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BULGARAI PRIEŠ
De Gaulle Prašo Balso 

Taikos Konferencijoj
WASHINGTON, rugp. 27. 

— Prancūzijos laikinoji vy
riausybė prašė J. A. Vals
tybių, Anglijos ir Rusijos 
priimti jų atstovus į poka
rinę organizaciją, kuriai pla
nai dabar ruošiami trijų di
džiųjų valstybių Dumbar- 
ton Oaks’e.

Gen. De Gaulle keliais at
vejais prašė sąjungininkų 
priimti Prancūziją kaipo 
narį Europos patariamos 
narį Europos patariamosios i 
komisijos.

PRANCŪZAI DŽIAUGSMINGAI PRI IMA AMERIKIEČIUS PARYŽIUJE Sako Nuginklavo Nacius Bulgarijoje; 
Prašo JAV, Anglijos taikos sąlygų

U

LONDONAS, rugp. 27.— 
Maskvos radio pranešimas 
sakė Bulgarija įsakiusi vi
siems V okieti jos kariams 
apleisti Bulgariją, ir grąži
no juos jėga jeigu jie atsi
sakys tai padaryti. Anot ru
sų raporto, Bulgarija lie
pusi nacių komandai ištrau
kti iš Bulgarijos visą savo 
kariuomenę, ir sakė iš Ru
munijos į Bulgariją, atbėgę 
naciai kariai bus nuginkluo
jami.

Nors Bulgarija užtikri
nusi Rusiją, kad ji laikysis 
“griežto neutraliteto,” čia 
manoma, kad ji, panašiai 
kaip Rumunija, greitu laiku 
paskelbs karą Vokietijai.

(New Yorke girdėtas Bul
garijos radijo pranešimas 
sakė vokiečiai Bulgarijoje 
jau buvo nuginkluoti, ir pa
tvirtino ankstyvesnę žinią., 
kad Bulgarija prašiusi Ame
rikos ir Anglijos dėl sąlygų 
pasitraukimui iš karo.)

Rusų pranešimas sakė 
pro-sąjungininkų Rumunijos 
vyriausybė tvirtai laiko Bu
charestą, ir kad buvęs Pre
mjeras Gen. Ion Antonescu 
buvo po areštu Karaliaus 
Mikalojaus palociuje.

ANKARA, rugp. 26. —
Britų diplomatinė misija 
stovi Istanbule pasiruošusi 
vykti į Bucharestą.

Sako Maršalas Kluge
Užmuštas Prancūzijoj
STOKHOLMAS, rugp. 26.

— Stokholmo Dagens Nyhe- 
ter rašė, kad Feldmaršalas 
Gunther von Kluge, nacių 
komandierius Prancūzijoje,
neva žuvęs. Sakoma rapor- Džiūgaujanti prancūzai patriotai sutinka amerikie- 1830, 1838 ir 1871 sukilimų metais, ir vėl skambino iš 
tas, kuris neva atėjęs iš čius įeinant į Paryžių. Patriotai kiek galėdami padėjo džiaugsmo, sąjungininkams stumiant nacius atgal į Vo- 
Vokietijos, nedavė jokių Amerikos ir Prancūzijos armijoms pavaryti nacius iš Pa-! kietiją. (Signal Corps Radiotelephoto, per radio iš Cher- 
smulkesnių žinių:. ryžiaus. Paryžiaus bažnyčių varpai, kurie skambino 1789,; bourgo; Acme-Draugas Telephoto.)

Du Kartus Bandė Nudėti De Gaulle; 
Sąjungininkai Artinasi Prie Verdun

Naciai Sako Japonai Evakuoja Manilą
LONDONAS, rugp. 27 — 

Nepatvirtintas nacių radio 
pranešimas sakė japonai 
skubiai evakuoja Manilą, 
Philippinų sostinę. Palieka
mi vien tik patys reikalin- 
giausieji asmenys.

GENERALINIS ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, rugp. 
27. — Gen. MacArthur pra
nešė apie rekordines atakas 
ant japonų aerodromų Ce- 
ram ir Amboina salose, ir 
naują puolimą Palau laivy
no bazės, į rytus nuo Phili
ppinų.

Apie 50 Liberator lėktu
vų numetė 101 toną bombų 
ant tų aerodromų penkta
dieny. Bombos sunaikino 
ant žemės esančius lėktuvus 
ir sukėlė didelius gaisrus.

Koror uostui Palau saloj 
teko 85 tonai bombų. Aš- 
tuoni japonų lėktuvai prie
šinosi. Vienas Liberator 
lėktuvas buvo numuštas.

P—38 naikintuvai apšau
dė Kaoe įlankos rajoną Hal- 
mahera saloje, ir padegė 
sandėlius ir vieną mažą lai
vą. Prie Kai salų lėktuvai 
nuskandino japonų prekinį 
laivą.

Naciai Traukiasi iš Arno Upės Rajono
ROMA, rugp. 27. — Na

ciai iš lėto pasitraukia iš 
Tiber klonio ir Arno upės 
rajonų, ir rodo tik mažą o- 
poziciją aštuntos armijos 
kariams, kurie artinasi prie 
išgarsintos nacių Gotų lini
jos.

Daugely vietų vakarinėj 
pusėj Pratomagno kalnų vo
kiečiai evakuoja kaimus ir 
išsprogdina įrengimus, kas 
nurodo, kad jie mano trau
ktis atgal dar toliau.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 28 d.: 8v. Au

gustinas, vyskupas; seno
vės: Liukas ir Kantminė.

Rugpiūčio 29 d.: šv.‘ Jo
no galvos nukirtimas, šv. 
Sabina; senovės: Lameika 
ir Nadinė.

Britai kariai, sekdami 
gausų Apecchio miestelio 
apšaudymą, rado jį tuščią. 
Toliau vakaruose, indėnai 
kariai be opozicijos žygiuo
ja per kalnus.

ORAS
Ūkanota, šilčiau.

Puolė Japonu Salas
700 Myliu nuo Tokyo

PEARL HARBOR, rugp. 
26. — Pacifiko laivyno pra
nešimu, Liberator lėktuvai 
atakavo Iwo, 700 mylių nuo 
Tokyo, ir numušė tris iš 10 
japonų lėktuvų. Du mūsų 
lėktuvai buvo sužaloti.

. Amerikos lėktuvai taipgi 
atakavo Roto, Pagan ir Ag- 
uijan salas, Marianas saly
ne.

Caroline salyne vienas 
B—24 lėktuvas atakavo 
priešo kareivines Yap saloj.

Armijos ir laivyno lėktu
vai atakavo Nauru salą.

Lenkai Mano Sudaryti
Koalicinę Vyriausybę
LONDONAS, rugp. 27.— 

Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad lenkų vyriausybė 
Londone užgyrė pasiūlymą 
susijungimui su lenkų ko
mitetu Maskvoje. Vyriau
sybė tuo žygiu neišsižada 
savo teisių^ bet pripažįsta 
rusų-lenkų ginčo išrišimo 
reikalingumą.

Premjeras Mikolajczyk 
įgaliotas vykti Varšuvon 
kaip tik sostinė bus išlais
vinta, ir ten sudaryti naują 
vyriausybę, kurion įeis da
bartinės vyriausybės nariai, 
lenkai komunistai iš Mas
kvos ir Lenkijos požemio 
atstovai.

Požemis Lenkijoje dabar 
svarsto tą pasiūlymą ir, 
manoma, šią savaitę parei
kš savo nuomonę.

KARO BIULETENIAI
— Nacių lėktuvai bombo

mis ir kulkosvaidžiais puo
la Paryžių.

— Sąjungininkų lėktuvai 
sužalojo nacių kreiserį ir 14 
prekinių laivų prie Brest 
uosto.

Karalius Panaikino 
Mikhailovič Armiją

LONDONAS, rugp. 26.—
Jugoslavijos Karalius Pet
ras pasirašė įsakymą, ku
riuo panaikina Gen. Draja 
Mikhailovičiaus vadovauja
mą jugoslavų armiją.

Vakar pasirašytas aktas 
atšaukė 1942 m. birželio 10 
d. įsakymą, kuriuo buvo įs
teigtas Jugoslavijos aukštos 
komandos štabas.

■/■ i vi « ii vi ■
Kiniečiai Veržiasi

Gilyn į Tengchung
CHUNGKING, rugp. 27.

— Kiniečiai kariai atmušė 
japonų kontratakas Teng
chung mieste ir veržiasi gi-
lyn į pietinę miesto dalį. ,rodo galimybę> kad naclal

Pietvakarinėj daly Lung-1 gal patraukia dalį savo ka- 
ling kiniečiai atakavo ir už- riuomenės iš. šiaurinės Suo- 
ėmė japonų pozicijas. | mijos.

Sakomą Vengrijoj 
Įvyko Perversmas

BERNAS, Šveicarija, ru
gp. 27. — Vengrijos rate
liuose sakoma, kad buvęs 
premjeras Stephan Bethlen 
nuvertęs Regentą Nichola3 
Horthy ir atsišaukęs į ka
riuomenę imtis ginklo prieš 
vokiečius. Manoma pervers
mo pasėkoje bus prašoma 
paliaubų iš jungtinių tautų.

Naciai Gal Traukia 
Karius iš Suomijos

STOKHOLMAS, rugp. 27. 
— Laikraštis Aftonbladt 
sakė obzervatoriai šiaurinėj 
Norvegijoj pastebėjo, kad 
nacių laivai plaukia šiaurėn 
tušti ir grįžta pilni, kas nu-

LONDONAS, rugp. 27. — | 
Paryžiuje pasilikę fašistai 
dviem atvejais bandė nu- 
šauti prancūzų laikinos vy
riausybės pirmininką, Gen. ; 
Charles de Gaulle.

Pirmas bandymas buvo 
padarytas Notre Dame ka
tedroje, kur Gen. De Gaulle 
dalyvavo' pamaldose atsidė
kojimui už Paryžiaus išlais-; 
vinimą.

Antrą kartą buvo į jį 
šauta parado metu, ant gra
žaus Place de Concorde 
bulvaro.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 27. — Vyriau-1 
sias sąjungininkų koma n-, 
dierius Gen. Dwight D. Ei-1 
senhower aplankė Paryžių, j 
Savo kalboje jis išreiškė są
jungininkų sveikinimą pran
cūzų: tautai.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 27. — šeši są

jungininkų daliniai skuba į 
Vokietijos sieną. Pagal vė
liausius raportus, jie ran
dasi netoli Verdun ir Sedan, 
pirmojo Pasaulinio Karo 
tvirtovių.

Abu tie miestai randasi 
130 mylių už Paryžiaus, kas 
nurodo sąjungininkų žygia
vimo greitumą.

Sedan yra 18 mylių nuo 
Belgijos sienos, o Verdun 
yra 50 mylių nuo Vokieti
jos ir 35 mylios nuo Metz.

Britų antra armija, pra
šokdama pro amerikiečių 
pozicijas, persikėlė per Sei- 
ną į šiaurvakarius nuo Pa
ryžiaus, ir skuba į Pas de 
Calais robotinių bombų pai- 
krantę.

Gen. Eise.nhower štabas 
transliavo Luksemburgo ir 
Alsace-Lorraine gyvento
jams įspėjimą, kad sąjungi
ninkų armijos tuoj žygiuos 
per jų žemes pakeliui į Vo
kietiją.

Kaujasi su Naciais Galati Perėjoj
Naciai Bėga iš Pietinės Prancūzijos

LONDONAS, rugp. 27.— 
Rusų kariuomenė baigė už
imti Besą rabi ją, pasiekda
ma Dunojų frontu nuo Prut 

;upės iki Juodosios jūros, o
— Sąjungininkų lėktuvai kiti rusų daliniai žygiuoja 

atakavo Hamburgą ir Be r- vakaruoana į Karpatų kal- 
lyną, bei sintetinio aliejaus nūs, vydamiesi į Vengriją
varyklas vakarinėj ir šiaur
vakarinėj Vokietijoj.

— Tokyo radio sakė “di
deli” Amerikos lėktuvai 
bandė pulti Ansban plieno 
centrą Mandžiurijolje, bet 
buvę “pavaryti."

— Maskva sakė graikai 
patriotai sukilo prieš nacius 
Crete saloj.

bėgantį priešą.
Priedinis rusų pranešimas

sakė sovietai marinai išli
po Valcov uoste, prie Duno
jaus žiočių, ir susijungė su 
kariais tame rajone.

veržiasi į Bucharestą ir Plo- 
esti aliejaus* laukus.

Raportas iš Maskvos sa
kė kiti rumunų daliniai jau 
užėmė kalnų perėjas iš Ru
munijos į Vengriją.

Estijoje, rusai pasivarė 
tolyn už okupuoto Tartu, 
100 mylių į pietryčius nuo 
Tallinno.

Nacių pranešimas sakė 
rusai pradėjo didelę cfensy- 
vą į šiaurryčius nuo Var
šuvos, ir kad aršios kovos

Rusai taipgi užėmė seną- vyksta pagal Bugo upę prie 
ją Ismail tvirtovę. Rumu- Vyškovo. Maskva pranešė 
nijos fronto centre rasai apie užėmimą aštuonių ap-
kaujasi prie Galati perėjos,! gyventų vietų į pietus nuo• _
ir užėmę Galati ir Foscani Rytprūsių.

ROMA, rugp. 27. — Ame
rikos mechanizuotom jėgom 
besiveržiant gilyn į Rhone 
klonį, nacių kariuomenė 
greit traukiasi iš pietinės 
Prancūzijos.

JsiLaužę į Rhone klonį į 
šiaurvakarius nuo Marsei- 
lle, amerikiečiai užėmė Avi- 
gnon, Aries ir Tarascon, ir 
pasuko į šiaurę, kad susi
jungti su kitom sąjunginin
kų jėgom.

(Nacių radio pranešimas 
pripažino, kad Gen. Blasko- 
witz kariuomenė pasitrau
kia Rhone kloniu, kad išbėg
ti iš pietinės Prancūzijos ir 
susidėti su nacių jėga šiau
rėje, matomai paskutinėm

kovom prieš pačią Vokieti
ją)

Stumia Japonus
Atgal Burmoje

KANDY, Ceilonas, rugp. 
26. — Stumdami japonus at
gal šiaurinėj Burmoj, są
jungininkai pasivarė pirmyn 
pagal Mandalajaus geležin
kelį suvirs 22 mylias. Ingy- 
ingon kaime jie randasi pus
antros mylios į šiaurę nuo 
Pinbaw, 24 mylias į pietva
karius nuo Mogaung.

Atrodo, kad joponai smar
kiai ginsis prieš savo Tid- 
dim bazę, 40 mylių gilumoje 
vakarinėj Burmoj.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
taipgi viris kolonijos lietu
vius bei lietuvaites ar tai 
aukomis ar darbu ar genis 
patarimais prisidėti. Vienin- 

Šią vasarą neįvykus para- ga3 darbas visuomet atneša 
pijos išvažiavimai, klebenąs geras ^pasekmes. Ypatingai 
tam tikslui aplankė parapi- šiame kritiškame memente, 
jiečius, prašydamas paskir- kada mūsų gimtinė šalis Lie 
ti savo aukelę. Kaip visuo- tuva yra vėl užpulta ir nai- 
met, taip ir šiuo atveju kle- kinama priešų, mum? reikė- 
bonas neapsivylė, nes visi tų daugiau susirūpinti ir 
parapijiečiai nuoširdžiai su- diibti šelpimui suvargusių 
tiko ir aukas įteikė. Viso bro'ių ir seserų.
aukų surinkta $1,150. Už tai ,, . , v. . ... . .1 Šio skyriaus valdyoai lin-klebonas širdingai dėkoja vi
siems ir visoms.

New Haven, Conn.
v ■ a

žinios

Parapijos bazaras 
spalių mėnesį. Jam

įvyks
mūsų

kiu energijos ir pasisekimo 
atlikti savo užbrėžtą tikslą.

M.

darbštus klebonas kun. E. Kiek dirba kunigų 
Gradeckas ir komisija jau 
ruošiasi ir kviečia viris pa
rapijiečius prisidėti auko 
mis ir darbu.

misijose?

SUIMTAS GENEROLAS Paterson, N. J.
! žinutės

Parapijos ir CYO pikni
kas bus rugsėjo 3 d. Parnel- 
lis pivilijone, 5 Avė. ir Ri- 
ver St. Gros parapijos jau
nimu orkestras. Bus įdomi 

i programa.

Liet. Vyčių kuopos peror
ganizavimo susirinkimas bu
vę pirmadienį, rugpiūčio 21 
d., 7:30 vai. vak.

Vaikučių lietuvių kalbos 
mokykla gerai lankoma. Vai 
kus mokė pats klebonas, o 

1 dabar mokys kun. J. Stašai
tis.

Mūšiuose netoli Bresto su-

tis.
CYO valdybą sudaro pir

mininkė Florence Žiliūtė, 
vice pirm. Helen Balis, sekr. 
EI. Staniulis, iždin. Vincen
tas Rutkaitis.

Zakristijonas Augustas 
Misiūnas po operacijos sveik 
sta namie. P. Vencevičienei 
daryta sunki operacija. Gy
doma šv. Juozapo ligoninė
je.

Uždarė
Iš Švedijos pranešama, 

Austrijoje naciai uždarė vie
ną po kito universitetus. 
Naciai aiškinasi, kad tai pa
daryta dėl karo priežasties.

Atminimui dovana
' JUGOSLAVIJA. — Jugo

slavų partizanų vadas mar
šalas Tito New Yorko mayo- 
rui La Guardia kaipo atmi-

kurį jis per trejus metus 
vartojo Jugoslavijos kalnų 
kovose su naciais. Tito do
vaną siunčia mayorui per 
Jugoslavijos vidaus reikalų

nimą siunčia savo pištolietą. ministerį Dr. S. Kosanovic.

K
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Leitenantas Juozas šlikar 
rašo savo tėveliams Juozą 
ir Jadvygai Šilkams loišką 
iš Italijos. Jis praneša, kad 
jau sukako dveji metai, kai 
tarnauja užjūry. Ta proga 
gavo 5 dienos atostogų, ku
rias praleido Romoj. Jis ra
šo buvęs priimtas Popie
žiaus, kuris suteikė palaimi
nimą jų grupei.

Tėveliai džiaugiasi, kac 
jųjų sūnus yra sveikas ii 
gavo progos aplankyti Šv 
Tėvą ir Romos miestą.

Se t Cliff Inn vasarvietė 
kurios savininkai buvę mū 
sų kolonijos veikėjai V. Noi 
kūnas ir F. Rumskas ir km 
lietuviai yra turėję daug grr 
žiu parengimų, perėjo nau 
jam savininkui Jonui Nor 
kūnui. Nauja3 savininkai 
Joms Norkūnas jau prade 
jo remontuoti svetainę ir 
viešbutį, kad viskas būtų 
tvarkoj rugsėjo 3 d., kada 
įvyks Amerikos Lietuvių Ta
rybos Cenn. apskrities išva
žiavimas.

Viso pasaulio misijose dir ( 
ba 22,000 kunigų, 9,000 bro- imtas dar vienas nacių ge
lių, 53.000 vienuolių, 76,000 nerolas, Lt. Gen. Kari Spang, 
mokytojų, 92,000 katekizuo-, vokiečių 266-os divizijos va- 
tojų ir 33,000 kitokių pagel- das. Čia generolas, nešioda- 
bininkų. mas amerikonišką šalmą,

------------------ karu vežimuku “jesp’, veža-
Skaitykite “Draugą”. mas atgal už fronto linijos.

Pas savo gimines Antaną 
ir Petronėlę Mačiulaičius a- 
tostogis praleidžia Mačiu
lienė su dukrelėmis ir sū
num iš Woodhaven, L. I. M.

ĮSTEIGTAS LIETUVOS 
ŠALPOS BENDRO 
FONDO SKYRIUS

Rugpiūčio 5 d., Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus' 
susirinkime plačiai kalbėta' 
apie būsimą tarytos skyrių 
išvažiavimą, kuris įvyks ru
gsėjo 3 d., Sea Cliff Inn, 
Morris Cove, Conn. Rengė
jai deda pastangas, kad vis
kas būtų priruošta sėkmin
gai, su programa ir kalbo
mis, su skaniais užkandžiais 
ir gėrimais.

Šiame susirinkime ^steig
tas Lietuvos šalpos Fondo 
skyrius ir išrinkta valdyba 
iš sekančių darbščių asme
nų: pirm. A. Pilvelicnė, vicc 
pirm. S. Tamulicnė, rast. J. 
Dičkicnė, iždin. J. šilkienė, 
iždo globėjos M. Dibužins- 
kienė ir M. Kripaitienė. Or
ganizatorė O. PikelDnė. Gar 
bėfi pirm. kun. Edvardas 
Gruleck :s.

Valdyba kviečia visas kuo 
pas bei vietines draugijas 
prisidėti prie šio skyriaus,

''S® IS
e s 32 ©t!

On (fays nff froni uetr uork, 
sbe mint d o t be kmnilry—

Bnt uitb no eleetrie iiou
she's ia uit auful ąuandary!

IŠKEISKITE savo nevartojamus 
elektros dalykus į Karo Štampas
Vargše Mrs. Grey! Tai kuriai reikia sutvarkyti savo 
namus ir taipgi yra užimta dirbtuvėje karo darbu, 
reikalingi laiko-taupymo elektros įtaisymai namuose. 
Ypatingai gi prosas. Bet karo laikais prosų sunku rasti.

Ar nepagelbėait jai, ir kaikuriai kitai šeimininkei, 
IŠKEIČIANT savo ekstra elektros prosą j Karo Štam
pas pas savo elektros krautuvininką? Su tuo prosu jis 
gali nudžiuginti kaikurią karo darbais užimtą šeimi
ninkę.

Jis taipgi duos štampų už bei kurį kitą nevartojamą 
elektros dalyką net ir už sugedusius. Jis juos pataiso.

IŠKEITIMAS pagreitina pergalę dvejopai—parduo
da Karo štampas, ir pagelbsti kaimynui svarbiam užsi
ėmime.

PASTABA: Oommonwoalth Ed son Kom- 
panija išperka vartoti; elektros jronfcirru) 
\»-l pu i'l.i \ im u i, bet maloniai pagelbsti 
(’bieagos Krautuvininkams šiame patrioti
niam Iškeitimo I’Iane.

COMMONWEALTH EDISON COMPANl

CYO išleido laikraštėlį ka
riams. Redaktorium yra Juc 
za3 Jokubavičius, pagelb. E- 
leonora Staniulis ir Helen 
Banis, o spausdina J. Gudii-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically 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. Specialė 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 A v.

Phone YARDS 1373
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami } 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

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

IUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1OOO K., NodSlioe 
vakare — *:30 P. M.
WHFC, 14IM) K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavlmui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IAMOKftJIMŲI

Panaudokite Progų Dabartinėms Žcmome 
NiioAitnėlo lietoms.

TAPKITE_FINANSIN-IAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mftsų įstaigoje- Jflsų indėliai 
rfl|,«-«lIngai globojami Ir Ilgi |5 1)00.00 ap
drausti per Federnl SnvIngH and Ixian In
surance Corporation. .Irisų pinigai bus greitai 
temokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
EI NANSI Nf. IŠTAIGA.

— 47 Metai ^tmlngn Patams vlniol —
rSfc C' ____

K E I S T U T O S A VI N G S AND L O A N 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

A S S O C I A T I O’N 
8226 SO. HALSTED ST.

Lietuvių iDidžiausia 
Jewelry Krautuvė

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

I

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis —- Nenudaiantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora ak ų \lsnm gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas modernigklAusla 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti. "■

Sfl METAI PATYRUSIO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OFTOMETRMTAt 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-toa
Telefonas: CANAL 0323, Chlcago 

OFISO VA TANUOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir Sefttad. 9:80 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U, S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

L*

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

'Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivu Aki* 
Ištaiso.

Ofiso' Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

_ Kampu 34th Street
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki S 

Sekmadienyje pagal sutartu

JBb

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

—— ■ 1 1 ...... ------Į- ■■ ..... — .fr. —--- • :
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Bes. 6068 So. Tslman Ava.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. PROspeet 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47 th Street 

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

Ofiso TeL VIRgtola 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6921
KENtrood 5107.

2 ri

Ros. TeL GROvehflJ 0617 
Offloe TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I t CHIRURGAS

OFISO VALANDOS £
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 We6t Marųaette Road 

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. A 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ™ 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. REPubllc 7868

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 W«t S5th Street

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
■1D TUMAS B CHIRURGAS
- B AKINTUS PRITAIKO A 

744 West S5th Street
VaL: 11-12; 2-4; h 8:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbame savo ranko
mis.
______________________ •

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspeet 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............VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2 :00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*.

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

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

5147 S. Halsted St., Chlcago
^Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir fteštadieniai*
Valanda*: 2—8 pspiat.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Boa. TeL ! REPubllc 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868 A

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

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

Sekmadieniais pagal susitArimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dal Uą kad jo nebraj^^
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, rCCTNOTS

CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HEI,P WANTED — MOTERYS HELP WANT1.I) — MOTERYS

"PRArGAS” HELP YVANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Deerborn Street 
Tel. KANdolvh 0488-94 H»

n EI,r VVANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRISINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON 

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

LAMBRECHT CREAMERY 
________ 4150 W. FuIIerton

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVĖS DARBŲ
PASTOVUS DARBAI

GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

PATYRUSIŲ
BORING MTLL, TURRET IR 

ENGINE LATHE DARBININKŲ 
IR BLANCHARD GRINDERS

------- REIKIA-------

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 

vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsigaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVĖS DARBŲ

GERA MOKESTIS
Puiki po karo proga.

ILLINOIS CONDENSER CO. 
1160 N. Hovve 

(Arti IHyMoii ir Ualsted)

MICHIGAN 7500

100 U KARO DARBAI
CHICAGO GEAR MFG. CO. 

2823 W. Fulton St.

ji esanti ir ko verta. Kalbo
je yra išdėta visa tautos pri
gimtis, istorija, būdo ypa
tybės, siela, dvasia. (Jab-

DŽENITORKŲ
REIKIA TUOJAUS 

100% KARO DIRBTUVĖJE 

A-l DARBO SĄLYGOS

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

JOHNSON & JOHNSON
(GAS MASK DIVISION)

4851 VV. 66th St. POR. 6277

PARK - VIEW 
WEST WASH LAUNDRY CO.

REIKIA

SHIRT PRESS OPERATORIŲ 
★ ★ ★ ★ 

PATYRIMO NEREIKIA
GERA MOKESTIS 

GERA VIETA DIRBTI

TEL.: CANAL 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
ATSIŠAUKITE Į

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

DRILL IR PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

REIKIA
PATYRIMO NEREIKIA
Gera Mokestis—Pastovumas 

Laikas ir pusė virš 40 valandų
DARBAS SU ATEITIMI

OLSON MFG. CO.
1820 VV. GRAND AVĖ.

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

Ištyrė nelaimę
WASHINGTONAS. — Pa

darius tyrinėjimą, pranešta, 
jog traukinio nelaimė, liepos 
3 d., prie Maine, Arizona, 
kurioje 4 keleiviai užmušta 
ir 126 sužeista, 12 vagonų 
nubėgus nuo bėgių, įvyko 
dėl per greito važiavimo. 
Traukinys, važiuodamas iš 
Chicagos į Los Angeles, 
Cal., viename pasisukime 
važiavo daugiau kaip 70 
mylių j valandą, kai tuo tar
pu įsakyta toj vietoj neva
žiuoti greičiau 55 mylių į 
valandą.

ASTHM A
Palengvinimas per “ASMIN”

J v. VAI,. AK PINIGAI ATGAL 
Dėl Naktinio ir Rytinio Konulio 

Pabandykit BRONKES
1103 U . «3r<i St. Eng. <1515

STEVEN’S PlIARMACY
(HHHlil  

★ SHEET metal DARBININKŲ į Skaistybė — turtas pa
slėptas trapiam inde, kuris 
kas valandėlė gali sudužti.

★ 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.

★
★ (Šv. Pranciškus)

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

VYRAI IK MOTERYS

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

Tel. YARDS 1866.

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

Planuoja Paskirti 
Reichą į Dvi Zonas

LONDONAS, rugp. 27.— 
Sąjungininkai keičia savo 
planus V-okietijos okupaci
jai. Vieton trijų zonų, ma
noma įsteigti tik dvi, kurių 
viena būtų rusų okupuota, 
o antra jungtinės amerikie
čių ir britų jėgos.

Ši mintis kilo dėlto, kad 
nemanoma, jog Vokietija 
pasiduos, o reikės pačioj 
Vokietijoj nugalėti jos ka
riuomenę. Tą turės padary
ti rusai iš rytų, ir jungti
nė sąjungininkų jėga iš vai- 
karų, tad ta pati sąjungi
ninkų jėga vykdys okupa
ciją, be skirstymo į ameri
kiečių ir britų dalinius.

VYRŲ
MOTERŲ

Visokio Amžiaus
Karo Dirbtuvėje 

★ ★
★ LENGVI ŠAPOS DARBAI
★ PO KARO APSAUGA
★ DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI
★ 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 REIK AI,INGA

REIKALINGA — dabartinis adrmas 
JOHN BUDRECKIS ar JOHN BUR
IUOK kuris pirmiau gyveno po ad
resu 454S S. Cottage Grove Avenue. 
Turim gerų žinių jam. Rašykit ar 
pašaukit- T O. HINZE. 120 S. T,a 
Šalie St. Room S13, tel. RANdolph 
4(142.

'k ★ ★★ ★ ★★ ★ it
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For HelpI
★ For Service I
★ For Resuits I 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Elthnanlan Daily Newspapef 
— ESTABLISHED 1909 — 

GALT AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TĖTI— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG LITHLANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

******* * *

K V PADARYTŲ, JEI SI G Al TŲ...

Prancūzų kariuomenė, žengianti šiaurės linkui nuo pietinės Prancūzijos pakrantės, 
turi Hitlerio paveikslą, kurį rado paėmus nacių štabą. Prancūzai rodo, kaip jie pasi
elgtų su Hitleriu. (Acme-Draugas telephoto)

Aplankė istorišką vietą

Amerikos lakūnai meldžiasi garsioje 
$v. Panelės Marijos šventovėje

U. S. LAKŪNAI KARTU SU VIENU ANGLIJOS VYS
KUPU MELDĖS UŽ ANGLIJOS ATSIVERTIMI Į 
KATALIKŲ TIKĖJIMĄ.

Jau nekartą šiame kare veikslą. Pagal šį paveikslą
teko išgirsti apie gilų mūsų 
kareivių religingumą. Nese
niai gauta žinia, kad nema
žas būrys Amerikos oro ka
rių aplankė garsiąją Angli
jos šventovę — Our Lady 
of Walsingham. Kelionę į 
šventąją vietą suorganizavo 
pagarsėjęs oro korpusų ka
pelionas Poletti.

Nuvykę į šią garsiąją 
Švč. Panelės šventovę, šios 
šalies lakūnai drauge su 
vienu Anglijos vyskupu mel
dėsi už Anglijos atsivertimą 
į katalikų tikėjimą. Didelė 
dalis kareivių, aplankiusių 
šventovę, per naktį dirbę, 
be miego, parodė didelį pa
sišventimą.
KLEBONAS
NUSTEBINTAS

Klebonas kun. Stokes, 
kaip paprastai, vidudienį 
aplankęs savo bažnyčią, nu
stebo radęs tokią kareivių 
daugybę. Tuo laiku papras
tai bažnyčia būdavo tuščia.

Lauke kareiviai apspito 
kleboną ir klausinėjo apie 
garsiąją šventovę. Klebonas 
kiek galėdamas pasakojo 
jiems apie šios šventovės 
įkūrimą, apie žmonių pa
maldumą į Švč. Panelę.

Walsingham šventovė gar
si jau nuo seno. Padavimai 
mus moko, kad šventovė bu
vo angelų pastatyta. Istori
jos faktai mums liudija, jog 
nuo vienuolikto šimtmečio 
Walsingham buvo šventovė, 
kurią globojo Šv. Augustino 
vienuolijos kunigai.

Taip pat iš istorijos suži
nome, kad karaliaus Henri
ko VIII persekiojimų laikais 
šios šventovės Šv. Panelės 
originali stovyla buvo sude
ginta. Niekas nežinojo kaip 
ji atrodė. Įdomu pastebėti, 
jog žmonės stengdamiesi at
gaivinti pamaldumą į švč. 
Panelę šioje vietoje, kreipė
si į garsios atminties popie
žių Leoną XIII. šv. Tėvas 
Leonas XIII išrinko vienoje 
Romos bažnyčioje esantį pa-

mą Anglijoje. Apsireiškime 
toji ponia buvo perkelta į 
Nazaretą, kur matė namelį, 
kuriame gyveno Šv. Šeimy
nėlė. Švč. Panelė liepė po
niai Faverches išmatuoti na
melį ir pagal tuos matavi
mus pastatyti panašų name
lį savo žemėje. Toje vietoje 
įvyko daug stebuklų. Čia 
Augustijonai pastatė milži
nišką vienuolyną ir bažny
čią, kurios šiandien beliko 
tik vienas langas.

atsižymėję Oberamergau,
Vokietijoj, scenos artistai, 
kurie kasmet puikiai atvaiz
duoja Kristaus Kančią, nu
kaldino naują statulą Švč. j Šią šventovę aplankė net 
Panelės. Šią statulą su i ir atsimetėlis karalius Hen-
džiaugsmu priėmė Walsing- 
ham gyventojai.

Walsingham Švč. Panelė 
tris kartus apsireiškė poniai 
Richeldis de Faverches, ne
ilgai prieš normandų puoli-

rikas VIII. Vėliau šisai pats 
karalius liepė vienuoliją ir 
bažnyčią sudeginti, užmušė 
vienuoliką vienuolių ir su
naikino Panelės Švč. statu
lą.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

S prlnosiniai 
Matrasal

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

Ateikite šiandie!

Studlo Coiich

Telefonas SEELEY 87G0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
Moflbntj — be 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
22*2 W. CFRMAK RD........................... Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rsžtininkss
.. ■ --- ------------------ --------------- -
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Ko netenka naciai
Reikia tik stebėtis, kokiu greitumu sąjungininkai iš

laisvina Prancūziją. Net nacių biitzkriegai 1940 metais 
nėjo taip sparčiai, kaip eina dabartiniai amerikiečių, 
anglų ir kitų kariuomenių pulkai per Prancūzijos lau
kus. Sąjungininkų žygius Prancūzijoj Nevy York Times 
savo editoriale šiaip karakterizuoja: “What we are 
witnęssing has something of the puzzling effect of a 
motion picture being run backvvard.”

Buvome jau rašę, kad Hitleriui netekti Prancūzijos, 
reiškia labai daug netekti. Reikia žinoti, kad naciai, 
okupavę Prancūziją, kaip ir visus kitus kraštus, iš
naudojo savo karo reikalams. Visas dirbtuves jie už
kinkė gaminti karo pabūklus. Turtingi laukai pristatė 
nacių armijoms maisto. Anglies ir geležies kasyklų dar
bininkai dieną ir naktį dirbo ir pristatė vokiečiams to 
žemės turto dideliais kiekiais. Vienu žodžiu, priblokšta 
ir pavergta 40,000,000 prancūzų tauta buvo priversta 
ir turtu ir darbu tarnauti kruvinam nacių imperializ
mui ir militarizmui. t

Išvijus vokiečius iš Prancūzijos, Hitleris tų visų 
gėrybių netenka. Jo pragariškos karo mašinos ratų 
į.ebesuks prancūzų anglis ir žibalas, jos neteps pran
cūzų aliejus. Prancūzų vyrų jėga nebebus naudojama 
Hitlerio karo reikalams.

Tiesa, negreit galės prancūzai pilnu užsimojimu stoti 
sąjungininkams į talką prieš Hitlerį, nes jų miestai 
sugriaunami, sodybos sunaikinamos. Tačiau, kaip greit 
ir kiek prancūzai atsigriebs, ne tiek svarbu. Svarbu, 
kad Prancūzija nebebus Hitlerio melžiama karvutė.

Kad greitu tempu eina Prancūzijos išlaisvinimas, ten- 
1 a džiaugtis, nes ne tiek daug kraštas bus sunaikin
tas, greičiau atsistatys ir efektingiau galės kariauti 
greta sąjungininkų ginkluotų jėgų, įsisiūbavusių į dul
kes sumalti vokiečių militarizmą ir imperializmą.

★
"Didžiųjų'' konferencija ir taikos sąlygos

Kai Europos karo frontuose sąjungininkai sėkmin
gai triuškina nacių jėgas ir kai atsiranda greitesnės 
pergalės prospektų, '‘Keturių Didžiųjų” (Jungtinių Val
stybių, Didžiosios Britanijos, Sovietų Rusijos ir Kinž- 
j s) konferencija, įvykstanti šiomis dienomis Dumbar- 
tan Oaka, įgauna daug didesnės reikšmės. Visuomenės 
s asidomėjimas ja kasdien didėja. Tik gaila, kad apie 
konferencijos eigą mažai tėra informuojama.

Konferencija, aišku, labiausiai domisi mažosios tau
tos. Domisi ja ir visi tie, kurie nuoširdžiai trokšta, kad 
po šio karo būtų įgyvendinta pastovi ir teisinga taika.

Šie pastarieji nemažai stebėjosi, kodėl tik keturi di
dieji tepritilpo prie preliminarinių pasitarimų apie tai
ką stalo. Kilo nepasitenkinimo ir net įtarinėjimo bal
sų. 1

Galima, tačiau, ramintis tuo, kad trumpoj ateity ža
dama sušaukti kita tarptautinė konferencija, kurion 
ir mažesnių tautų atstovai būsią pakviesti. Pirmes- 
nieji didžiųjų valstybių valdovų, ypač Prezidento Rocse- 
velto pareiškimai taip jau duoda šviesesnių vilčių. Pre
zidentas Rooseveltas, kalbėdamas birželio 15 d. apie 
tarptautinę taikos organizaciją, pažymėjo, kad tokios 
organizacijos vadovybė bus renkama kasmet ne tik 
iš didžiųjų, bet ir iš mažesniųjų tautų atstovų. Nors
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Sovietų Rusijos spoksmanai tuo tarpu yra priešingi 
tai idėjai, kad tarptautinė organizacija būtų sudaryta 
ir valdoma demokratiniu būdu, bet, reikia manyti, jų 
prieštaravimas bus nugalėtas. Iš ligšiolinių Maskvos 
vienokių ir kitokių pareiškimų yra gana aišku, kad 
rusai nenori įsileisti mažesnių tautų į tarptautinę taikos 
organizaciją.

Kadangi toks rusų nusistatymas yra ir nedemokra
tiškas ir kenksmingas planams taikai atstatyti, todėl 
jis turės būti pakeistas, jei pati Rusija norės vaidinti 
bent kokią rolę atstatytoje pokarinio pasaulio taikos 
sistemoje.

Būt gera, kad jau dabartinėj, preliminarinėj konfe
rencijoj būtų duota suprasti Sovietų Rusijos atstovams, 
kad jie, rusai, norėdami pasauliui ir taikos ir gerovės, 
turės išsižadėti savo nedemokratiškų ir imperialistiškų 
nusistatymų.

Pastovi ir teisinga taika tik tuomet bus galima įgy
vendinti, kuomet visoms tautoms, ir didelėms ir ma
žoms, bus pripažintos lygios teisės į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą.

11 Mins
p 60

Rusų imperializmas
B. ši-Šiuo klausimu “Amerikos” bendradarbis T. 

taip rašo:
“Kad toki gruoboniški siekimai Rusijoj kada nors 

iškils, lietuviai jiau nuo seniai suprato, nes, jiems per 
gerai buvo pažįstama Maskvos dvasia. Ne kas kitas, 
tik kairiųjų srovių veikėjas, pats buvęs revoliucionie
rius, bet tikras lietuvis patriotas Augustinas Janulai
tis, savo laiku buvęs užsienių reikalų ministerijos val
dytojas ir teisių fakulteto dekanas, 1925 metais savo 
knygoje “Lietuva ir dabartinė Rusija” rašė: ”1920 m. 
rusai, negalėdami vakaruose plėstis, sumanė kitaip elg
tis. Su mažesnėmis valstybėmis padarė taiką, o pradė
jo karą su lenkais... Eidami į Varšuvą, paruošė planą 
ir Lietuvai paimti. Atiduodami Vilnių lietuviams, veid
mainingai pabučiavo viešai mūsų karininką, kaip drau
gą. O jau viską darė, kad pultų Lietuvą, jeigu pavyktų 
Varšuvą paimti; bet jiems tat nepavyko, ir rusai trau
kiasi atgal. Bet tik laikinai, vis tyko grįžti, vis laukia, 
kada vėl galės Lietuvą pulti.”

Buvęs Amerikos prezidentas Herbert Hoover ir Hugh 
Gibson savo veikale “The Problema of Lasting Peace” 
rašo, kad modernusis imperializmas yra trijų rūšių, 
kurių viena gali būti pateisinta, antra galėtų būti šiaip 
taip pateisinta, o trečioji neturi jokio moralinio patei
sinimo. Pirmosios rūšies imperializmas yra tasai, kada 
užimami tušti, beveik niekeno negyvenami plotai; ant
ros rūšies, kada įsigalima žemėse, kur gyvena žmonės 
be jokios kultūros ir nesugebą patys valdytis; pasau
linio plauko imperializmas yra beatodairiškas kultū
ringų kraštų užkariavimas.

Kiekvienam žmogui, kurio protas nėra aptemęs tie
sai, yra suprantama, kad Rusija, norėdama pasigrobti 
kultūringą, gerai sugebėjusį valdytis Lietuvos kraštą, 
savo imperializmui neturi jokio moralinio pateisinimo. 
Yra tai paprastas Įnešimas ir žudymas, tik su tuo skir
tumu, kad jis taikomas ne pavieniui žmogui, bet val
stybei ir tautai, nepaisant visų sutarčių, juridinių do
kumentų, žodžiu ir raštu duotų pažadų, net keliais at
vejais Maskvos padėtų parašų prie Atlanto Čarterio.

Kiti mano, kad, į, Maskvos gerklę mesdami mažesnes 
valstybes, pasauliui garantuos pastovumą ir ilgesnę 
taiką. Keista būtų toji taika, kuri būtų paremta ant 
teisingų ir garbingų tautų pražūties ir jų vaikų lavonų. 
Sotinant panašų imperializmą, pasaulyje sėjama nauja 
neteisybė, neapykanta ir kurstoma naujų karų, ugnis. 
Jeigu Rusija nesugrįš prie teisingos tarptautinės poli
tikos ir svetimų kraštų pagarbos, tai jos imperializmas 
neišvengiamai ateityje sueis į konfliktą su didžiosioms 
pasaulio pajėgomis, nepaisant to, kiek šiandien mažųjų 
tautų būtų paaukota, kad to ateities konflikto neįvyk
tų. Neatsiaakius Sovietams savo naujo imperializmo, 
ateities katastrofa yra neišvengiama visam žemės ru
tuliui.

Tą pavojų numato ne vienas tarptautinio gyvenimo 
stebėtojas. Sumner Welles savo veikale “The Time for 
Decision” aiškiai apie tai kalba.

Kad bolševistinis imperializmas neša tautoms pražū
tį, patyrė ne tik lietuvių žemė, bet tai gerai supranta 
ir didieji šįos dienos vyrai. Visai dar neseniai Winston 
Churchill savo knygoj “Blood, Sweat and Tears” rašė: 
“Kiekvienas gali matyti, kaip komunizmas supūdo tau
tos sielą”. Anglijos ministeris pirmininkas teisingai 
numatė, kad iš mažų tautų nieko nepasiliktų, jeigu jos 
patektų nacių ar bolševizmo barbarizmui.

Pasaulio taika reikalauja ne pražudyti rusiško ko
munistinio ar vokiečių naciško imperializmo nasruose 
mažas ir kultūringas tautas, bet įgyvendinti laisvės, 
pagarbos ir tarptautinio padorumo nuostatus tautų ir 
valstybių šeimoje.” _

Pirmadienis, rugp. 28, 1944

Amerikiečiai paėmė Elbeuf, 8 mailės nuo Rouen, stumiantis pirmyn į robotinių bom
bų pakrantę šiaurės Prancūzijoje; pranešama, kad naciai pasitraukė Marne slėnio lin
kui ir vakariniuose Vokietijos rubežiuose, kai sąjungininkai žengia Troyes linkui. Gen. 
Eisenhovverio štabas pareiškė, kad faktas yra, jog prancūzų ir amerikiečių jėgos iš
laisvino Paryžių. Kariuomenės šturmuoja per Orleans vartus, pietuose nuo Paryžiaus.

>.«?=:
PIERRE MAURIGE

leistų vieną iš gražiausių 
mūsų laimėjimų? Palaiko
mi antžmoniško karžygiš- 
kuvo pirmiausia jie nori ap
ginti Fezą. Ar įstengs?

(Daugiau bus)
PAMESTIEJI

ROMANAS
Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS I ką nčažris įprasi, tai ir 

gaagteriĮĮ užaugęs atrasi.

10,000 BONKŲ

(Tęsinys)
Teresė yra patenkinta: ji 

greitai priprato prie savo 
slaugytojos pareigų. Didžio
joj Fezo ligoninėj labai daug 
sužeistų, taip jog atvykusi 
dar neturėjo nė valandėlės 
poilsio. Ji man pasakė: “Aš 
tave matau kiekviename su
žeistajame ir juos slaugau 
su ta pačia širdimi, kaip da
ryčiau, jei Apvaizda atsiųs
tų tave pas mane paguldyti 
sužeistą į baltą lovą.” Argi 
tai ne nuoširdus linkėjimas, 
kad visai maža, nepavojinga 
kulka parodytų man kelią į 

ligoninę, kur ji pasiaukojusi 
darbuojas ?

Ir dabar iš po šviesių ir 
tamsių atsiminimų iškyla 
Maksas. Nebuvo jokio nuo
tykio. Tačiau turiu pripa
žinti, kad jis kartais kelia 
nerimą. Aš jį mačiau anas 
dienas kovojant su tikra 
drąsa; kitais kartais reikia 
pagrasinti, kad eitų. Prieš 
astuonias dienas buvau pa
tekęs į vieną staigią ir žiau 
rią kovą su viena Abd-ėl- 
Krimo karių grupe, kuri 
mus persekiojo. Viena kul
ka, kaip tik pačiu laiku, pa
guldė vieną marokietį, kuris 
į mane taikė. Buvo man aiš
ku, kad Maksas jį nudėjo. 
Pasitraukus, aš jam pareiš
kiau savo spėliojimą. Jis 
paneigė. Bet man įspūdys 
paliko, kad jis mane išgel
bėjo. Kodėl jis taip padarė 
ir kodėl melavo?

Pamatysime!
DANIELIUS.

“Iš laikraščių,—rašė Da
nielius kunigui Darmont,—- 
jūs galite sužinoti daugiau 
ir greičiau kaip mes.” Be
rods, per pirmuosius šešis 
1925 metų mėnesius laikraš
čiai skelbė tik blogas žinias. 
Ar galima, kad mūsų būriai 
būtų priešų apsupti, kad ap-

• DEGTINĖS
• BKANDĖS
• RUM’O

GIN
VYNO
KORDIALŲ

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
žydukas“

• KRUPNIKO 
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Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefoną* — PORTSMOLTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti..........$9 80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, £7’^

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... £5
PETROLEUM COKE (Course) $12 50 
PETROLEUM COKE (PHe Run)

STASYS LITWINAS SAKO:
"D AB AR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RCŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo įrangų 
— Kombinacijos Durų— VVallboard — I’laster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vamišio — Enamello — Geležinių Namams Reik

ią menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
.3039 S. HAI.STED ST. TEL. VICTORY 1273

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Atsilankykite į 
įdomų vakaru

čiama paskirti tą vakarą 
patrijotiniam reikalui, nes 
atsilankydami į A. L. Tary- 

i bos vakarą, paremsite jos 
Amerikos Lietuvių Tary-. darbuotę. Visas vakaro pel- 

bos Chicagos skyriaus in- j na„ eU A L Tarybo3 dar. 
staliacija įvyks rugsėjo 24
d. Evergreen Golfo klube, 
prie 91 ir Western Avė. Ta 
proga yra ruošiama graži 
puota. Bus meninė progra
mos dalis, visuomenė bus su
pažindinta su A. L. T. dar
bais, kuriuos ji nuveikė ir 
dar turės nuveikti Lietuvos 
laisvinimui.

Puotos tlkietai jau plati
nami, jų galima gauti dnr.
“Draugo”, “Naujienų’’ ir 
“Sandaros” redakcijose ir 
pas tarybos narius. Tad pat- 
rijotiškoji visuomenė kvie-

Šaunios krikštynos
Brighton Park. — Šau

nios krikštynos įvyko Pasi- 
skevičių namuose, 4407 So.
Rockwell St., rugpjūčio 20 
d., kada jų dukrelės Vikto
rijos Leone sūnus tapo pa
krikštytas Leo Stephen, Jr. 
vardu. Krikšto tėvais buvo 
Dale Vaikutis ir Antanas 
Liakas.

Kūdikio mamytė yra bu
vus ilgametė sodalietė ir y- 
ra gražiai darbavusi jauna- 
mečių tarpe. Žentas Leo tar
nauja kariuomenėje ir da
bar randasi Prancūzijoje. Į 
krikštynas atvažiavo žento 
mamytė, Mrs. Leone, ir jau
nesnysis brolis Stanislovas, 
net iš Utica, Nęw York. XX

bame — Lietuvos laisvini
mui. E. S.

BRITŲ SUIMTAS

-i

MOST SUILDINGS 
if?'-centu#y Bruges. Belgių m , 
ead a STATirf of Oua LADV aoove 
THE DOOA. .

OHt OF rA£ LASr 
PLACES ™E ^ORir, 
^H£M REG&ous-pGSlbRAL. ART

ŠTILI- AC.EED AS IN 
vedieml days, !S

Rašytojos sūnus
(LKFSB) Žinomos lietu

vės rašytojos M. Aukštaitės- 
Navikevičienės sūnus Algir
das Navikevičius nuo šio 
rudens iš Kanados atvyks
ta į UŠA studijuoti Tėvų 
Marijonų vedamoje aukšto
joje mokykloje.

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

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

MARGUTI/
Tkis message 

arotind tke bose of a 
CHALICE stolan ak tkc 
"ReRoRMATioM “ front 
ShiYnal Cburclt caųsed.

to me , 
Guirei 

ecL 
axb

adv. Kostui laiškuose rašo 
apie savo antrą atsilanky
mą pas Jo Šventenybę po 
piežių Pijų XII ir apie pasi-

,. matymą su J. E. vyskupu verstas 14 menesių kovoti _..., . ,. , , P. Buciu, Lietuvos atstovukaro frnntp Tie? hnvn hntu

Lietuvis kapitonas lankėsi pas popiežių
Kapitonas dr. Juilius Jur- sienio reikalų ministerio ir 

gėla naujuose savo broliui Lietuvos atstovo Italijai

NikoLai Pankov, Rusijos 
kariuomenės leitenanto sū
nus, kuris buvo nacių pri-

karo fronte. Jis buvo britų 
suimtas prie Falaise miesto. 
(Acme-Draugas telephoto)

įvyko

ir kitais lietuviais.
Vyskupas P. Būčys labai 

maloniai priėmęs amerikietį 
lietuvį kapitoną. Susidariu, 
si labai jauki aplinkumas. 
Vyskupas godžiai teiravosi 
apie Amerikos lietuvių veik
lą, domėjosi smulkiausiomis 
žiniomis. Prašė kapitoną daž 
niau atsilankyti.

Romoje kap. Jurgėla susi
tiko ir su Lietuvos atstovu 
prie Vatikano St. Girdvai
niu. Matėsi su V. Lozorai
tiene, buvusio Lietuvos už-

žmona, kuri gerai atsimena 
į.adv. Kostą Jurgėlą iš tų lai
kų kai abu drauge tarnavo 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje. Matėsi Ir po
ra kartų kalbėjosi su kun. 
dr. J. Vaitkevičiumi, mari
jonu, gerai pažįstamu ame
rikiečiams, čia buvusiu tėvų 
marijonų seminarijos rekto
rium.

JONAS NORBUTAS
Mirė rugpiūčio 25, 1944 m., 
10:08 vai. vak., sulaukęs 50 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdi

me gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Priklausė prie Dariaus-Gi
rėno American Legion Post 
No. 271.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks antrad., 
rugp. 29 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Giminės ir Drau
gai.

Laidotuvių Direkt. Antho- 
nv M. Phillips, Tel. YARds 
4908.

KOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
. ĮSTEIGTAS BAU. 11, 1933 M.

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nao 1 

Iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

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

[jįj Telefonas — GROvehill 2242
fcįįgi.11 i~ i linu jn—— .......  į I,.. .į.-------  „ . .».■------:-------

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Bolševikai iškraipo 
lietuviškas dainas

(LKFSB) Apmirus Brazi
lijoje tautininkiškam fron
tui, kaip praneša mūsų ko 
respondentas, dabar pasi
reiškia visada stiprūs lietu
viai katalikai ir bando šiokį 
tokį veikimą išvystyti ko
munistai. Raudono atspal
vio organizacija “Rytas” vie

L Vyčių 112-tos kuopos,, tinių valdžios organų likę 
Šv Panelės Marijos Gimi- uždaryta, tai dabar Brazi- 
mo parapijos, Marąuette lijos bclševikuojantieji lietu 
Park, svarbas susirinkimas viai (jei dar juos taip būtų 
įvyko rugpiūčio 27 d. Susi- galima pavadinti), glaudžia- 
rinkime buvo aptarta kuo- si prie rusų Raudonojo Kry 
pos įvairūs reikalai. Korės- žiaus skyriaus. Jie jau tiek 
pondenta« apie šį susirinki- yra parsidavę, kad net lietu- 
mą vėliau aprašys plačiau, viškas dainas iškraipo. Pa- 

- vyzdžiui, dainuojant “Sava
norių maršą“ žodžius “po 
trispalve vėliava“ pakeitė 
“po raudona vėliava”. Rusų 
Raudonoj Kryžiaus atstovai 
vaikščioja ir prašo aukų iš 
lietuvių, kurias, esą, rusų 
prekybos laivai nuvežtų Lie
tuvon. Kad okupantai rusa:

Paieškoma Kalinienė
Elzbietos Katinienės gimi

nės Europoje prašo padėti 
ją surasti. Jei kas žinotų 
kur E. Katinienė gyvena, 
tuoj praneškite — Fcreign 
Service Department of th

Nauja ambasadorių 
popiežius priėmė

Roma. — Kolumbijos nau 
jas ambasadorius dr. Carlos 
Aringo Velez paskirtas prie 
šv. Sosto, atsilankė pas po
piežių Pijų XII ir įteikė sa
vo valdžios paskyrimo popie
rius (kredencialus).

Dr. Carlos Arango savo 
kalboje pabrėžė, kad popie
žius rūpinasi žmonių gero
ve ir taikos klausimais pa
saulyje.

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

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

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

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

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

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

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 stoviai prieinamas.

„ , „ aic c su bolševikišku žiaurumu iš American Red Cross, 616 S.. T1I Lietuvos gabeno žmones ir Michigan Avė., Chicago, UI.,. ..., . .
, „ -t cm a P ėsdami jų turtą gabeno itelefonas — Harrison 5910. ! s 1

20 dėžių degtinės 
pavogta iš namo

Frank Guardino, 519 Hart 
land Ct., nusiskundė polici
jai, kad 20 dėžių \vhiskey, i 
už $450 vertės, buvo pavog-i 
ta iš jo namų. J13 pasakė, 
kad toji degtinė buvo skir 
ta jo tavernui, kuris randa
si Ohio ir Paulina Str.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ IB SUNAI

Lankės
Roma. — Hugh R. Wil- 

son, buvęs Amerikos amba
sadorius Vokietijai, ir ad- 

Rusiją, apie tai turime daug mirolas William Standley,
žinių, bet kad bolševikai ką buvęs Amerikos ambasado- 
gero būtų į Lietuvą atvežę, rius Rusijai, lankės pas pc- 
apie tai dar negirdėti. piežių Pijų XII.

<X!QK K EIPKITBB PRIE MUK g 
TIESIOG m SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

Širdies ataka
William Woodward, 42 me 

tų, 3800 Altą Vista terr., 
Continental Can kompanijos 
tarnautojas, mirė nuo šir
dies atakos savo name.

SUVIRS 200 PAMINKLO 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriauelo Materlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientam* pilną patenkinimą. 

IMdyala Ofisas ir Dirbtu v U

VENETIAN
štai vienas lft mūsų gražių MONUMENT CO. | 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oflaas (r lMrbtuvft: 527 N. WE8TERN AVĖ. jjj

(Netoli Orand Are.) [M
PHONE: 8EELEY 6108Platink “Draugą”.

ės

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. California 

Avenue 
Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES
(1?. — 3 k.)

Pirmadieniais ir Ketvlrtad. 
8 vai. vak.

2814 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone I-A F. 8571

P. J. RIDIKAS
S354 SO. HALSTEII ST. 710 W. IKth STREET

Talephoae YARDS 1410

L J. ZOLP
1640 WEST 46th ST. 1'h.nti YARDS 0781

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VAROS 1138—88
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
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PRANCŪZIJOJ MIRĖ LIETUVIS
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EDVVIN JARUSZ 
(JARUŠKEVIČIUS)

Ponia Julija Jarusz (Ja- 
ruškevičius), 2513 W. 71st 
St., Chicago, gavo telegra
mą rugpiūčio 10-tą, ketvir
tadienio vakare, kad jos vy
ras, Edwin Jarusz, 32 metų, 
mirė Prancūzijos fronte lie
pos 19 dieną, 1944 m.

Pvt. Jarusz įstojo į Dėdės

I' 
1

I

AR ŽINOTE, KAD...
iiDRAUGO

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

VYTAUTO PARKE
■HK.I BUS DALINAMA $500.00

I •

Tai Ne Viskas ... Bus Ir-

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

DU Piknikiniai Orkestrai ŠOKIAMS 
per VISĄ DIENĄ.

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

KETURI KONTESTAI į 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 
LANDA.

LAIMES VA-

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

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

Štai Kas Dar Naujo-

Nepraleiskite progos aplankyti DID
ŽIULĘ CICERIEČIŲ VALGYKLĄ. Kur 
pavaišins jus skaniausiais Lietuviš
kais valgiais.

Šamo kariuomenę lygiai 
prieš metus, kai jis mirė. 
Užjūry išbuvo penkis mėne
sius.

Jis gimė gruodžio 7 d. 
1911 m. Paliko tėvus, p. p. 
Leon R. Jarusz, kurie gyve
na Beverly Shores, Ind., 
žmoną Juliją, vyresnį brolį 
Leoną ir dvi seseris, ponią 
Louise Word, Chicagoje, ir 
ponią Sylviją Popel, Mil- 
vvaukee, Wis.

Neteko kojos
Le Roy Preikshot, 10 m., 

8927 Greenwood Avė., besi- 
kabinėdamas prie važiuo
jančio traukinio vagono pa
slydo po vagono ratais. Nu- 
vežus ligoninėn, reikėjo vai
kui nupiauti dešinę koją. 
Nelaimė įvyko prie 90-tos ir 
Dobson avė.

Skelbkitės “Drauge”.

PAVADUOTOJA

Lt. Comdr. J. A. Krug, 
neseniai grįžęs iš Norman
dijos kov.cs lauko, užima pa
reigas karo produkcijas bar
de, kur pavaduoja Nelsoną, 
kuris išvyksta Baltųjų Rū
mų misija į Kiniją. (Acme- 
Draugas telephoto)

800,000 asmeny
Roma. — Šventoji Kon

gregacija Tikėjimui Platin
ti praneša, kad, misijonierių 
pasidarbavimu, 800,000 as
menų kasmet priima kata
likų tikybą.

Reikia užgirti, kad mėgino

Trijų kare žuvusių karių sūnų tėvas 
nusivylęs, kad negali duoti kraujo

PASISIELE DUOTI SAVO KRAUJO, BET NEIMA. — 
GYDYTOJUI SKAUDU TĖVĄ ATSTUMTI. — VISI 
TRYS SENES BUVO LAKŪNAI. — TĖVAS TURĖ
JĘS MALERIJĄ.

Anądien kraujo davimo 
centran, 5 N. Wabash avė., 
įėjo vyras, baltai žilais plau
kais, 60 metų, ir patarnau
tojai rimtai pasakė: “Aš no
rėčiau duoti savo kraują. Ar 
galima tai tuoj padaryti?”
3 SENES ŽUVO

Centro direktorius Ralph 
Baier stovėjo ten pat šalia, 
kai buvo klausinėjama ir su
rašinėjama reikalinga infor
macija. Vardas — William 
P. Dolan; adresas — 2004 
Lincoln Parkway; užsiėmi
mas — prieš kiek laiko bu
vo pasitraukęs nuo darbo, 
bet dabar vėl grįžęs, kadan
gi “visi privalo karo laike 
savo dalia prisidėti.”

Direktoriui Dolan- ėmė pa
sakoti kodėl jis čia atėjo.

“Aš tai darau mano trims 
sūnums. Visi buvo lakūnai, 
o dabar visi trys yra mirę.

U. s.
KARO
BONAI

Pirmutinis amžinybėn iške
liavo Richardas, 24 m. Jis 
buvo lakūnu Filipinuose, lai
ke Pearl Harbor užpuolimo. 
Japonai nušovė jo lėktuvą
10 dienų vėliau.

Po jo sekė Leonardas, 28 
m., laivyno lakūnas. Jis žu
vo kovo 14 d., 1943 m. lėk
tuvo nelaimėje, Arkansas 
valstijoje. O šių metų kovo
11 d. trečiasis sūnus Wil- 
liam, 31 m., skrisdamas iš 
Anglijos nušautas virš Vo
kietijos.”

Truputį stabtelėjęs, tėvas 
susijaudinusiai kalbėjo to
liau:

“Laimė, kad jų motina mi
rė prieš karą. Ji išvengė di
delį skausmą, kad nesulaukė 
pamatyti sūnus mirštant 
viens po kito. Dėlto aš no
riu duoti savo kraują. Kas 
žino. jis gali kartais karo 
fronte išgelbėti kito tėvo sū
naus gyvybę.”
BET KRAUJO NEIMA

Kraujo centro direktorius, 
matyt, buvo labai giliai su
judintas. Pritrūko jam ir 
kalbos. Tik po kiek laiko su
sigriebęs, ėmė toliau p. Do
lan klausinėti. Taip kalban
tis paaiškėjo, jog Dolan ka
daise sirgęs malerija. Tas 
viską užbaigė. Jei žmogus 
yra sirgęs ta liga, automa
tiškai negalima jo kraujo 
vartoti kitiems.

Kai tą sužinojo, tėvo ūpas 
tuoj nupuolė. Nusivylęs, bet 
nenusiminęs, senukas lėtais 
žingsniais išėjo laukan.

Direktorius Baier vėliau 
pareiškė: “Tam žmogui pa
sakyti “ne” man buvo vie
nas sunkiausių dalykų, kurį 
man kada gyvenime reikėjo 
padaryti.”

Pirmam skridime nušo
vė 7 lėktuvus

ROMA. — Aną dieną oro 
bazėn Italijoje grįžo Ame
rikos bombonešis po pirmo 
skridimo. Tai buvo virš 
Viennos. Orlaivyje suskaity
ta mažiausia 150 skylių nuo 
priešo šovinių. Bet ameri
kiečiams pavyko tame skri
dime nušauti 7 priešo lėktu
vus.

Pažvelgus i 
gyvenimą

VVAUKEGAN. — Mrs. 
Charles Filtcroft, 706 Eight 
St., aną dieną išvažiavo sto- 
vyklon aplankyti savo sūnų 
kareivį, nežinodama, jog jis 
miręs. Jai vos išvažiavus, 
Raudonasis Kryžius pp. Filt
croft pranešė, jog jų sūnus 
Cpl. James, 19 m., žuvo jo 
lėktuvui sudužus netoli Mu- 
rot, Calif., laike pratybų.

Žuvo lakūnas
ELGIN, III. — Lt. Jonas 

M. Armitage, 24 m., 392 E. 
Chicago St., laivyno lakū
nas, kuris išliko gyvas, kai 
Pacifike kovos metu nusken
do lėktuvnešiai Yorktown ir 
Hornet, buvo užmuštas lėk
tuvo nelaimėje, netoli Bers- 
tow, Ohio. Lt. Armitage bu
vo gimęs Mindanao salose, 
Filipinuose, bet mokslą išė
jo Elgin akademijoje ir 
Purdue universitete. Buvo 
kelis kartus pagerbtas už 
pasižymėjimą kovoje.

1v

\ \.
_

00 rou MINO IF I WRAP THE TOMATOES IN TH 
LETTUCE LEAVES-WE*RE SHO"T OF S’.G*!’

Apgaudinėjo
Trys chicagiečiai, Edward 

Bedno, 19 m., 5630 Kenmore 
Avė..; Walter Ritholz, 21 m., 
3300 Lake Shore dr., ir Do- 
nald Ritholz, 34 m., 3800
Lake Shore dr., visi garsios 
Ritholz akinių bendrovės šei
mos nariai, policijos areš
tuoti už karinės prievolės 
įstatymo sulaužymą. Jie sa
vo board’ui klaidingai pra
nešė, jog jie dirbo karui bū
tiną darbą.

Įkando voverė
Policininkas šiomis die

nomis pašovė voveraitę, ku
ri Carol Meyers, 6 m., 7306 
Harvard Avė., buvo įkandu
si pirštan. Sveikatos depar
tamentas tiria ar voverė 
kartais nebuvo pasiutusi.

“Draugo” piknikas įvyksta 
Labor Day, rugsėjo 4 d., 
Vytauto parke.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line of 

Fu rn i ture

AL. C. ALLEH 
(Alešauskas)
Fectory Repremntotlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appotntment call — 

REPUBUO flOfil

/ mui
X Ignas Sakalas, “Drau

go” redaktorius, praeitą sa
vaitę buvo ant “vekeišino”. 
Šiandien jau sėdi redakcijo
je ir smarkiai dirba. Kitą 
mėnesį dar vienai savaitei 
paims “vekeišiną” ir vyks į
L. Vyčių seimą, New Yor- 
kan.

X S. Pieža, žymus laik
raštininkas, jo žmona Onutė 
ir jų vaikai, grįžo iš “vekei
šino”. Jie atostogavo Rez
gių ūkyje, Indiana valstijoj.

X Kun. dr. J. Vaškas, Ma- 
rianapolio- kolegijos rekto
rius, praeitą sekmadienį iš
vyko iš Chicagos į Rytus.

X Ben. J. Kazanauskas, 
Mutual Federalės Bendrovės 
2202 W. Cermak Road, sek
retorius, paaukavo $5 “Drau 
go” redakcijas ofiso remon
tui; taip pat ir Mutual Fe- 
deralė Bendrovė per p. Ka- 
zanauską paaukavo tam pa
čiam tikslui $8.00.

X B. Bredelienė, 6751 S. 
Campbell Avė., jau antra 
savaitė, kaip serga, ir yra 
Šv. Kryžiaus ligoninėje.

X Adomas Tamošaitis, 
3251 So. Union Avė., gavo 
laišką nuo savo brolio iš 
Lietuvos, Smilgių parap., Pa 
nevėžio apskr. Laiškas iš
siųstas iš Lietuvos per Rau
donąjį Kryžių š. m. sausio 
mėn. 30 d.

X Agn. Gilienė, Ant. Leš
činskienė ir Jul. Pukelienė
gražiai pasiviešėjusios nau
joje Tėvų Pranciškonų vilo
je ir dalyvavusios pašven
tinimo iškilmėse, pilnos į- 
spūdžių iš rytinių valstijų 
sugrįžo į Chicagą.

X Valerija Phillips, duk
tė Ciceros veikėjų Mato ir 
Kotrinos Sriubų, pabuvus su 
sūneliu du mėnesius pas sa
vo vyrą Ensign Jack Phil
lips, Maine valstijoje, vėl 
grįžo pas savo tėvus, nes jos 
vyras baigė specialius lai
vyno kursus, pakeltas į lei
tenanto laipsnį ir laukia nau 
jos vietos. Sveikiname Jack 
su paaukštinimu!

X Jonas ir Marijonai Ma
karai, prie Maplewood Avė. 
ir 45th St. gatvės, pardavė 
savo gražų namą kitataučiui.a

X Vargdienių Seserų Gil- 
dos finansų sekretorė Salo
mėja Balsis, prisiuntė svei
kinimus Agnietei Kudulie- 
nei, 954 Summit St., Down- 
ers Grove, Ilk, kad laimin
gai atvyko į Rytines valsty
bes, ir apsistojo Waterbury, 
Conn., pas gimines.

X Mrs. Elena Strockus, 
kurios vyras kariauja Pran- 

I cūzijoje, jau kelintas mėnuo 
gyvena pas savo tėvus Ba
rauskus, Ludingtone, Mich.

X Jack ir Elzbieta Vait- 
kai, seni West Side gyven- 

j tojai ir duosnūs parapijos ir 
kilnių organizacijų rėmėjai, 
šiomis dienomis įsigijo nuo
savą namą skersai Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią. 
PLATINKITE “DRAUGĄ”
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