir kituose
didesniuose miestuose.

!★
Lietuvos Vyčių, mūsų jaunimo organizacijos, sei

mas šiemet įvyks New Yorke, Uote! Lexington, rug
sėjo 23 ir 24 dienomis. Iš daremų prisirengimų matyt, 
kad seimo iškilmės bus gražios, dienotvarkė įvairi. 
Mes raginame į šį mūsų jaunimo organizacijos seimą 
kreipti rimto dėmesio. 1-... — « •■•-.IT-I r -n .r --...m -1 in ■ - ~ —

Jo šventenybė Popiežius velionies asmenyje neteko 
labai stipraus bendradarbio ir Bažnyčios valdyme ir 
pasaulio taikos Vykdymo darbuose. Jo mirtis — nuos
tolis ne tik Katalikų Bažnyčiai, bet visam taikos iš
troškusiam pasauliui.

Į APŽVALGA 1
Arkidiecezijos laikraštis apie lietuvius

Chicagos arkidiecezijos laikraštis “The New World” 
35 numeryje plačiai aprašo apie Kunigų Vienybės sei
mą, buvusį rugpiūčio 23 d., Chicagoj. Savo rašiniui peę 
visą puslapį davė tokią antraštę — “Lithuanians pro- 
test annexation by Soviet Russia”. Atpasakota Kuni
gų Vienybės pasiųsto rašto Prezidentui Rooseveltui tu
rinys, įdėtas prel. M. Krušo pareiškimas apie lietuvių 
tautos nepalaužiamą nusistatymą siekti laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos respublikos atsteigimo.

Aprašant seimo svarbesnius nutarimus, daug vietos 
pašvenčia Bendrojo Lietuvių Amerikiečių šelpimo Fon
do reikalams, kuriuos seimas svarstė, nutarė remti ir 
skyrius organizuoti. Paskelbtas ir J. E. arkivyskupo 
Samuel A. Stritch sveikinimas, kuris prisiųstas fondo 
pirmininkui kun. dr. J. Končiui. Sveikinimo laiške tarp 
kitko pasakyta:

“Aš jus sveikinu dėl laimėjimo jūsų organizacijai 
narystės National War Fonde. Telaimina Dievas jū
sų užsimojimą ir per jį teatneša pašalpą kenčian
tiems lietuviams, kurie yra delaimingomis ir nekal
tomis karo aukomis. Kartu su jais Ules meldžišmės, 
kad jų reikalavimai būtų patenkinti ir kad teisin
gumas būtų įgyvendintas. ’ ’

šis laiškas aiškiai rodo garbingojo Chicagos ar
kivyskupo susirūpinimą nuč karo nukentėjusių lietu
vių šelpimui. Reikia konstatuoti malonų faktą, kad 
Amerikos vyskupai nuo pat karo pradžios rūpfnasi 
Lietuvos žmonių gerove.

“The New World” daug reikšmės priduoda Kunigų 
Vienybės seimo įsteigtai Amerikos Lietuvių Katalikų 
Istorinei Draugijai ir taip pat nutarimui stipriau rem
ti A. L. R. K. Federacijos įsteigtą ir užlaikomą Lietu
vių Kultūrinį Institutą.

Apie K. V. seimą išsamiai rašė ne tik New World, 
bet visi didieji Chicagos dienraščiai.★
Tokia jų taktika

“Sandara” rašo:
“Radio komentatorius ir rašytojas Fulton Ousler pa

skelbė, jog Stalinas kando įvaryti dar vieną kylį į 
Britų imperiją. Jis pareiškė, jbg žydai turi būti įleisti 
į Palestiną ir ten jiems sutverti atskirą valstiją.sAngli- 
ja to nenori, nes pavedimas Palestinos žydams sukeltų 
ant kdjų visus arabus, kurie pretenduoja prie tos Šalies. 
Stalinas tą gersi žino ir dėl to nori supykinti arabus 
su anglais. O kuo daugiau kivirčių anglų imperijoj, tuo 
lengviau bus “matuikai” Rusijai atsiekti savo tikslus 
Balkanuose, Mažojoj Azijoj ir Rytų Europoje.”

PILKITE PAS TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

SVARSTO KAMPANIJOS PLANUS

Senatorius Harry S. Truman (kairėje) demokratų no
minuotas į vice-prezidentus ir prezidentas Rooseveltas su
sitiko Baltuose Rūmuose prie užkandžių stalo pirmą kar
tą nuo demokratų konvencijos ir ‘‘nutarė pirmoje vietoje 
kampanijos planus palikti nacionaliniam komitetui”, — 
pasakė Truman. (Acme-Draugas telephoto)

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS}

Iš Prancūzų Kalbos Išvertū 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
Jis ironiškai nusijuokė:
—Ar tavo klebonas žino, 

kas aš esu?
—Taip.

Jis minutei susisvajojo, 
paskui kiek švelniu balsu, 
kuris mane nustebino, tarė:

—Aš negaliu susilaikyti 
nesistebėjęs jo geraširdiš
kumu. Padėkok Jžm Ir pa-‘ 
sakyk, kad nelaimei, jei jau 
nupuolama bedugnėn, nebe
išlipama ; Haineux pasiliks 
Haineux.

Štai kokie, klebone, yra 
mūsų aiškūs tarpusavio san 
tykiai. Kas bus? Deja! Aš 
ne labai pasitikiu mūsų pa
stangomis. Man neatrodo, 
kad kada nors šitas nelai
mingasis atsipirktų. Tiesa, 
Dievas turi tiek pataisymo 
būdų’ jis yra toks kantrus!

DANIELIUS.
P.S. Aš dar atidariau laiš

ką, kad jums praneščiau, 
jog mes vykstame į šiauri
nės srities sustiprinimus 
Aują ir Audurą. Atrodo, 
kad nelabai sekasi. Mes tu
rime ten būti sausio pabai
goje. Mūsų draugai gina ke
lius vedančius į Fezą. Taip 
iš visur • grandyte grando 
kareivius, jog net Maksas 
Enguerrandas, vos tik pa
simokęs, bet geras šaulys, 
bus panaudotas fortams gin 
ti. Su Dievu!

-------- 000---------

X SKYRIUS
ŠVENC. PANELE MARIJA 
BEVILTIŠKŲJŲ BYLŲ 
GYNĖJA ’

Iš šiaurės Afrikos
Klebone,
Štai jau trys mėnesiai 

mes esam krašto gilumoje. 
Kova nepaprastai varginan
ti. Tai mes išsklaidome ne
suskaitomą priešą, tai jis 
mus staiga atmuša. Abd-El- 
Krimcf žvaigždė kyla. Mes 
nesame tikri dėl mūsų par
tizanų, kurie tirpsta, kaip 
sniegas saulėje. Mes negali
me tiksliai numatyti šitos 
kovos svarbumo. Jei laik
raščiams pavyksta duoti į-

vykių santrauką, jūs galite 
tai greičiau žinoti, kaip mes. 
Mes pamažu traukiamės. 
Dabar esame priremti prie 
Aulajo aukštumų,. kur. pa
darėm šiek tiek daugiau su
stiprinimų. Sužinojom, kad 
prie Fezo organizuojama 
paspirtis; dabar mums rei
kia laikytis, laikytis...

Paskutinėmis dienomis ga
vau laišką iš Teresės. Ji ne
labai gąsdinasi; ‘‘Švenč. Pa
nelė yra ten!”—sako ji. Su 
kokiu susirūpinimu ji pata
ria man nepamesti ‘‘josme- 
dalikėlio”! Per didelis rū
pestis! Kada tamsios min
tys mane apninka, aš pažiū
riu į jį, ir jios tuojau vėl pa
sišalina.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas

Platinkite “Draugą”.

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lotog Avenue

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

2 syk plautps, Chemiškai prirengtos
BLACK BANB LUMP...............$11 25
PETROLEUM COKE (Course) $Į2 50 
PETROLEUM COKE (PHe Rnn) $ĮQ*95

Įvairios žinios
IR TOLIAU NUMATO
MAS TRUKUMAS FILMŲ 
FOTO APARATAMS

Karo Gamybos Įstaiga 
praneša, kad ji ir toliau leis 
gaminti karo, amatorių ir 
profesionalių fotografų rei
kalams filmas iki pilno in
dustrijos pajėgumo, bet kar
tu ji įspėja fotografijos mė
gėjus bedaryti iš to išvadų, 
kad artimoje ateityje jie ga
lės gauti pirkti daugiau fil
mų fotografavimui.

1943 metais buvo paga
minta 546,000,000 kvadrati
nių pėdų filmos, kas reiš
kia 30 nuošimčių padidėji
mą palyginus su 1941 me
tais. Filmų gamyba ir to
liau eina smarkiu tempu.

Apie 85 procentai dabar 
pagaminamų fotografijos f ii 
mų astuoniose bendrovėse 
eina karui ar su karu suriš
tiems tikslams. Tiktai 15 pro 
centų visos filmų gamybos 
tenka profesionalams foto
grafams ar fotografijos mė
gėjams. Kadangi ir toliau 
kariuomenės pareikalavimai 
eis aukštam lygy j, tai ne
numatoma, kad produkcija 
civiliniams reikalams būtų 
padidinta bent netolimoj a- 
teityj.

NEDIDELI PAKEITIMAI 
NUOMŲ PROCEDŪROJE

Kainų Reguliavimo Įstai
ga praneša, kad tvarka, pa
gal kurią protestai prieš 
aukščiausios nuomos parė
dymus paduodami, yra šiek 
tiek pakeista.

Anksčiau buvo reikalauja
ma, kad protestų nuorašai 
ir juos lydintys dokumentai 
būtų siunčiami tiktai Kainų 
Reguliavimo Įstaigai Va
šingtone. Pagal dabartinį 
ipislkeitimą ten kur protestai 
daromi prieš Kainų Regulia
vimo Įstaigos Regionalę A- 
gentūrą, protesto nuorašas 
ir jį lydintys dokumentai 
privalo būti įteikti regiona- 
liam administratoriui, prieš 
kurio parėdymą protestuo
jama.

STASYS LITVVINAS SAKO:
"TIARAI? Tal Geriausias Laikas Pirkti 
U2YJD“ visokios RUSIES NAMAMS

REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
—- Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų —* Durų — Tvoroms Materiolo —■ Malia
vos — Vamišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardtkare) — Plėisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
8089 8. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1212 

VALANDOS: Nuo 7-toe vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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WAUKEGAN'O LIETUVIŲ ŽINIOS
PRAMOGA

Šv. Teresės Altoriaus puo
šimo draugystė turės savo 
metinį autdoor Bingo rug- 

iūčio 27 dieną Lietuvių, sve
tainės darže. Prasidės 3 vai. 
po pietų ir tęsis iki vėlumos. 
Visi esate kviečiami atsilan
kyti, nes bus labai daug gra
žių dovanų išlaimėti. Komi
sija labai sunkiai darbuoja
si, kad šis parengimas būtų 
sėkmingas ir visas pelnas 
eis dėl draugystės gerovės 
Komisijoje dėl šio parengi
mo yra sekančios: Emilija 
Kačinskaitė, Bronislava Ma- 
čiūliūtš, Stefanija Ajdikonis. 
Florenee Butkus, Bnonisla- 
va Biolette, Antanina Šiau
lienė, Ona Navard, Valerija 

ūkštelis, Marijona Aikus 
ir Mikalina Zavaskis. Jei 
būtų lietus tą dieną, tada 
viskas įvyks Lietuvių sve
tainėje. »
SIDABRINIS JUBILIEJUS

Šv. Baltramiejaus parapi- 
jonai labai sunkiai darbuo- 
jasi dėl klebono kun. J. Ou- 
žausko sidabrinio jubilie
jaus, kuris įvyks rugsėjo 24 
lieną Lietuvių svetainėje. 
Kadangi pirmą kartą teks 
vaukeganiečiams švęsti ku
nigystės sidabrinį jubiliejų, 
manome, kad bus labai įspū
dingas ir labai malonus va
karas. Šeimininkės dėl šio 
pdabrinio jubiliejaus jau iš 
anksto darbuojasi, kad galė
tų padaryti vieną iš geriau
sių vakarienių. Šeimininkės 
yra sekančios: Julijona Me- 
leskienė, ir Sofija, Buksienė, 
0 jU pagelbininkės Monika 
Zickus, Ona Stulginskis, Gen 
trūda Karašauskas, Marce

lė Bujan, Emilija Kuzmic- 
Wtas, Morta Adamskis, Ieva 

Frazier ir Mikalina. Zavas
kis. Jei kas nori kokiu būdu 
prisidėti prie šio sidabrinio 
jubiliejaus ir nežino prie ko 
kreiptis, gali pamatyt pir
mininkus: Emiliją Kačins- 

^kaitę arba Praną Akusevi- 
wcių; jie mielu noru priims 

visus. VJ
BUVO SUŽEISTAS

•p

•P

™li

Agota PaJuckiertė gavo ži
nią, kad jos mylimas sūnus 
Edward buvo sunkiai sužeis- 

^^.as kovodamas už savt> šalį. 
^Taip pat Edvardo žmonai 
i Onai, gyvenančiai 824 Pres- 

cott, buvo atsiųsta telegra
ma, kd Edvardas buvo su
žeistas birželio 25 dieną, ir 
rašė, kad kulka perėjo per 
dešinę rinką it dabar esąs 
Siapian ligoninėje. Edvardas 
jau du ir pusė metų kaip

<ra Dėdės Satno kariuome 
ėję, taip Įrat ja dar du bro

liai yra Dėdės Šamo kariuo
menėje. „
PARVYKO POILSIUI

Viricaa Jr. Kaminskas, sū
nūs Vinco ir Adelės Kamins
kų, 913 So. Victory St., šio
mis dienomis lankosi pas 

^^savo mylimą žmoną ir tėv^- 
I liūs. Gavo 13 dienų poilaio.
| Jis yra jūrininkas, daug
’ kraštų išvažinėjo ir matė

daug gražių vietų ir sakė, 
kad daug gerų žmonių su 
tiko. Kai nuvažiuoja į kitus 
miestus ir susiranda lietu
vių, tai jie juos labai pui
kiai pavaišina.

PAS TEVELltS
Pranciškus Jr. Baronas, 

sūnus Pranciškaus ir Onos 
Baronų, 818 Lincoln Avė. 
yra parvažiavęs namo ant 
“furlough” (atostogų). Ga
vo 13 dienų atostogų, tuo
jau skubėjo parvažiuoti na
mo ir paviešėti su savo tė
veliais, sesute ir draugais, 
nes buvo labai jų išsiilgęs. 
Pranas prieš išvažiavimą į 
kariuomenę buvo State po- 
liceman, taip pat išėjęs į 
kariuomenę gavo geresnę 
vietą ir ilgą laiką išbuvo 
Camp Custer, Mich., o da
bar yra perkeltas į kitą sto
tį, kur tai So. Cirolina. 
GRĮŽO

Lorettia Rumšai tė, duktė 
Prano ir Onos Rumšų, su
grįžo namo po keturių sa
vaičių atostogų, išvažinėjo 
po visą Los Angeles, Calif. 
ir San Frahcisco. Sugrįžus 
labai džiaugiasi, nes turėjo 
labai puikų laiką. 
DALYVAVO KOVOSE

Sgt. Kazimieras Venslsus
kas, sūnus Mr. ir Mrs. Wil- 
lįiam Vens’(iuskų, 802 So. 
Jackson St.j buvo sugrįžęs 
namo iš užjūrio ir jis yra 
buvęs dideliuose mūšiuose, 
kaip Tunisijcje, Algerijoje ir 
Sicilijoje, ir gavo daug me
dalių už jo gerą pasielgimą 
ir puikų gabumą, ir šiomis 
dienomis randasi Camp But- 
ner, N. C., ir Sgt. Venslaus- 
ko kompanija, kuri yi*a jo 
vadovystėje, buvo pagerbta, 
nes šis būrys, kurį Sgt. Vens 
lauskaa prižiūri buvo labai 
gerai išlavintas ir jam bu
vo labai didelė garbė už jo 
darbą.
PARSIUNTĖ LĖKTUVO 
DALĮ

Sgt. Alphonsas Zaborskis, 
kuris jau yra 15 mėnesių 
užjūryje, kovodamas dide
liuose mūšiuose Afrikoje ir 
Sicilijoje gavo progą numuš
ti vokiečių lėktuvą. Jis par
siuntė namo dalį lėktuvo, 
kad jo visi draugai ir pa
žįstami pamatytus ką jis vei
kia užjūryje; ir dalis šio 
lėktuvo, kurią parsiuntė na
mo, buvo įdėta į Interrial 
Revenue ofiso langą, Wasft- 
ington St., Waukegane. Sgt. 
Alphonsas šį lėktuvą numu
šė vasario 7 dieną, Anzio 
BeacHead. Waukegan lietu
viai labai džiaugiasi turė
dami tokius narsius karei- 
zius. Sgt. Alphonsas turi 

’aro'iuką ir sesutę, kurie yra 
lėdės Šamo kariuomenėje ir 
ekd trumpai sueiti su jais 
talijoje ir pasimatyti kele
tą minučių, ir pasikalbėję 
’isi išsiskirstė į paskirtas 
vietas. • i
^AgERBH jaunikaitį

Suėjo grupė sportininkų 
Ir mtarė pagerbti vietinį 
Jaunikaitį, kuris žaidžia bo- 
ę dėl Sox teamo ir yra la
bai geras Outfielder. Nutarė 
turėti Jono Dickshot Dieną 
ir šis parengimas įvyks rug
sėjo 9 dieną Cominsky Bar
ies Chicago, visi vatikeganie- 
!iai rengiasi važiuoti į šį 
parengimą.
SERGA

Agnieška, RekleviČienė ssr 
ga — Lake Cotlflty ligoni-

PRIEŠ PAT NACIAMS SNAIPERIAMS PALEIDUS UGNĮ

Keletą sekundų po šio vaizdo nutraukimo, nacių snaiperiai, pasislėpę apgriuvusiame 
name, dešinėje, ėmė į šiuos alijantų kareivius šaudyti. Du kareiviai krito nuo kulkų, o 
fotografininkas ir kiti kariai sukrito duobėse iki kol prisiųsta pagalba priešą iškrapš
tė. Tai įvyko kur nors Prancūzijoje. (Acme-Draugas telephoto)

NAMIE IR UŽSIENY
WAUKEGAN LIETUVIAI u. S. KARO TARNYBOJ

šio mėnesį 1943 m. buvo iš
siųstas užjūriu ir gavo aukš
tesnį laipsnį kaipo Lt. (J. 
G.). Jis buvo su Fleet 4 At- 
lantiko vandenyne. '

Išbuvęs 1 metus grįžo į 
šį kraštą poilsiui. Grįžęs 
sunkiai susirgo, išgulėjo 
Great Lakęs ligoninėje 3 mė 
nesiūs. Pasveikus buvo iš
siųstas į San Diego, Caljfor- 
nia ir dabar darbuojasi su 
Operatisnal Command Fleet. 
Buvo pakeltas į pilno leite
nanto laipsnį, šiomis dieno
mis yra, labai linksmas ga
vęs tokią didelę pagarbą. Jo 
žmona ir sūnus yra sykiu 
San Diego, Calif.

Lt. L. Petroshius turi vie
ną brolį, kuris yra taipogi 
Army Air Force leitenantas 
ir yra Flying B-17 Fortress 
Instruktoriumi. Petrošiams 
yra labai didelė garbė turė
ti tokius žymius sūnus. M.Z.

Lt. J. PETROSHIUS

Lt. Lavvrence J. Petro- 
shius, sūnus Juozapo ir 0- 
nos Petrošių, įsirašė į jūri
ninkus kai tik pabaigė Notre 
Damė kolegiją, ir tapo pilnu 
advokatu. Išėjo į jūrininkus 
1942, ir buvo paimtas kaipo 
Ensign pabuvęs kiek laiko 
Great Lakęs stovykloje; sau

nėje, ji yra narė Šv. Baltra
miejaus parapijos ir narė 
Šv. Teresės Altoriaus Puo
šimo draugystės. Prašo drau 
gų ir pažįstamų, kad atva
žiuotų ir aplankytų ją, bes 
jai yra labai liūdna. Turi du 
sūnūs: Vienas yra Dėdės Sa 
mo kariuomenėje.

SUGRĮŽO SESELES

Sugrįžo seselės Kazimle- 
rietės, ir sunkiai darbuoja
si, kad parengtų mokyklą 
ir savo namelius prie .atei
nančių mokslo metų. Kai se
selės šūgrįžta, reiškia, kad 
mokslas neužilgo prasidės. 

ŠVENTE

Šv. Baltramiejaus parapi-

Didelės reikšmės sukaktis
Prieš 20 metų Baltuose 

Rūmuose, VVashington, D. 
C., buvo įteikęs kredencia
lus pirmas Lietuvos įgalio
tas Ministras ir Nepapras
tas Pasiuntinys K. Bizaus
kas.

Tas įvyko 1924 metais rug 
piūčio 6 dieną.

Undsr Secretary of State 
Butler Wright lydimas, K. 
Bizauskas, kartu su Pasiun- I
tinybės pirmuoju sekreto- į 
riumi H. Rabinavičiu. buvo

naują šiurpulingų nelaimių 
bangą, mums lietuviams a- 
merikiečiams itin malonu 
sugretinti anąjį 1924 metų 
aktą su dabartinės U. S. Ad
ministracijos Lietuvai prie
lankiu nusistatymu.

Užvedė Bylą Prieš 
47 Geležinkelius

WASHINGTON, rugp. 23. 
— Teisingumo Departamen
tas pranešė, kad jis užvedė priimtas Prezidento C. Coo- feylą Linco]n Nebr prieS

*dSe- Aasn. of American Rail-
Pabrėžęs turįs malonumo ’roads, Western Assn. of 

pasveikinti pirmąjį Nepri- Railvvay Executives, J. P. 
klausomos Lietuvos pilna- Mcrg.an & Co., Kuhn, Loeb 
teisį Pasiuntinį, U. S. A. Pre- & Co., ir 47 pavienius gele-

2nd Lt. Ona Kundrotaitė 
yra labai gabi mergaitė, ne 
tik myli savo darbą kaipo 
slaugė, bet yra labai gera 
dainininkė. Būdama Italijo
je, turėdama laiko, ėjo klau
sytis garsių dainininkų ir 
sako, kad daug išmokus nuo 
jų-

Visi Waukegano lietuviai 
linki jai laimingo poilsio ir 
greito sugrįžimo į Wauke- 
gan. m. Z.

žinkelius.
Tos organizacijos ir gele

žinkeliai kaltinami silokal-

Kiek ji turėjo per
gyventi nelaimiu?

Visiems žmonėms kartais 
reikia pergyventi visokių ne
pasisekimų ir nelaimių, bet 
kai kuriems jų tenka per
daug. štai viena Los Ange
les, Cal., moteris turbūt vie
na iš nelaimingiausių. 
Skaudūs pergyvenimai

Prieš keletą mėnesių ši Į 
moteris Mrs. Doyle gyveno1 
Hono.’ulu, Havajuose. Gegu
žės mėnesį ji gavo praneši
mą, kad jos vyras, tarna-' 
vęs karo laivyne, užmuštas 
kautynėse. Keturias savai
tes po to vagys išplėšė jos 
butą ir pavogė keletą šimtų 
dolerių, kuriuos ji taupė kū
dikio gimdymui. Kitą dieną 
jos dviejų metų amži,au3 
duktė prigėrė. Pora dienų 
vėliau ji pati parpuolė ir 
susižeidė nugarkaulį, atsi
dūrė ligoninėje

Draugai atėjo į pagalbą
Jos draugai sudėjo $1,000 

pagelbėti moteriškei. Už 
tuos pinigus ji rengėsi eiti 
į ligoninę gimdyti už mėne
sio laiko ir už likusius pa-

ind LT. O. KtNDROtAITĖilaidoti Prigėrusios mergai
tės palaikus Kalifornijoje, i

zidentas, savo sveikinimo 
kalboje, ypatingai užakcen
tavo. nuo 1918 metų Lietu-
V°?e pažangą ir biavimu tikslu palaikyti vie-
p m jo Nepriklausomai | no(įag transportacijos ratas, 
Lietuvai visokeriopos klo- ,r kad sulaikyti patamavl- 
ties ir pasisekimo.

Gretinant dabartinio U. S.
Prezidento ir jo administra
cijos prielankų nusistatymą 
Lietuvos atžvilgiu, tenka 
konstatuoti, kad šio krašto 
simpatijos Lietuvai, nuo a- 
nos reikšmingos dienos, dar 
daugiau sustiprėjo ir, šian
dien virto tikra tradicija.

Draugą pažinsi nelaimėje, 
patarlė sako.

Šiandien, kuomet mūsų tė
vų žemė ir vėl pergyvena

mo pagerinimą 
valstybėse.

vakarinėse

10,000 vedė Austrą-

SYDNEY. — Apskaičiuo
jama, kad nuo 1942 m. iki 
dabar apie 10,000 amerikie
čių kareivių jau vedė Aust
ralijos merginas. Apie 1,000 
šių žmonų ir apie 200 kūdi
kių yra atvažiavę Amerikon.

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI
DANTYS

mūsų padarytos

PATOGIOS
VIETOS

A A A DENTAL LABORATORIES,
H HlautO^e: 1555 MILVVAUKEE AVENUE

KREDITAS 
Jcl Keikia

__  ATVYKI!
ŠIANDIE

100,000 Patenkintų noMuntrrlųNegali Klysti.
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

2nd Lt. Ona Kundrotaitė, 
Waukegano lietuvaitė, buvo 
viena iš piriiuitinių įsirašiu
si į Armijos slauges, ir bu-

ja švęs savo bažnyčios glo- vo pirmutinė išsiųsta į užjū- 
bėjo švehtę, kuri pripuolė fyrį, it per 18 mėnesių labai 
d. rugpiūčiO, rugpiūčio 27
dieną šventė prasidės au 
šv. Mišiomis, ir pradedant 
su suma šv. Mišids būs Tai
komos iškilmingos su įsta
tytu Šv. Sakramentu, ir šios 
šv. Mišios prasidės 15 minu
čių anksčiau, negu papras
tai. Sv. Baltramiejaus drau
gystė eis in corpore ( ergą 
nizuota) ir dalyvaus šv. Mi
šių aukoje. Nariai esate kvie 
čiami skaitlingai atsilanky
ti. M. Z.

Sllrtkiai darbavosi, buvo 
šiaurės Afrikoje, Sicilijoje 
ir Italijoje ir daug visko ma
čiusi ir po stink sius darbo 
buvo persiųsta į šį kraštą 
poilsiui. Dabar randasi Dar
beli llgdhirtėje, Dabvllle, Ky„ 
po gero poilsio 2nd Lt. Ona 
Kundrotaitė eis prie save 
pareigų. Mano sugrįžti na
mo aplankyti savo tėvelius, 
sesutę ir broliukus ir gimi 
nes, bet nežino kada galės 
gauti leidimą.

Atvažiavus jai Į Kalifor
niją, vagys iš jos pavogė 
$900. Liko tik $100. Kol ji 
nuvažiavo į Los Angeles, ji 
turėjo apie $60. Los Ange
les mieste ji susipažino su 
jauna mergina, kuri ieškojo 
kambario. Su ja susitarė 
kartu apsigyventi. Kitą die
ną po apsigyvenimo su ne
pažįstama mergina, Mrs. 
Doyle pastebėjo, kad dingo 
ios paskutiniai $60. Pasiro
do, kad mergina jos pinigus 
r drabužius pasiėmusi din

go. (V)

Darbas yra gražiausia vy 
ro ypatybė.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

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

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD



dienraštis Draugas, čtaCAOo,

BELAISVIS Kuomet ta teritorija buvo 
vėliau atsiimta, suskaityti 
lavonai parodė, kad ameri
kiečiai išmušė 15 japonų už 
kiekvieną amerikietį.

Lt. Gen. Ferdinandas Neu- 
ling, 60 m., nacių korpuso 
vadas, amerikiečių kareivių 
suimtas pietų Prancūzijos 
fronte. (Acme-Draugas tele- 
photo)

iridlt [019

f
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PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai ptgnen) anoiiint) — be komliine 

PAS
NATURALE IŠVAIZDA

Naujų VELVATONE 
DANTŲ FL.K1TV MUTUAL FEDERAL

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

7

Rumunijai padarius paliaubas su Rusija, Britanija ir Jungtinėmis Amerikos Val
stybėmis, rusai užėmė Vaslui, Tighina ir Akkerman, ir varydamiesi į Ploesti alie
jaus laukus ir Bucharestą, įapsupo dusinau. Karalius Mykolas davęs savo kariuome
nei įsakymą išvaryti Transylvanijoj pastai ytą vengrų kariuomenę. Lenkijos frante, 
1-oji ukrainų armija stūmėsi ties Krokuva, į pietų Vokietijos vartus. (Acme-Draugas 
telephoto)

Pralaužė Japonų 
Užstatytus Spąstus

AITAPE, olandų N. Gvi
nėja, rugp. 10.—(Sulaikyta) 
—Prie Wew.ak sugautas ja-1 
ponų dalinys puolė tokiu į 
smarkumu, kad pralaužė 
amerikiečių Driniumor upės 
linijos centrą, ir tuo beveik 
izoliavo du amerikiečių ba- j 
talionus.

Amerikiečiai paspruko1 
pasivarydami Anamo keliu. 
Kautynės buvo labai aršios 
ir nuostoliai buvo nemaži.

▼ABTOIAMA* KACAM rLAtTIO 
TBU1OLA* MATDKAAM MM 
■TALTM »ANT«

NMtSOtte. B. akml*. MstersMa ■**!* 
tm. N•klaiką. VImJ MUy Mbmdm daatę 
IltltM. Permatoma* ornttl elaar pl.lt..

rii
| gamdal. VI.

Darome plattae
tfk ii UuUnluotų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE 00.ITM B. AabUa.1 ted PL Kol IU1

kfclora am • Iki S. Mta«. am • 1M A 
MLBAMZ ĮJOTUVItMAI

•»45 W 2«th St. and PI. Law. l»0» 
>0 N. Dearborn Rm. SO«, Sla M4t 

rtdurmlMAle raL t—t. Aatra4i«al Ir 
«•»rtrtaaiml am IMI.

Iš Prancūzijos gyvenmo

Suskambės Paryžiaus bažnyčių 
varpai pergalei ir laisvei
Kai mes 1939 metais, rug- 

piūčio mėnesį, važiavom 
mokslo reikalais į Paryžių. 
Prancūzijon, Europa* buvo 
apsiausti, neramumais. Daug 
huvo kalbama apie karą. Bu
vo jau jaučiama karo dū
mai.
KARO IŠVAKARĖSE

Kai mūsų traukinys įva
žiavo rugpiūčio 23 dienos ry
te, 1939 metais, į Berlyne 
stotį, tuojau čiupom laik
raščius. Laikraščiuose mir
gėjo stambios antraštės:
‘ ‘Ribbentropas išskrido j 
Maskvą tartis”, ir panašiom 
antraštės. Tuojau dingt min
tis į galvą: vadinasi, Hiile 
ris ir Stalinas nori susitar
ti. Nu ir 1939 metais, rug
piūčio mėnesį Stalinas ir 
Hitleris pasibučiavo (pasi 
rašė nepuolimo sutartį). Hit
lerio ir Stalino pikto pase 
ka — antras pasaulinis ka
ras. Nacių karo jėgos rug-

Kai teko būti Prancūzi
joje, pamilau prancūzus, nes 
jie yra malonūs ir simp.a- 
tingi, myli laisvę ir už ja 
kovoja. Jie yra meno ir 
mokslo žmonės. Jų knygy
nai, muziejai, teatrai ir mu
zika patraukia kiekvieną 
kuris atvyksta į Paryžių O 
tie požeminiai traukiniai to
kie patogūs ir jaukūs. La
bai gerai sutvarkytas pože
minis susisiekimas trauki
niais. Jei paklysti mieste 
’eini j; požemį ir lengvai iš
eini vėl į tikrą kelią.
DVI GARSIOS BAŽNYČIOS”

Paryžius turtingas ne til 
teatrais, muziejais, knygy
nais; bet taip pat kiekvieno 
asmens akį patraukia Notre 
Dame (Šv. Panelės Marijos) 
ir Sacre Coeur (Jėzaus Šir
dies) bažnyčios. Jėzaus Šir
dies bažnyčia yra ant kalno, 
tai Paryžiaus bazilika. Jė
zaus širdies bažnyčia yra

si tie milijonai buvę sukrau
ti laisvomis prancūzų tau
tos aukomis.

Taip pat labai graži yra 
Notre Dame bažnyčia, ji y- 
ra garsi. Ji pradėta statyti 
1163 metais. Ji buvo daug 
kartų perstatoma, taisoma 
pridedama prie jos įvairios 
dalys, atskiros koplyčios.

Ji buvo nekartą išgriauti 
bandyta, buvo padegta, ta
čiau nesugriuvo ir nesude
gė.

Buvo arkliai į šventuosius 
rūmus suvesti, tačiau ark
lide nevirto, vistiek ji aukš
čiau visų kitų Paryžiaus pa
minklų iškilusi.

Ilgai ji Paryžiaus centru 
buvo, ilgai apie ją sukosi 
Paryžiaus ir Prancūzijos gy
venimas, ir šiandien karui 
siaučiant, ir prancūzams ko
vojant už išsilaisvinimą iš 
nacių jungo, Notre Dame te
bėra Prancūzijos kataliky
bės centru.

sėjo 1 d., 1939 m., įžengė nepaprastai graži ir gražioi- 
į Lenkiją. je, bene aukščiausioje Pary-

Kai mes jau buvome Pa- žiaus vietoje. Iš Montmartre
ryžiuje, Prancūzija gyvena 
karo išvakarėse. Paryžiaus 
miestas buvo gerokai ištuš
tėjęs, koks milijonas žmo- i 
nių buvo išvykęs į pajūrius 
atostogų.
RUBEŽIAI UŽDARYTI

Rugpiūčio mėnesio pabai
goje Prancūzijos ir Vokie
tijos rubežiai jau buvo už
daryti.

Rugsėjo 5 dienos ryte, 
1939 m., su draugu Juliu 
Būtėnu išėjau į miestą. Laik 
raščių pardavėjai nnt kam
pų šaukė: “Prancūzija įsto
jo karan.” Paryžiaus veidą 
pastebėjom rimtą ir ryžtin
gą. Prancūzai kariai žygia
vo gatvėmis. Lėktuvai rai
žė padanges.

kalno matyti platus Pary
žius, atsiveria plačiausias 
vaizdas.

Paryžius toks platus, kad 
ir akimis apftnti sunku, nyk
sta jo rūmai tolimame ho
rizonte, visas Paryžius į vie
ną pilką plokštumą susilie
damas, tik Eifelio* bokštas 
smailiais griaučiais į padan
ges iškilęs dairosi...

Jėzaus širdies bažnyčia, 
1873 metų tautos susirinki
mo —

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

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

O'MALLEY and McKAY Jnc.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Siu 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

AR ŽINOTE. KAD...
MDRAUGOM

41 j i

LABOR DAT PIKNIKE
■ ■ • ■ - ■ / ■f

Pirmad., Monday, Rugs.-Sepf, 4< 1944
VYTAUTO PARKE

$500.00BUS DALINAMA

IŠLIKO IŠTIKIMI
LAISVEI

Kai antras pasaulinis ka- Tai Ne Viskas 
ras kilo (1939 m.), prancū
zų jaunimas subėgo į Notre 
Dame bažnyčią ir čia ieško
jo paguodos ir stiprybės.
Nors 1940 m., birželio mė
nesį, Prancūzija suklupo ir 
nacių tapo pavergti, bet 
prancūzai išliko ištikimi 
laisvei. Atrodo, kad greitai 
suskambės Notre Dame ir 
Sacre Coeur bažnyčių var
pai, kurie skelbs pasauliui, 
kad Prancūzija vėl laisva, 
kad nusikratė nacių jungo.

Šiandien vykstant kovoms 
Prancūzijoje ir Paryžiaus
mieste už laisvą Prancūziją, 

nutarimu, pradėta sta-! mes tik galime palinkėti^ 
tyti 1875 m. ir baigta tik kad prancūzai kuo greičirau- 
1891 metais, o į baziliką pa- šiai vėl sulauktų laisvės dle- 
šventinta tik 1919 metais ir, nų, kad vėl galėtų gražiau- 
yra laikoma visos prancūzų Į sius meno, literatūros ir mu- 
tautos paminkline bažnyčia, zikos veikalus duoti pasau
gos pastatymas atsiėjęs a- liui.
pie 60 milijonų frankų. Vi-i K. B.

Bus Ir-

VIENAS Didžiulis ir Garsus KEISTU
ČIO KUOBO CHORAS, kuris išpil
dys nepaprastai gražų meniškg 
programų.

DU Piknikiniai Orkestrai ŠOKIAMS 
per VISĄ DIENĄ.

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

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

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

SEPTYNIOS Laimingos Pramogų Vie
tos.

AŠTUNTA Valanda — LAIMES VA
LANDA.

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

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

Štai Kas Dar Naujo-

Nepraleiskite progos aplankyti DID
ŽIULE CICERIEČIŲ VALGYKLĄ, Kur 
pavaišins jus su skaniausiais Lietuviš
kais valgiais.
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Nauja vargonininku 
valdyba
Šiomis dienomis Plymouth, 

Pa., įvyko Vargcninkų Są- 
gos seimas, kuriim vadova-! 
vo A. Gregoraitis, raštinin
ku buvo A. Visminas. Sei
mą atidarant maldą sukal
bėjo kun. Inčiūra.

Muzikas A. Pocius prane- j 
ša, kad į naują valdybą iš-1 
rinkti šie asmenys: pirmi
ninku A. Aleksis, pagelbi- 
ninku A. Gregoraitis, rašti
ninku ir kasininku J. Saui- 
čiūnas, redaktoriumi A. Po-, 
cius.

Ta pačia proga tenka pri-1 
minti, kad Plymouthe, Pa., 
įsisteigė pirmoji lietuviška 
parapija Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

NEĮSILEIDŽIA Pavogė žiedus
Vagys įsilaužė į M. Busch 

namus, g244 Drexel Avė. ir 
išsinešė du šliūbinius žiedus,1

Į
12 paklodžių, vilnonį blankie i 
tą, radiją ir elektrikinį skus 
tuvą. Gal patys plėšikai ruo
šiasi vestuvėms.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED

CHICAGO IR APYLINKĖSE Budriko radio

Mrs. Jimmie Martin, 18 
m., prieš šešis mėnesius iš
tekėjusi, nori tęsti mokslą, 
bet mokyklų vyresnybė ne
duoda jai leidimo lankyti 
high school. (Acme-Draugas 
telephoto)

.. .

Pranešimai
Marąuette Park. Rugp. 26 

d. Vytauto parke Šv. Vardo 
draugija turės “moonlight” 
pikniką. Pradžia 6 vai. va
kare. Į šitą pikniką daug 
žada atvažiuoti net iš kitų 
koloniją, nes žino kad šis 
parengimo visas pelnas eis 
kareivių kalėdinėms dova
noms. Šioje parapijoje yra 
gana daug tarnaujančių Dė
dės Šamo kariuomenėje, jū
sų atsilankymas piknikan 
parems ir prisidės prie šio 
kilnaus užsimojimo. Visiems 
užtikrinta malonaus vakaro 
praleidimas ir pasilinksmi
nimas. šv. Vardo draugijos 
valdyba ir nariai visų lauks 
linksmai patarnauti. Įžanga 
pakiukas cigaretų.

Išvažiavimas
North Side, — šv. Myko

lo lietuvių parapijos išva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 27 d., 1 valandą 
po pietų, Jefferson Wcods, 
Bus skanių užkandžių, gnar 
žiu žaidimų, šauni muzika 
ir vėsūs gėrimai. Klebonas 
kun. P. Gasiūnas visus chi- 
cagiečius kviečia dalyvauti 
šiame išvažiavime.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Visų Šventųjų dr-gija ren
gia metinį pikniką Šv. An
tano parap. svet., 15th St. 
ir 49th Ct., Cicero, III., sek
madienį, rugpiūčio 27 d.. 
1944 m. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Šiame piknike bus lai
mėjimui trys dovanos: $5.00, 
$3.00, $2.00. Gerų valgių ir 
gėrimų. Lietuviška ir angliš 
ka muzika. Įvairių gėmių ir 
kontestų. Komisija kviečia 
visus atsilankyti dėl “good 
time”.

Komisija; J. Šileikis ir J. 
Kavaliauskas.

Rast. E. W. Mikutis

Žagariečių klūbo mėnesi
nis susirinkimas įvyks sek- 
rhadienj, rugpiūčio 27 d., 1 
valandą po pietų, Holiywood 
Inn svet., 2417 W. 43rd St. 
Malonėkite atsilankyti, nes 
turime prisirengti prie klū
bo metinio parengimo.

J. Keturakis, rašt.

Cicero. — Kareivių Moti
nų ir Moterų draugija eis 
in coropore prie šv. Komu
nijos sekmadienį, rugpiūčio 
27 d., 7:80. Susirinkite prie 
mokyklos 7:15.

Du kart subadė
LOGANSPORT, Ind. — 

George Dunn rugp. 8 d. ne
žinomo užpuoliko peiliu nu- 
garon subadytas, aną dieną 
geležinkelio kieme vėl ras
tas sunkiai peiliu sužalotas. 
Gunn atsisakė pirmą užpuo
liką išduoti, norėdamas pats 
atsirokuoti.

programa
Sekmadienį, rugp. 27 d., 

bus leidžiama nuolatinė Bu
driko radio valanda, 9:30 
valandą vakare per didžią
ją stotį WCFL-1000-k. Bus 
daug gražių dainelių, solo, 
duetų, ir smagios lietuviškos 
muzikos Budriko didžiulis 
radio orkestras patieks. Ši 
puiki programa lanko jūsų 
namelius jau 15 metų, lėšo
mis Juozo Budriko, gerų na
mų rakandų, auksinių daik
tų, radijų ir rekordų krau-

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

tuvės, adresu 3241 S. Hals- 
ted St. Kita Budriko prog
rama yra girdima kas ket
virtadienį vakare, 7 valan
dą, per Cicero stotį WHFC- 
1400-k., su dainomis, muzi
ka, pranešimais ir žiniomis. 
Visi kviečiami pasiklausyti 
šių įdomių programų kas 
sekmadienį ir ketvirtadienį.

Pranešėja

BARBORA PUIDOKIENE
(po tėvais Numgaudaitė)
Mirė rugp. 28d., 1944m„ 7;- 

50 vai. vakare.
GHinus Lietuvoje. Kilo Iš 

Telšių apukr., Židikų parap., 
Dllbikų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 87 metus.

Paliko dideliame nulifidime: 
4 dukteria Liudvisę ir žentų. 
Antaną. Robey, Zofiją ir žentą 
Mykolą Rudį, Placidą Ir žentą 
Albertą Pajauską, J ievą ir žen
tą Pranciškų Jucių; 8 sūnus 
Antaną Ir marčią Margaret, 
Kajetoną ir marčią Irene, Ra
polą ir marčią Oną; 18 anū- 
fikų ir 4 proanūkus; ir daug 
kitų gimimų, draugų ir pažįs
tamų.

Velionė prikiaueė’ prie Tre
tininkų ir Apaštalystės Maldos 
draugijų.

Kūnais randasi pašarvotas na
muose, po adresu 8314 South 
Union Avenue., tel. YAR. 7141.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugpjūčio 28d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta j Švento 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionėj «ielą. Po pa
maldų bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Oultterys, Sūnai, 
Žentai, Marčios, Anūkai. Pro- 
anūkai ir visos kitos Giminės.

I>aidotuvių direktorius: An
tanas M. Phillips, telefonas 
YARds 4908.

iTIARGPTI-f
VTBM1NTMJS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTI? ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1988 M

MFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:80 vai. vakare.

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

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, 111.

uįj Telefonas — GROvehill 2242
W 8 ‘ B fl

GARY, INDIANA LAlDOTTViU ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PflONE 9000 1117 ROOSE VELT STREET

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA NULIŪDIMO VALANDOJE

kbeipkitm prie mus 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

t
 SUVIRS 200 PAMINKLŲ 

RANDASI PAS MUS JŪSŲ

(kriaušio Materlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mSaų Lietuviam!* 
kUentama pilną patenkinimą. 

Didyste Ofisas tr Dlrbtnv*:

VENETIAN

Štai vienas U mfisų gralių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbta vi: 527 N. WESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PMONE: SKELEY 6108

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoj 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite savt 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS" •
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

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 
Chlcagos Dalyse

Radio Programai W0E8 
• (1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. t vai. vale.

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

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 stoviai prieinamas.

NARIAI
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Otonų Ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ m SUNAI
2814 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICBIGAN AVM.

Pbones: CANAJL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1276

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICmGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Pilone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAV. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. RAUSTEI) ST. 710 W. 18th STREET
_______________Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1648 WE8T 46th BT. Phone VAROS 9781

MAŽEIKA
8818 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—SS
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Kun. A. Briška ir Visi Brightonparkiečiai Nuoširdžiai 
Kviečia Visus

- I -
NEKALTO PRASID. PAR. METINĮ PIKNIKĄ
Rytoj, Sekmadienį, Rugpiūčio (August) 27 dieną, 1944 

VYTAUTO PARKE
Šis Piknikas bus vienas iš Įdomiausių. Bus visko — gražus programas, 

skanių valgių ir gėrimų, muzika šokiams ir visokių pasilinksminimų. Tad 
praleiskit linksmą dieną su Brightonp arkiečiais.

STEBI PLAT Ų PASAULI

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
LIETUVIS PACrFIKO FRONTE

Karys Juozas Bukaltas 
pmęs 1923 m. rugpiučio 27 
i., Beloit, Wis. Tėvams vė
jau atsikėlus į Chicagą, 
Juozukas pradinį mokslą išė- 
jjo Dievo Apveizdos lietuvių 
parapijonėje mokykloje. Po 
to lankė ir baigė Tilden 
tiigh school.

JUOZAS BUKALTAS

Juozas kariuomenėn pa
imtas 1942 m., spalių mėne
sį^ Jis šiuo metu randasi 
kur nors Pacifiko fronte.

Prieš išvykdamas Dėdės 
Šamo tarnybon, Juozas Bu
kaltas prigulėjo prie Šv.

Churchill Romoje
Anglijos ministeris pir

mininkas Winston Churchill 
vakar atvyko Romon ir lan
kėsi pas Šv. Tėvą. Pasikal
bėjimai tęsėsi valandą.

Prašo $10,000
LOS ANGELES, Cal. — 

Mrs. Frances McCaughy iš
kelia bylą prieš valgyklą, 
kurioje ji pargriuvo per iš
tiestą diržą. Reikalauja $10,- 
000 už susižeidimą, o $2.50 
už suplėšytas kojiness.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
RAJITER''LtetnviMuM
ftyriukM”

Vardo Draugijos, Dievo Ap
veizdos parapijoje.

Bukaltas yra nevedęs. Jo 
tėvai, Juozas ir Emilija Bu- 
kaltai, gyvena Bridgeporte, 
adresu 3421 So. Lituanica 
avė.

Lakūnas nelaisvėje
WASHINGTON. — Lt. 

Col. S. Gabreski, 25 m., iš 
Oil City, Pa., šiame kare nu
mušęs daugiausia priešo lėk
tuvų (28), karo pranešimu, 
yra patekęs nelaisvėn Vo
kietijoje. Gabreski turėjo 
prieš kiek laiko parvažiuoti 
poilisui ir rengėsi vesti, bet 
iš paskutinio skridimo virš 
Voketijos nesugrįžo.

Sudegė
NEW YORK. — Patrauk

ta teisman už apsileidimą, 
kai gaisre mirtinai apdegė 
jos kūdikis, Mrs. Margaret 
Lappin pasiaiškino, jog ji 
“tik išėjusi trumpai karčia- 
mon stiklo alaus” ir grįžusi 
rado namą liepsnose.

$1,368,361 dienoje
Anądien Cook kauntės iž

dininko ofise už 1943 m. už
silikusių taksų įmokėta už 
$1.368,361. Iš viso už perei
tus metus tų taksų sumokė
ta $121,459,000. Savinin
kams duota iki rugsėjo 1 d. 
užmokėti antrą taksų dalį. 
Po tos dienos bus pabaudos 
1 centas už kiekvieną euvė-f
lintą dieną.

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

Buvę Portland universiteto studentai, da bar lakūnai, stebi platų pasaulį. Paveiksle 
matome Portland universiteto dekaną kun. B. Delaunay, C.S.C.

Kas Girdėt*^ 

Chicagoje

Paaiškėjo paslaptis

Policininkų lazdos ne lik vagims, bet 
taip pat ir obuoliams mušti

Užsienio Karų Veteranai 
(Veterans of Foreign Wars) 
savo metiniame suvažiavime 
Morrison viešbutyjėe, kon
gresui pasiuntė prašymą, 
kad po karo šioj šalyje bū
tų įvesta, mažiausia vienų 
metų, priverstina karinė 
prievolė. Be kitų nutarimų, 
organizacija nusprendė ne
įsileisti į narius moterų, ku
rios dabar tarnauja bet ku
rioje karo tarnybos šakoje.

6 mėli. išbandymui
Teisėjas Zuris užvakar 

paskyrė 6 mėnesių išbandy
mą Mrs. M. Kottųitz, 59 m., 
59,13 So. Peoria, už suknelės 
pavogimą iš krautuvės.

Šuo nesiskaito
Vienai porelei parašius 

skundą, Kainų Kontrolės 
ofisas (OPA) paskelbė, jog 
“šuo gali būti skaitomas šei
mos dalis, bet namo savi
ninkas negali už jį pareika
lauti rendos”.

Išvežta
Teisėjo sprendimu Misa 

Margaret Mayhood, 41 m., 
1909 Warren Avė., vieniems 
metams išvežta valstybės 
ligoninėn po to, kai ji prieš 
kiek laiko patraukusi gaisro 
dėžutės signalą, “kad ji pa
bijojusi savo draugo".

Skelbkite?, “Drauge”.

Ilgą laiką Albany Parko 
stoties policijos kapitonui 
Robert Welling’ui atrodė 
keista, kad policininkai vis 
ateina stotin su dideliais, 
sveikais, raudonais obuoliais.

Kiek pakrapštęs galvą, 
kapitonas atsiminė, jog 
skersai stotiės buvo vaisinis 
medis, kurio šakos lūžo nuo 
obuolių. Bet jam rodės, jog 
žmogus niekaip negalėjo 
obuolių nuo žemės pasiekti. 
Tai kaip ir kur policininkai 
juos gaudavo?
NUMUŠA LAZDOMIS

Negalėdamas savo smal
sumo daugiau sulaikyti, ka
pitonas nutkrė dalyką ištir
ti. Vieną dieną pasislėpė už 
durų ir stebėjo. Netrukus 
gatve ateina du policinin
kai. Priėję prie obelies, juo
du sustoja, ima savo lazdas

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padalytą Cbicagoj. 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.

LEO NORKUS, Jr.
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BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
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ir paleidžia jas medin, šyp
sodami stovi ir žiūri kaip 
obuoliai krinta žemėn.

Kapitonui vėliau pasaky
ta, jog savininkas tam ne
prieštarauja, bet svarbu, 
kad paslaptis buvo išaiškin
ta

Mobilizuoja
Japonų valdžia išleido 

įstatymus, kuriais karo dar
bams mobilizuojama mote
rys ir studentai. Dėl mote
rų, įstatymas pareiškia, jog 
“kiekviena jauna, sveika 
moteris turi savo kraštui 
pasišvęsti”, o studentai “tu
ri stengtis suderinti mokslą 
taip, kad galėtų sykiu mo
kytis ir dirbti karo laimėji
mui reikalingus darbus.”

Kg pareiškė

Marinų generolas apie japonus
AMERIKIEČIŲ MARINŲ GENEROLAS PAPASAKOJO 

ĮVYKĮ IŠ JAPONŲ GYVENIMO

Amerikos marinų genero
las Lt. Gen. A. Vandegrift, 
kalbėdamas laikraščių ko
respondentams pareiškė, jog 
japonai nežino ką reiškia 
pasiduoti ir pasirengę kovo
ti iki pat paskutiniųjų.

Gen. Vandegrift pasakojo 
apie savo važinėjimus Sai- 
pan, Tinian ir Guam salose.

“Aš noriu aiškiai pabrėž
ti, jog mūsų ten kariaujan
tieji žmonės yra pilnai įsiti
kinę, jog jie kovoja su prie- j 
šu, kuris nežino ką reiškia 
pasiduoti ir kuris nemanoį 
pasiduoti”, — sako Vande
grift. '

Kaipo pavyzdį, kokie ja- i 
ponai yra fanatikai ir kaip 
gėdisi pasiduoti, Gen. Van
degrift papasakojo atsitiki
mą Guam saloje, “kur vie
nas japonas, paėmęs savo 
vaiką už kojų, įdaužė jam 
galvą ir paskui vaiką nume
tė žemyn nuo aukštos uolos. 
Po to perplovė savo žmonai 
gerklę, ją numetė nuo uolos, 
o pabaigoje pats nušoko.”

Kenilworth apylinkės gy
ventojams nusiskundžius dėl 
gaidžių trukšmingo giedoji
mo, Išleistas įstatymas, ku
ris reikalauja, jog gaidys 
giedodamas turi būti ma
žiausia 300 pėdų atstumo 
nuo arčiausiai gyvenamo na
mo, o vištos — 200 pėdų. 
Wilmette gaidžiai turi būti 
300 pėdų atstumo nuo gyve
namo namo, o vištos kvak
sėdamos 75 pėdas. Evans- 
ton’e gaidys giedodamas tu
ri būti mažiausia 30 pėdų 

j atstumo nuo gyvenamų na-, 
[ mU-

Dviguba nelaimė
SOUTH BEND, Ind. — 

Mrs. Joseph Haase gavo ži
nią, jog jos vyras, tarnau
jąs Maritime Service, New 
London, Conn., pasimirė po 
kelių valandų, jai karo de- 

Į partamento pranešta, jog 
[jos sūnų?, St. Sgt. William, 
(20 m., nesurandamas po
'skridimo misijos virš Vokie- 
tijos.

“Draugo” piknikas Įvyks 
rugsėjo 4 d. (Labor Day).

zį I Skaitykite “Draugą”.

X “Draugo” piknike, La
bor Day, rugsėjo 4 d., Vy
tauto parke, šeimininkėmis 
ir patarnautojomis sutiko 
būti Labdarių 3 kuopos, Ci
cero, III., šios veikėjos: K. 
Sriubienė, Motekaitienė, Mi- 
sienė, Kvedarienė, Bukaus
kienė, Stupurienė, šniaukš- 
tienė, Kučienė, Jakštienė, 
Zaurienė, Gailienė, Černaus- 
kienė, šrupšienė, Ogintienė, 
Laurinaitienė, Tre i n i e n ė, 
Skirmuntienė, Brau n i e n ė, 
Gribauakienė, F. Jurgeliūtė, 
Ag. Jurgeliūtė, Gendvilaitė, 
Ročiūtė, Paterebaitė, Alek
sandravičiūtė, Jflkštaitė, Sa- 
msonaitė, Vaišvilaitė ir ki
tos.

X Ben. J. Kazanauskas, 
Mutual Federalės Bendro
vės, 2202 W. Cermak Road, 
sekretorius, po dviejų sa
vaičių malonių atostogų, jau 
grįžo prie savo pareigų, pil
nas energijos ir pasiryžimo, 
kad su pabaiga šių metų 
bendrovės turtas peržengtų 
į trečią milijoną dolerių a- 
py vartos.

X Kun. J. Balkūnas, Mas- 
peth, N. Y., klebonas, pra
eitą penktadienį lankėsi dnr. 
“Draugo” redakcijoje. Taip 
pat atsilankė kun. A. Paže- 
reckas, iš Brooklyn> N. Y. 
Juos atlydėjo kun. J. Paš- 
kauskas, šv. Panelės Mari
jos Gimimo parap. klebonas.

X Chicagos Ateitininkų 
draugovės išvažiavimas į 
labdarių ūkį šį sekmadienį 
neįvyks. Atidedamas vėles
niam Laikui.

X Kun. J. Jančius, Tėvų 
Marijonų provincijolas, grį
žo iš Rytinių valstybių į 
Chicagą, praeitą penktadie
nį.

X K. Sriubienė ir E. Mo
tekaitienė, Labdarių 3 kuo
pos veikėjos Cicero, suorga
nizavo šeimininkių ir patar
nautojų štabą “Draugo” 
piknikui, kuris įvyks Labor 
Day, rugsėjo 4 d. “Draugo” 
pikniko šeimininkės rūpes
tingai ruošiasi, kad “Drau
go” piknike visi skaniai ga
lėtų pavalgyti. Patarnauto
jos labai šauniai patarnaus 
svečiams.




