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AMERIKOS KARUI TIK 90 MYLIU NUO VOKIETIJOS
Rusų Armija Pasiekė Vengrijos Sieną

LONDONAS, rugp. 28.— 
Nacių radio sakė rusų ka
riuomenės daliniai pasiekė 
Vengrijos sieną netoli nuo 
“vienos Karpatų perėjos.”

Anot DNB agentūros, ru
sų kariuomenė pradėjusi ki
tą stiprią “karo baigimui“ 
ofensyvą visu Suomijos fron 
tu, ir kautynės jau prasi
plėtė už Ladoga ežero.

MASKVA, rugp. 28.—Ka
zokų lydimi, du rusų armi
jos daliniai dasivarė iki 50 
mylių nuo Bucharešto ir 
veržiasi į Ploesti aliejaus 
laukus.

Kiti rusų daliniai pasuko 
į Karpatų kalnus, kur, anot

Ragina Vengriją Sukilti Prieš Nacius
LONDONAS, rugp. 28.— 

Vengrų taryba Londone at
sišaukė į Vengrijos kariuo
menę ir gyventojus sustot 
kovojus prieš sąjungininkus 
ir atsisukti prieš nacius ir 
jų sėbrus.

Rumunijai kovojant prieš 
nacius ir Bulgarijai ruošian
tis susitaikyti su sąjungi
ninkais, visoks spaudimas 
daromas ant Vengrijos, kad 
pasitrauktų iš karo ir tuo 
baigtų nacių okupaciją Bal
kanuose.

Lenkai Pralaužė Nacių Linijas Italijoj
ROMA, rugp. 28.—Smar

kiai atakuodami į Gotų li
niją pasitraukiančius na
cius, lenkai kariai pralaužė 
nacių linijas skers Metauro 
upės ir persikėlė per Arzil- 
la upę.

Tais žygiais aštuntos ar
mijos vienetai Adrijos rajo
ne randasi tik penkios my

Atakavo Japonų Fabriką Sumatroje
COLOMBO, Ceilonas, rugp. 

28.—Iš lėktuvnešių pakilę 
sąjungininkų lėktuvai ket
virtą kartą atakavo japonų 
okupuotą Sumatra. Ataka 
buvo padaryta ketvirtadie
ny.

Svarbiausias atakos ob
jektas buvo cemento fabri
kas prie Indaroeng, netoli 
nuo Padang, salos vakari
niam krante. Po atakos bu
vo matyti liepsnos ir dūmų
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nepatvirtinto raporto, jie 
pasivarė 50 mylių gilyn į 
Transylvaniją. Ru m u n i j a 
paskelbė karą prįeš veng
rus, kad atsiimti tą terito
riją.

Į rytus nuo Galati, tarp 
kalnų ir Dunojaus žiočių, 
rusai skuba į Buchareštą.

Dvylikos vokiečių divizijų 
likučiai, sugauti į pietvaka
rius nuo Kišinevo buvo su
spausti į miškų kampą ir 
dabar išmušami.

LONDONAS, rugp. 28.— 
Berno radio pranešimas sa
kė naciai “pradėjo didelę 
liepsnosvydžių ataką” prieš 
lenkus patriotus Varšuvoje.

Vengrijos požemio radio 
atsišaukė į žmones “nuvers
ti vyriausybę ir įkalbinti 
kariuomenę išvaryti nacius.

BERNAS, rugĮf. 28.—Ra
portas iš Chiasso sakė na
cių armija Graikijoje—dėl 
įvykių Rumunijoje ir Bul
garijoje atskirta nuo savo 
centro—ruošiasi apleisti tą 
kraštą. Anot pranešimo, 
maži nacių vienetai persi
grupuoja ir bandys prasi
mušti iki Vokietijos per Ju
goslaviją.

lios nuo svarbaus Pesaro 
uosto, ir tik truputį suvirš 
20 mylių nuo Rimini, pieti
niam gale plataus Po klo
nio.

Fano uostas prie Adrijos 
buvo rastas tuščias, iš ko 
spėjama, kad naciai skubiai 
bėgo nuo smarkiai kovojan
čių lenkų.

kamuoliai.
Lėktuvai taipgi atakavo 

Padango Emmahaven uostą 
ir Padango aerodromus. Em 
mahavene buvo padegti du 
priešo laivai. Prieplaukos, 
sandėliai ir geležinkelio sto
tis buvo smarkiai sužaloti.

Atakavo Japonus 
Netoli Šanchajaus

CHUNGKING, rugp. 28.— 
Gen. Stilvvell štabas patvir
tino raportą apie naują ata
ką ant Shanghajaus apylin
kės. Tai buvo antras kar-I
tas, kad Amerikos Liberator 
lėktuvai puolė taikinius ta
me rajone.

Amerikiečiai lakūnai taip 
gi puolė sandėlius prie Whan 
gpoo upės žiočių, ir Amoy 
uostą, prie Kinijos rytinio 
kranto.

IŠLAISVINIMO SIMBOLIS!

Prancūzai patriotai, kurie kovojo prieš nacius, kad išlaisvinti sostinę, stovi ant 
barikadų Paryžiuje ir džiaugsmingai sutinka Amerikos karius. Minios paryžiečių di
džiausiom ovacijom sutiko Gen. Eisenhovver, kuris pasakė jiems, kad jis atėjo “atiduoti 
sąjungininkų pagarbą nepalaužiamai Paryžiaus dvasiai.”

(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas Telephoto.)

Lėktuvai Nuskandino 
8 Japonu Laivus

GENERALINIS ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, rugp. 
28.—Sąjungininkų aviacija 
pradėjo smarkiai atakuoti 
japonų pozicijas Pacifike, 
vis arčiau Japonijos.

Savaitės gale pranešta 
apie dideles atakas Nimitz- 
MacArthur frontuose — 89 
tonai bombų ant Iow Jima, 
Volcano salose, 75 mylias į 
pietus nuo Tokyo; 142 tonus 
ant Palau, suvirš 150 tonų 
ant Moluccas salų.

Šiose atakose lėktuvai nu
skandino ar sužalojo aštuo
nis nedidelius japonų lai
vus, ir numušė ar sužalojo 
11 priešo lėktuvų.

Sąjungininkų lėktuvai jau 
vartoja naujai įsteigtą ae
rodromą Middelburg saloje, 
prie Sanaapor, šiaurvakari
niam olandų Naujos Gvinė
jos gale.
mieste.

Mme. Chiang Atvyksta 
Amerikon Gydytis

WASHINGTON, rugp. 28.
—Ponia Chiang Kai-shek, 
Kinijos prezidento žmona, 
nesveikuoja ir už .kelių sa
vaičių atvyks Amerikon rei
kalingam gydymuisi.

Kiniečiai Prisiartino 
Prie Geležinkelio

CHUNGKING, rugp. 28 — 
Japonai pradėjo naują ofen-* 
šyvą Honan fronte, tarpe 
Yellow ir Yangtze upių, ir 
veržiasi į vakarus nuo Pei- 
ping-Hankow geležinke 1 i o, 
norėdami atmušti kiniečius 
kurie dasivarė iki kelių my
lių nuo tos svarbios susisie
kimo linijos.

Popiežius Tarėsi 
su Unijų Atstovais

VATIKANAS, rugp. 28.— 
Šv. Tėvas priėmė privačioj 
audiencijoj du^ Amerikos 
italus darbininkų vadus, 
Luigi Antonini iš A.F. of L. 
ir Giorgio Baldanzo iš C.I.O. 
Jie atvyko Italijon padėti 
italams suorganizuoti dar
bininkiją.

Lėktuvas Nukrito 
ant Namo Škotijoje

LONDONAS, rugp. 28 — 
Transporto lėktuvui nukri
tus ant namo netoli milita- 
rinės aviacijos bazės prie 
Prestwick, Škotijoje, 26 as
menys žuvo. Namas buvo 
sugriautas, du kaimyniniai 
namai buvo sužaloti, o ket
virto stogas buvo nuplėš
tas.

Sako Marš. Petain 
Norėjo Vienybės

PARYŽIUS, rugp. 28. — 
Pirm negu gestapo suėmė 
ir išvežė Maršalą Henri Pe- 
fcain, jis slaptu būdu pasiun
tė Prancūzijos žmonėms pa
reiškimą, kuriame jis ragino 
juos būti vieningais, ir sakė 
visą ką jis darė, daręs jų 
naudai.

Paryžiuje kalbama, kad 
Pierre Lavai, nacių šulas, 
prašė gestapo ir jį suareš
tuoti, kad prancūzai many
tu, jog jis ne laisva valia 
pasitraukęs iš Vichy.

Pasivarė už Japonu 
Linijų Burmoje

KANDY, Ceilonas, rugp. 
28.—Britai ir indėnai ka
riai dabar veikia 100 mylių 
užpakaly japonų linijų Bur
moje, Žemiau Tiddim, į ku
rį, priešas bėga iš nepasise
kusios invazijos Indijoje.

Lėktuvai Apšaudo 
Įvairius Taikinius

LONDONAS, rugp. 28.— 
Amerikos lakūnai atliko tūk 
stančius skridimų atakuoti 
pasitraukiančius voki e č i ų 
dalinius, jų aerodromus, ir 
transportą šiaurinėj Pran
cūzijoj, Belgijoj, Olandijoj, 
ir iki Frankfurto Vokietijoj.

Apie 500 Amerikos naikin 
tuvų apšaudė 11 karių trans 
porto vagonų, suvirš 200 
traukinių, aliejaus tankus^, 
karinius laivelius, radio sto
tis, patrankų pozicijas ir 
elektros stotis. Bent 500 
priešo vagonų buvo sunaikin 
ta, ir apie 1,000 labai suža
lota.

Didelis Amerikos lėktuvų 
dalinys iš Italijos atakavo 
Moosbierbaum aliejaus va
ryklą Austrijojoje; Szony 
varyklą Vengrijoje, Mis- 
kolcz geležinkelių centrą 
100 mylių nuo Budapešto, 
ir Aviso perėją ir Ori tiltą 
Brenner perėjoj šiaurinėj 
palijo j.

Patys Naciai Žūna nuo 
Savo Robotinių Bombų

LONDONAS, rugp. 28.— 
Po trumpos pertraukos na
ciai ir vėl atsiuntė robotinių 
bombų į Londoną ir pietinę 
Angliją. Kelios nukrito į ry
tus nuo prarastos kritimo 
vietos.

Vienas pranešimas sakė 
tiek vokiečių mechanikų žu
vo bedirbant ant tų bombų, 
kad naciai privertė svetim
šalius darbininkus atlikti 
darbą.

Vienas prancūzas inžinie
rius sakė daug tų bombų 
sprogsta pirm negu pakyla, 
o kitos tuoj po pakilimo nu
krenta ir sprogsta.
SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENRAŠ. “DRAUGU“
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Persikėlę Per Mamą Užėmė Meaux 
Naciai Traukiasi Atgal j Vokietiją

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 28.—Amerikos 
kariai persikėlė per Marno 
upę ir užėmė Meaux, tos is
torinės upės užlenkime, 23 
mylias į rytus nuo Pary
žiaus. Vokiečiai paleidžia 
pirmojo Pasaulinio Karo 
kovos laukus be opozicijos.

Amerikos priešakiniai da
liniai, persikėlė per Marne- 
Rhine kanalą prie Vitry-le- 
Francojs, 93 mylias nuo Vo
kietijos, pasivarė pirmyn 
tris mylias, iki 90 mylių nuo 
Reicho sienos.

Sąjungininkų ataka suka 
į šiaurę pagal arba skers 
Seino upę, 200 mylių fron
tu.

Tarpe Paryžiaus ir Angli
jos kanalo, amerikiečiai, bri

Išmušė 50,000 naciu pietinėj Franci jo je
ROMA, rugp. 28.—Mano

ma, kad suvirš pusę visų 
vokiečių pietinėj Prancūzi
joj jau išmušta, sužeista ar 
suimta. Nacių garnizonų 
likučiai desperatiškai kau- 
jasi Rhone klony, kad iš
vengti apsupimo. Spėjama, 
kad nuo pietinės Prancūzi
jos invazijos išmušta bent 
50,000 nacių.

Amerikiečiai pasiekė Rho 
ne klonį į šiaurę nuo Mon- 
telimar, ir perkirto nacių 
ll-tos šarvuočių divizijos 
pabėgimo kelią į pietus. Vo
kiečiai bando prasilaužti iki 
Valance, 25 mylias į šiaurę 
nuo Montelimar.

Naciai bandė pasitraukti 
per Rhone klonį, upės ryti
niam krante, kuomet Gen. 
Patch armija juos užpuolė 
ir labai daug jų išmušė.

Sąjungininkų lėktuvai kliu 
do nacių pasitraukimui iš

Sako Suomija Greit 
Pasitrauks iš Karo

LONDONAS, rugp. 28.— 
London Daily Express at
spaude pranešimą iš Stok
holmo, kuris sakė Suomijoj 
per ateinančią parą gali bū
ti paskelbtos paliaubos.

Nuskandino Aliantų 
Kreiserį—Naciai

LONDONAS, rugp. 28.— 
Nacių Transocean agentū
ra sakė vokiečių p’.trulės 
laivai vakar naktį nuskan
dino sąjungininkų kreiserį 
ir motorinį torpedo laivą 
prie Normandijos pakran
tės.

Naciai pripažino praradę 
du savo laivus.

Sąjungininkai nepatvirti
no to priešo pranešimo.

Vol. XXVIII

tai ir kanadiečiai kariai pra 
plėtė keturias pozicijas ana
pus Seino' ir tuo nulėmė Ro- 
uen likimą. Rouen yra nacių 
opozicijos centras.

Sąjungininkai taipgi nu
lėmė Le Havre uosto greitą 
užėmimą ir praskynė kelią 
į nacių robotinių bombų 
siuntimo pakrantę Pas de 
Galais apylinkėje.

Amerikos trečios armijos 
pėstininkai skuba į frontą 
tarpe Seino ir Marno, tuo 
sudarydami bent 85 mylių 
liniją tuoj į rytus nuo Pa
ryžiaus.

Raportai sako vokiečiai 
jau evakuoja visą Le Hav- 
re-Dieppe pusiausialį ir sku
biai traukiasi rytuosna į 
Vokietiją.

sprogdindami tiltus ir ata
kuodami nacių karių eiles.

Į šiaurę nuo Grenoble, 
anot raporto, 1,000 nacių 
karių metė ginklus ir perė
jo pas amerikiečius, kuo
met jų komandierius liepė 
jiems atakuoti.

Iki šiol pietinėj Prancūzi
joj suimta suvirš 23,000 na
cių belaisvių.

Lėktuvams puolant priešo 
batarejas Ratonneau saloj, 
į vakarus nuo Marseille, 
prancūzai sakė jie baigia 
išmušti nacius Marseille 
uoste.

Rytinėj linijos pusėj są
jungininkai pasiekė V a r 
upę, kurios žiotys yra tik 
keturios mylios nuo Nice.

(Raportai iš Šveicarijos 
sako amerikiečiai žygiuoja 
pagal Šveicarijos sieną ir 
randasi 170 mylių nuo Ame
rikos armijų šiaurinėj Pran
cūzijoj.)

Bulgarija Laukianti 
Sąjungininkų Sąlygų

LONDONAS, rugp. 28.— 
Karo išaižyta Bulgarija, ku
ri pranešė Hitleriui, kad jo 
kariuomenės daliniai Bulga
rijoje bus internuoti, sako
ma pasiruošusi priimti są- 

I jungininkų sąlygas jos pasi
davimui.

Sakoma tos sąlygos bus 
formaliai įteiktos Bulgarijos 
atstovui sąjungininkų teri
torijoje rytuose, gal Cairo.

De Gaulle Nuvyko į 
Pietinę Prancūziją

NEW YORKAS, rugp. 28.
—Vichy radio sakė Gen. De 
Gaulle vakar nuvykęs į pie
tinę Prancūziją, kur jį su
tiko Andre Diethelm, pran
cūzų karo komisionierius.
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Lietuvos Pranciškonu Šv. Antano 
vienuolyno pašventinimas

JAU SKAMBA “PULKIM ANT KELIŲ” GIESMES 
ŽODŽIAI LEWISTONE, MAINE

Niva jo religinio, kultūrinio į lyną atsiuntė savo generalį 
ir tautinio centro — vienuo-, vikarą mons. G. P. Johnson.
lyno įkūrimas Maine valsty
bėje nudžiugino visus Ame
rikos, bet ypatingai Maine

3 vai. po pietų mons. G. P. 
Johnson dalyvaujant kuni
gams ir miniai lietuvių iš-

lietuvius. Iki šiol Maine vai-! kilmingai pašventino vienuo 
stybės lietuviai buvo beveik lyno koplyčią ir patį vienuo- 
nežinomi, užmiršti, jie netu-1 lyną.
rėjo savo lietuviškų parapi
jų, mokyklų, lietuvių kuni
gų. Su Lietuvos Pranciško
nų vienuolyno įkūrimu Mt.
St. Francis, Greene, Maine, 
prisidėjo naujas gyvenimas
šioje tolimoje lietuvių kolo-! tybės ir visos Amerikos lie- 
nijoje. ū tuviams.

Po Mons. kalbėjo kun. P

PRIE GARSIOS NOTRE D AME KATEDROS 
PASIKĖSINIMO METU Amerikos lietuviai 

kariai lanko kunigą 
iii Londone

ei-

Po pašventinimo apeigų 
Monsinioras vyskupo vardu 
sveikino lietuvius ir savo,
kalboje džiaugėsi naujuoju u(ga Amerikos kariuomenės sunkvežimių su karei- 
vienuolynu, kuris turėsiąs vįaja įr amunicija apsupę garsiąją Paryžiaus Notre Dame 
didelės reikšmės Maine vals- katedrą, kur dviem atvejais nacininkai kėsinosi ant gen.

De Gaulle gyvybės: jam įeinant į katedrą dalyvauti pa
maldose, ir pačioje katedroje. (Signal Corps Radiotele- 
photo; Acme-Draugas)Amerikos lietuviai, giliai 

įvertindami naująjį Lietuvos’/“™, kuru savo nunsirdma
Pranciškonų vienuolyną gan//k pranciškoniška kalba

, , , , • visiems paliko gilų įspūdį,šiai dalyvavo jo pašventini- P Pakštas savo
w _ z? J L I OI. vii . Ik. X ctlvo LcLo bd V Ome s. m. rugpiucio 6 d.

kalboje įskėlė vienuolynų
DAUG SVEČIŲ 
DALYVAVO

Dalyvavo svečiai kunigai 
— kun. Ig. Albavičius, Cice
ro, III., kun. J. Valiantiejus, 
Witerbury, Conn., kun. Pr. 
Juras, Lawrence, Mass., ku
nigas J. Vaitekūnas, Provi- 
dence, R. I., kun. dr. J. Star
kus,, Tėvų Marijonų provin
cijolas kun. J. Jančius, kun. 
dr. A. Bružas, Hartford, 
Conn., tėv. K. Žvirblis, Pro- 
vidence, R. I., kun. B. Ribo- 
kas, Rumpford, Me., kun. A. 
Deksnis ir daug vietos pran
cūzų ir airių kunigų — vi
so 25.

kultūrinę reikšmę.
Kadangi kalbų klausėsi ir

nemažas skaičius prancūzų 
ir airių, tėv. K. Žvirblis, do
minikonas, labai vykusiai at-

kaus dainelę “Kur bakūžė 
samanota". Tėvams Pran
ciškonams pagerbti jis išmo
ko šią dainelę.

Mary Peldžiūtė, ‘ “Darbi
ninko” adm. A. Pel džiaus 
dukrelė, apsirengusi lietu
viškais rūbais, gražiai pa
deklamavo dr. K. Urbonavi-

pasakojo angliškai visų kai- čiaus vienuolyno pašventi
nimo proga sukurtąjį eilė
raštį.

bų turinį.
BAN KIETAS

Vienuolyno pašventinimo 
proga DeWitt hotelyje 5:30 
vai. įvyko bankietas, kurį 
surengė Lewistono Švenč. P. 
Marijos Neperstojančios Pa
galbos Lietuvių Moterų dr- 
gija. Bankiete dalyvavo a- 
pie 300 lietuvių, kunigų — 
22. Tai buvo pirmą

Visus bankieto dalyvius 
sužavėjo tautiniai šokiai, ku 
riuos pašoko O. Ivaškienės 
vadovaujama mergaičių ir 
berniukų šokikų trupė at
vykusi iš S. Boston, Mass.

Lietuviškos pamaldos pra
dėtos laikyti rugpiūčio 13 
dieną. Prieš Mišias svečiai 
iš Chicagos, So. Bostono ir 
vietos lietuviai, vadovaujant 
dr. K. Pakštui, sugiedojai 
giesmę “Pulkim ant kelių". 
Pirmą kartą Levvistono isto
rijoje, airių bažnyčioje su
skambėjo ši kiekvieno lietu
vio širdžiai taip miela gies
mė. Daugeliui lietuvių ji iš
spaudė ašaras ir sužadino 
brangius prisiminimus... Per 
Mišias, kurias laikė tėv. J. i 
Vaškys, solistas A. Lemieux 
pagiedojo Schuberto “Avė 
Maria" ir “Panis Angeli- 
cus”. Tėv. Justino Vaškio 
patriotinis pamokslas įkvė
pė visiems vilties ir šioje

I savo tarnyba, sveikas ir stif) pas tėvelius, nes karas 
rus. Viso jų yra 5 broliai, nąs prie galo.

' Du iš jų jūreiviai, o kitu du Kun. dr. K. Matulaičio ir 
tarnauja armijoje. Turėjo di lietuviškos parapijos adre- 
delio džiaugsmo, kai gegu- sas: 21, The Ovai, Hackney

(LKFSB) Londonas gana žgs mėn. susitiko savo brolį Road, London, E. 2, Eng- 
dažnai varginamas vokiečių Edvardą. Tikisi greit grįžti land.
lekiančiųjų bombų. Iki šiol 
lietuvių bažnyčia nenuken
tėjo. Kur. dr. Matulaitis te
bėra gyvas ir sveikas. Kai 
kada jį aplanko USA lietu
viai kariai. Taip, liepos mė
nesy lankėsi viršylą (seržan 
tas) Pranas Markauskas iš 
Pittston, Pa. Jisai — svei
ką® ir stiprus, pasiruošęs bu- j 
vo išvykti į Europos fron
tą. Tame dalinyje yra dau-l 
giau lietuvių, tik nemoka tė- 
vų kalbos kaip reikiant. Jie 
net gal mielai pasimokytų, 
bet neturi vadovėlių. P. Mar-' 
kauskas Pittstone turi du 
broliu ir dvi sesutes, bet la
biausiai išsiilgęs mamytės.
Jisai sveikina savo namiš
kius, kleboną kun. Kasakai- 
tį ir pažįstamus.

Liepos 23 d. Londono lie
tuvių parapiją aplankė broo- 
klinietis karys Sgt. Ant. Ma- 
čiulaitis. Jo tėveliai gyvena 
Bayonne, N. J. Londone ji
sai buvo pirmu kartu. Ap
lankė bažnyčią, grožėjosi al
toriumi. Jisai patenkintas

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

_______________________ OF CHICAGO

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
: Bes. 8868 So. Talinas Avs.

MOST
MobtrtN

ttOLK STUDIO
. IH45 We»l 35* Slteet

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

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

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

Visas bankietas praėjo su
dideliu pasisekimu. Vietos _____  __ — -

k d sPa'u^a ra®® aPie nau- sunkioje lietuviams valando-
jąjį Lietuvos Pranciškonų je nenusiminti, bet drąsiai 

kovoti už Lietuvos Laisvę. 
“Jei Dievas bus su mumis,

ADS AM Ei) J’HOTDGRAPHY 

I.OVVES7 I’OSSIKI.E l’KIUES 
I.AFPFTTF

tiek vienuolyno įkūrimą 
pašventinimą.
LIETUVIŠKOS

ir pa-

mes nežūsime", kalbėjo jau
nasis pamokslininkas.

Lewistono istorijoje,
Vienuolyno pašventinime vienu metu susibūrė 

be Levvistono, Rumpfordo ir daUg lietuvių! 
kitų Maine valstybės lietu- Bankieto programa buvo 
vių dalyvavo svečiai iš Chi-1 labai graži Po kalbų žymi 
cagos: A. Leščinskienė, J.1 solistė lietuvaitė, ilgai stu-1 PAMALDOS
Pukelienė, A. Gilienė; iš Bal- dijavusi dainavimą Milane, } Tėvų Pranciškonų rūpes- 
timcre, Md. M. Claytonienė, sudainavo dvi lietuviškas ir čia ir pastangomis gautas 
iš Montreal Canada Ę. Du- vieną ariją iš operos Tcsca. leidimas kas sekmadienį lai- 
bauskas, O. Motuzienė, E. žymus solistas A. Lemieax, kyti lietuviams pamaldas 
Mickienė; J. Ramanauskas prancūzas, nustebino visus į šv. Patriko airių bažnyčios 
iš Brockton, Mass., svečiai puikiai sudainavęs St. šim- ,koplyčioje, Lewiston, Me. 
iš Norwood, Mass., Cam-1 _ _____________________ ____________
bridge, Mass., So. Boston, 
Mass., Lawrence, Mass. ir 
daugel kitų miestų.

Pašventinimo dienoje iš 
ryto 10 vai. kun. J. Valan- 
tiejus atlaikė iškilmingas 
Mišias ir pasakė pamokslą. 
IŠKILMES

Kadangi Portlando vysk. 
J. E. Juozapas E. McCarthy 
staiga susirgo ir atsigulė į. 
ligoninę, pašventinti vienuo-

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodant Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laflcronšlius, Žiedus, Rąžomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
nCWEIJtY — WATCHMAKER 

— MUŠIU
4216 ARCHER AVENUE 

Pbone: LAFAYETTE 8617

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appoiatment call — 

REPUBUO 6051

*8

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

- - - - A- - - -
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

E3E

BUDIURO RADIO VALANDOS:
WCI’L, IOOO K., Nedėlios
vakare — #:»0 P. M.
WHFO, 1450 B... Kotvego 
vakare — 7 :OO P. M.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavlmal, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MŽNESINIV HMOKfcHMVI

Panaudokite Progą Dabartinėms žemoms 
N uoMmėio lietoms.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. See'y.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE ►talgojr JiUų IndfHal
rdpestlnKal globojanti Ir lt*i šn.SOS OT ap
drausti per Rivierai Kaviagn and loan In- 
snram-e Corporation. Jrtsų pinigai bos greitai 
Umoknml Joms ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINC IŠTAIGA.

— 47 Metai S>knili*n Patnrnavln,o! —

A S S O C I A T I O N 
3226 SO- HALSTED ST.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽLANCIOS
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- 
raneija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls
800 N. Clark St., City 

SUPERIOR 1462.

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
srtl 47th Street

Vai.: nuo 9 vaL ryto Iki 8 vaL vak. 
TreAadienį pagal sutartį

Ofiso TeL VEBginia 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 sutarti

TeL YARds 5921
Bea: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
, 756 West 35th Street

Res. TeL GROvehllI 0617 
Offloe TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IT CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakari 
Trečiad, ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

Bįikit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora nk ų visam gyv.nl- 
mul. Saugokite Jas lel3daml lleg- 
zamlnuotl Jas modernlSklausla 
metodą, kurią regSJtmo mokslą* 
galt sutelkti.

8S METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kuria prašali

na visą aklu įtempimą.

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

OPTOMETKISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Tvb-ronas: CANAL 0523, Chlcago

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

Trečiad. Ir 4«Stad 9:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKU. GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
'Tel.: Yarda 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių DlrbtuvA 
8401 SO. HALSTED ST.
. Kampas 34th Street

Va>ndos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Ud 8 
k 8ekmadianyj* pagal sutarti.

A d* «4^

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

TeL CANal 6122

DR. BIE2LS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, 
Bekmad-, Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytaa 
REZEDENCUA

3241 YVest 66th Place 
TeL REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS A

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
RIDI TOJAIS IR CHIRURGĄ/)
- IR AKINIUS PRITAIKO A

744 West 35th Street W 
VaL: 11-12; 3-4; ir 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso Tel.......... VlRginia 1886

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

420-4 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariu*.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chlcago 
Pirmadieniais, Trpčiadicniaifr

ir Šeštadieniais '

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 6554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki w 
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 Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3216 
Re*. TeL '. REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868 —

VALANDOS: ™
Pirm., Antr., Ketvtr. 6 iki 9 vak..

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dil bą kad jo nehraA-

-ht „A. *•
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

! “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTEI) — MOTERYS HELP WANT£D — MOTERYS SVEIKATA...
DAR DAUG DARBO PRIEŠ AKIS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolob »488-»48«

HELP ft'ANTF.D _ VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRISINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON

2829 W. MADISON 

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

LAMBRECHT CREAMERY 
4150 W. Fullerton

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVES DARBŲ
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 

vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodam*;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsttauklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

DRILL IR PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

REIKIA
PATYRIMO NEREIKIA
Gera Mokestis—Pastovumas 

Laikas ir pusė virš 40 valandų
DARBAS SU ATEITIMI

OLSON MFG. CO.
1829 W. GRANO AVĖ.

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

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

DŽENITORKŲ
ŠLAVĖJŲ

★★

VYRŲ
Peikia prie lengvų darbų. Patyrimo 
nereikia, pastovus darbai, gera mo
li ėst i«.

ECKER-ERHARDT CO.
241 fl W. Permali Rd.

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ

DIRBTUVES DARBŲ
GERA MOKESTIS 

Puiki po karo proga.

ILLINOIS CONDENSER CO. 
1160. N. Howe 

(Arli Division ir Halsted)

MICHIGAN 7500

VYRŲ
Prie sliipping room darini. Gera mo
kestis, užtenkamai viršlaikio.

ELECTRIC CORP. OF AMERICA 
222 W. Monroe 2nd Floor

VYRŲ
Reikia dirbti Plating rūme. Pas
tovūs darbai, gera mokestis, lai
kas ir pusė už viršlaikį.
MONARCH PLATING CO. 

413 Milwaukee Avė.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLŲ!

TUOS GINKLUS PAGAMINTI! 
------ 000-------

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

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.

BRANGUS TURTAS
Balo D R. R A C K U 8 
4204 Archer Avenne, Chlcago

ŠIRDIES NUSILPIMO 
PRIEŽASTYS

Ne tik žingeidu, bet ir 
svarbu sužinoti apie prie
žastis, kurios silpnina ir ga
dina širdį. Suprantant, kas 
kenksminga, galima pasisau 
goti ir ligos išvengti. Žinant 
nuo ko širdis sugedo, gydy
tojui yra lengviau širdies 
ligą gydyti.

Daigeliui širdis sugenda 
vaikystės dienose. Skarlati
na, difteritas ir kitokios 
limpamos ligos širdį gali su
gadinti, jei ligonis nėra tin
kamai gydomas. Blogi pū
liuojanti to-nsilai, arba su
puvę dantys, arba bile fokalė 
infekcija bile kurioje kūno
dalyje gali būti širdies nu- *
silpimo priežastimi. Į tai 
reikia kreipti tinkamą dė
mesį; infekcinius lizdus iš 
gerklės, ar burnas, ar tul
žies reikia laiku pašalinti, 
— tai širdies ligos galima 
bus išvengti.

Berniukai dažnai sugadi
na širdį jei entuzijastiškai 
žaidžia “beisbolę”, arba 
šiaip azartiškai stengiasi pa
tapti sporto “čempijonais“. 
Tėvai privalo pasaugoti, kad 
jų vaikas bežaidžiant neper- 
ilstų. Žaisti taisyklingai, tin
kamai mankštytis bei mik- 
lintis yra svęika; bet be
protiškai perilsti yra pavo
jinga. Didžiuma sportininkų 
turi padidėjusią, išsiplėtusią 
išburkusią š i r d į... Profesi-

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

Kalboje tauta pasako, kas 
ji esanti ir ko verta. Kalbo
je yra išdėta visa tautos pri
gimtis, istorija, būdo ypa
tybės, siela, dvasia. (Jab
lonskis)

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

MELSKITĖS UZ TAIKĄ l Platinkite “Draugą”.

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

PATARNAVTMAI

PARK — VIEW 
WET WASH LAUNDRY CO.

REIKIA

SHIRT PRESS OPERATORIŲ 
★ ★ ★ ★ 

PATYRIMO NEREIKIA
GERA MOKESTIS 

GERA VIETA DIRBTI

TEL.: CANAL 7172

1727-31 W. 2lst STREET
________________________s_____________________________

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS
*1649 West 47th St.

Reikalavo Italijos 
Karaliaus Teisimo

ROMA, rugp. 28.—Akci
jos partijos sušauktas susi
rinkimas, kurio tikslas bu
vo išaiškinti anti-fašistinius 
įstatymus, iširo kuomet au
diencija pradėjo reikalauti 
Karaliaus Viktoro Emanu
elio teisimo dėlto, kad jis 
rėmęs Benito Mussolini. '

VYRAI LR MOTERYS

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOIWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Elthaanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

GALT AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LIIHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG LITHUANTAN 

ADVERTISINO MEDTUM

*********

VYRU
MOTERŲ

Visokio Amžiaus
Karo Dirbtuvėje 

★ ★
★ LENGVI ŠAPOS DARBAI
★ PO KARO APSAUGA
★ DTENĄ IR NAKTĮ ŠTFTAI
★ 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

jonalai sportininkai ilgai ne
gyvena.

Ir mergaitės kurios išplū
kusios per virvutę šokinėja

!ir nesusivokia kada paliau-/
ti, — taipgi gali sugadinti 
savo širdį, gali gauti širdies 
hypertrofiją.

Taipgi širdis nusilpsta — 
pervargsta ir sugenda, kai 
tūlos liaukos tinkamai ne- 
funkcijonuoja. Pavyzdžiui, 
kurie gauna “goiterį” (pa- 
gurklinę ligą) tai širdis taip 
smarkiai plaka, kad ilgai
niui sugenda, jei nuo tos 
ligos tinkamai nesigydo. 
Taipgi širdis sugenda, kai 
pas žmogų adrenalinės liau
kos sukrinka. Inkstų ligos 
labai suvargina širdį,.

Arterioskleroza (kraujo 
gyslų sustorėjimas) dažniau
sia pas senesnio amžiaus 
žmones, neigiamai veikia į 
širdį, širdį gadina.

Daug, labai daug yra prie
žasčių nuo ko širdis nusilps
ta, bet viršminėtos priežas
tys , dažniausia pasitaiko. 
Prie tų, dar galima pridur
ti, kad vartojimas aspirino 
perdažnai, ir visokie vais
tai nuo galvos skaudėjimo, 
taipgi nuodingi vaistai dėl 
“hay fever”, — tai vis ga
dina širdį. Neapsimoka savo 
širdį nuodinti visokiais pa
tentuotais vaistais ir savo 
amžių trumpinti...

Daktaro atsakymai j 
klausimus

Atsakymas V. V. — Jei 
dantys sveiki, jei nosyje o- 
zenos nesiranda ir jei ne
turi blogų tonsilų, — tai 
dvokiantis burnos kvapas 
gali būti nuo maisto putre- 
fakcijos viduriuose. Pamė
gink daugiau maitintis rū
gusiu pienu, rūgščia grieti
ne ir šitaip daugiau vartok 
pieniško maisto. Taipgi da
bok, kad viduriai gerai veik
tų. Smirdantis kvapas reiš
kia puvimą kur nors... Pa
tarčiau pasitarti su dakta
ru tuo reikalu asmeniškai.

Atsakymas A. J. N. — 
Aišku, kad gazolino garai 
tamstai kenkia, jei gazolino 
stotyje bedirbant tamstai 
galva svaigsta ir akyse tam
su darosi. Yra žmonių, kui
ne negali pakęsti gazolino 
kvapo, tam yra alergiški.

Atsakymas V. C. — Vien 
tik pienu ir farina maiti 
nanties, galima ilgainiui 
sveikatai pakenkti. Žmogaus 
kūnas reikalauja pakanka
mai proteinų, ir riebalų, ir 
daržovių bei vaisių su vita- 

J minais. Dietetikos klausimas 
yra perplatus, kad galima 
būtų keliais sakiniais išaiš
kinti. Bet labai gera taisyk
lė yra ši: “valgyk nevienodą 
bet įvairiausį maistą, ir ne
suk sau galvos visokiomis 
apykvailėmis “dietysenų” 
teorijomis”...

Atsakymas O. R. — Ma- 
laria (drugys) yra pagydo
ma liga. Tamsta nesirūpink.

Washington. — Donald 
M. Nelson, Karo Gamybos 
Vadybos pirmininkas, nese
niai kalbėdamas apie darbo 
jėgos padėtį, pareiškė, kad 
nuo pat Pe,arl Harbor įvy
kių, diduma Amerikos dar
bo visuomenės nuoširdžiai 
rėmė karo pastangas. Dar
bininkija sunkiai dirbo į- 
temptose sąlygose, nekreip
dama dėmesio į nuovargį, 
kad sustiprintų ginkluotas 
pajėgas ir atvestų Jungti
nes Valstybes ir jos sąjun
gininkus į pergalės kelią.

Bet nepaisant tų darbo 
laimėjimų, dar vis tebėra la
bai svarbių sričių, reikalau
jančių daugiau pastangų pa
sekmingos invazijos išlais
vinti Europai iš priešo nas
rų tęsimui. Dar trūksta sun
kiųjų pabūklų, šaudmenų, 
bombų, radar ginklų, sunk
vežimių (trokų), tankų, sta
tybos įrankių, padangų (ta- 
jerių) ir medžiagos kareivių 
palapinėms statyti.

D. M. Nelson toliau tęsė, 
sakydamas kad dar daug 
darbo turi būti įdėta, kad 
su kiekvienu mėnesiu turi 
įaugti gamyba iki pasieks 
aukščiausio laipsnio, kurio 
laukiama ateinantį lapkričio 
mėnesį. 1944 metų produk
cijos planas reikalauja pil
nos darbo energijos. Tauta 
nepakęs nukreipimo energi

jos kitur, karo pramonės są
skaitom

Todėl, anot D. M. Nelson, 
priešais mus stovi intensy
vus karo produkcijos dar
bas. Kariuomenė nežino, ka
da ateis žlugimo dienos Vo
kietijai ir Japonijai. Viskas, 
ką kariuomenė gali padary
ti, yra nepaliaujamai kovo
ti, iki priešo sumušimo die
nos. Mums, namie likusiems, 
telieka varyti kato pabūklų 
gamybą iki ji yra reikalin
ga.

Karas dar nepasibaigė. 
Tęskite toliau darbą.

Jaunieji lietuviukai 
Australijoje

(LKFSB) Lietuvių Drau
gijos Sidnėjuje pirmininko 
Ant. Baužos dukrelė sekmin 
gai išlaikė sunkius muzikos 
egzaminus. Nors ji dar jau
na, bet pianą valdo, kaip 
profesionalė. Gražiai skam
bina angliškus ir lietuviš
kas kompozicijas.

— Jau yra lietuviukų gi
musių Australijoje. Taip, 
Balnių šeima Brisbane pa
didėjo dar vienu nariu — 
gimė dukrelė, kurią lietuvis 
kun. J. Tamulis pakrikštijo 
Šv. Stepono katedroje, Bris
bane.
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"Vienybė, krikščionybė, taika”
CITUOJA ARKIVYSKUPO ŽODŽIUS

Tokia antrašte praėjusį sekmadienį ‘‘Chicago Times” 
įdėjo vertą dėmesio editcrialą.

Šis dienraštis, teisingai nurodęs, kad mūstj tarpe 
yra žmonių, kurie nedaug teturi vilčių, kad bet kokiais 
planavimais būtų galima pašalinti iš pasaulio karus 
ir visas juomi sukeliančias kančias.

Tačiau Chicagoje gyvena asmenybė, rašo Chicago 
Eunday Times, kurios taurus optimizmas puikiai atsa
ko kai kurių pesimistiškam nusistatymui. Dienraštis 
cituoja J. E. arkivyskupo Samuel A. Stritch žodžius, 
taikomus tiems, kurie beviltiškai žiūri į planavimą at- 
steigti pastovią ir teisingą taiką: “Tokios rūšies gal
iojimas’, sako arkiv. Stritch, “teigia, kad žmogus ne
pajėgia taip tvarkyti gyvenimą, kad teisingumą pa
siekti.”
I.ELIAS | TAIKĄ

Toliau Times atpasakoja arkivyskupo nuomonę šiais 
žodžiais: “Žmonės gali surasti kelią į tikrą pasaulio tai
ką, bet Moralinė Teisė turi būti padaryta įvadu į tarp- 
t.tu tinę teisę dėl to, kad teisingumas yra moralinis da
lykas. Tikroji pasaulio taika turi būti pagrįsta morali- 
is.ais principais.”

Kiekvienas žingsnis gerinant ir stiprinant tarptau
tinę teisę, anot arkiv. Stritch, veda prie pasaulio tai
kos. Apie tautų teises ir pareigas arkivyskupas sako:

“Tauta turi teisę į suverenitetą ir nepriklausomy- Mirė žymus poetas 
bę... Bet suverenitetas nereiškia, kad tauta gali išsi- r

sukti nuo pareigų tautų šeimoje. Mūsų laikais perdė
tas suvereniteto supratimas, kuris įgytas neišmintin
game nacionalizme, pažeidė tautų šeimos vieningumą 
ir sukėlė dideles katastrofas.”

Komunizmas - pavojingiausias gaivalas
Gubernatorius Dvvight Green savo kalboje Illinois 

steito legijonieriams pabrėžė visiems gerai įsidėmėtiną 
dalyką. Jo manymu, didžiausias pavojus pokarinei A- 
merikai yra komunizmas, prieš kurį reikia kovoti di
deliu griežtumu ir ryžtingumu. Komunizmas siekią su
griauti demokratinę santvarką ir prismaugti Amerikos 
laisvę.

Gubernatorius ragina sugriauti komunizmą iš pačių 
pagrindų, nes tai yra pavojingiausias gaivalas. Jei ko
munizmas įsigalėtų, netektume konstitucinės valdžios, 
liktume he laisvės, be progų, be tolerencijos, be lygy
bės.

“Jūs turite tiek prispausti komunizmą”, kalbėjo 
gub. Green, “tiek negailestingai ir iš pagrindų jį nai
kinti iš mūsų ekonomines struktūros ir iš visų mūsų 
valdžios įstaigų, kad jis niekuomet nebedrįstų pakelti 
savo nuodingos galvos prieš Amerikos žmonių gero
vę ir saugumą.”

Gub. Green išreiškė pasitikėjimą, kad pirmojo pa
saulinio karo veteranai, susijungę su grįžusiais iš šio 
karo frontų vyrais, nugalės Hillmanus, Browderius ir jų 
draugus sabotažninkus ir tuomet Amerika bus laisva 
nuo komunizmo, kaip laisva bus nuo fašizmo ir naciz
mo Europa.

Gub. Green išreikštoms mintims šio steito legijonierių 
konferencija pilnai pritarė.

Komunizmai yra visų tautų ir <visų žmonių pikčiau
sias priešas. Reikia manyti, kad po šio karo ir Rusijos 
žmonės stengsis nusikratyti kruvinojo komunizmo.

5,600,000 karo 
darbininku aprū
pinti butais

John B. Blandfcrd, Jr., 
Valstybinės Apgyvendinimo 
Agentūros administratorius, 
praneša, kad karo metu na
mų statyba tebetęsiama nuo 
1940 metų vasaros ar jau 
pabaigta, dabartiniu metu 
viršija vieną ir tris ketvir
tis milijono vienetų, kuriuo
se bus apgyvendinta apie 
5,600,000 karo pramonės dar 
bininkų ir jų šeimos narių.

Beveik visa valdžios fi
nansuota karo metu butų 
statyba yra laikino pobū
džio ir bus nugriauta po 
karo, tuo tarpu kai namai 
pastatyti su privataus kapi
talo parama, bus palikti po
karinių laikų normaliam nau 
dojimui. 90 nuoš. privačios 
karo metu namų statybos 
yra finansuota Federalinės 
Apgyvendinimo Administra
cijos apdraustų paskolų.

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Ii Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

Arčiau liepto galo
Atsisukusią prieš Hitlerį Rumuniją, jau paseka ir 

Bulgarija. Vengrijoj taip jau eina didelis sąjūdis už 
atskirą taiką su jungtinėmis tautomis. To reiškinio pa
sekmės yra ypatingai didelės. Iš tos priežasties nacių 
kariuomenė kitose Balkanų valstybėse atsiduria tikrai 
keblioje padėtyje.

Pranešama, kad dėl susidariusių sąlygų Rumunijoj 
ir Bulgarijoj, vokiečių kariuomenės dalys jau rengiasi 
sprukti iš Graikijos. Sakoma, organizuojamasi į tam 
tikrus vienetus ir būsią mėginama varytis Vokietijos 
link. Bet, kaip spėjama, maža dalis jų pasieks savo 
tikslą. Jie turės arba pasiduoti arba žūti.

Vokietija, netekusi Balkanų, vargu begalės toliau 
kariauti. Ji netenka didžiausius kiekius visokios rū
šies jai reikalingo kuro, maisto ir, be to, vyrų jėgos. 
Kasdien vis labiau aiškėja, kad Hitleris žygiuoja ar
čiau liepto galo.

Perdėtas nacionalizmo supratimas — tai fašizmas 
ir nacizmas.

<3*

PAGALBA VIENŲ KITIEMS
Times džiaugiasi, kad arkiv. Stritch šiais žodžiais at

sako vadinamiems izoliacionistams:
“Didelis turtas gali būti vienos tautos nuosavybė, 

bet jis turi būti naudojamas viso pasaulio gerovei. 
Bendri tautų santykiai liečia ne tik abipusį teisių pri
pažinimą, bet ir bendrą pagalbą. Turtingieji turi gel
bėti neturtingiems, stiprieji silpniesiems.”

Tvarkingai gyvenąs pasaulis pareis nuo pripažini
mo teisių visiems žmonėms, pareis nuo visų rasių vie
ningumo, kurį pati krikščionybė skelbia.
TARPTAUTINE TAIKOS INSTITUCIJA

Arkivyskupas praktiškai kalba. Jis sako, kad veikimo 
įrankiu turi būti tarptautinė jurdinė institucija, kuri 
turėtų autoritetą rišti ginčus interpretuojant tarptau
tines teises ir kuri įsipareigotų nurodyti agresorių, gra
sinantį pasaulio taikai.

Agresoriai turi būti baudžiami sankcijomis. Tai pir
mi žingsniai. Bet vargu kiekviename atsitikime užtek
tų šios švelnios bausmės — sankcijų. Reiktų kas nors 
tikresnio, stipresnio. Arkivyskupas, tačiau, nemano, kad 
pastovi tarptautinė armija būtų reikalinga. Ji galėtų 
būti taikai net pavojinga.

Chicago Times, padaręs plačią arkiv. Stritch raštų 
aniF taika apžvalgą. n.ųo savęs gricUda: k

Šiomis dienomis mirė poetas —laureatas John Steven 
McGroarty. Jis buvo autorius garsaus veikalo “The 
Mission Play”, kuris buvo suvaidintas 3,200 kartų ir 
jį matė pustrečio milijono žmonių.

Velionis poetas dalyvavo ir politiniame gyvenime. 
Jis buvo Jungt. Valstybių kongreso nariu per du ter
minus. Bendradarbiavo dienraščiams. Per daug metų 
buvo Los Angeles Times kolumnistas. Dėl nuopelnų 
katalikybei Popiežius poetą McGroarty buvo apdovano
jęs aukštu ordinu.

Jų "tavoras" tikrai mizernas
“Darbininkas“, rašydamas apie skleidžiamus gandus, 

būk esą galimumų Stalinui sudaryti konkordatą su Va
tikanu, tarp kitko pastebi:

“Dabar pažiūrėkim į Sovietų Rusijos konstituciją. 
Religijos laisvės atžvilgiu ji nedraudžia žmonėms mels
tis — bažnyčioje. Už bažnyči-os durų apie religiją ne
valia nė žodelio tarti, — nė viešose vietose (tai būtų 
skaitoma valstybine išdavyste), nė privačiai. Tėvams 
prie vaikų nė žegnotis nevalia, nes tai atrodytų, kad 
vaikus mokoma melstis — kas taip pat skaitoma išda
vyste ir baudžiama didžiausiaja bausme — likvidavimu 
{žmogus kažin kur dingsta, ir tiek — “propal bez 
viesti”). Tuo būdu, religija yra ujama tarsi koks di
džiausias blogis. Tuo tarpu leidžiama ir valstybiškai 
remiama smarkiausia bedieviška agitacija — spaudoje, 
mitinguose, paskaitose, teatruose, kino, bedieviškose 
procesijose, vaikų prieglaudose, visose mokyklose — 
visur, visur, visur! Ir panašia religine “laisve“ Sovie
tai turi įžūlumo bei nachalybės pasauliui pasigirti. Ir 
už tokį “tavorą“ bolševikai nori mainais gauti konkor
datą bei jų politikos užgyrimą! Tai neįmanoma. Per
daug jau mižeruas bolševiku “tavoras”, __ _

Išvystytas greitas 
gydymas

Federalinės Saugumo A- 
gentūros Viešosios Sveika
tos Tarnyba praneša, kad 
atrastas greitas, suprastin
tas būdas gonorėjai gydyti. 
Gydoma pencillino pagalba; 
šis būdas labai patogus ir 
nereikalauja ligoninės prie
žiūros.

Penkių gydymų būdu nau
dojantis, gydymas gali būti 
atliktas ves tik per septy
nias ir pusę valandos; kitfts 
reikalauja dar vieno vizito 
sekančios dienos rytą. Ligo
niui tereikia praleisti klini
koje ar daktoro kabirftte tik 
po kelias minutes, penkis ar 
šešis kartus, kai jam daro
mi pencillino įšvirkštimai.

Naudojantis bet kuriuo iš 
tų metodų arba jų suprasti- 
nimu, galima išplėsti pencil
lino naudojimą gydymui go
norėjos, pritaikant jį tauti
nėje kovos su veneros ligo
mis programoje tais atve
jais, kai laiko trūkumas ir 
aplinkybės neleidžia naudo
tis standartiniu nuo 12 iki 
21 valandos gydymo būdu.

Popierio padėtis 
labai kritiška

Harold Boeschenstein, ei
nąs Karo Gamybos Vadybos 
Miško Produktų Biuro di
rektoriaus pareigas, išleido 
pranešimą neseniai įvyku- 
siems nesusipratimams dėl 
celulozos ir popierio padė
ties Jungtinėse Valstybėse 
išaiškinti. Jis pabrėžė šiuos 
dalykus:

1. Kad popierio ir karto
no padėtis šiandien yra la
bai kritiška, nežiūrint žy
maus pagerėjimo celulozos 
gamyboje.

2. Kad, atvirkščiai kai ke- 
no manymu, karo pajėgos 
neturi didelių inventoriaus 
rezervų.

3. Kad pasėkoje karo ir 
kai kurių būtinų reikalavi
mų gali būti reikalingi su
mažinti atsargas popierio ir 
kartono, skirtu civiliams,

(Tęsinys)

Paryžiuj, Touro gatvėj.
Maksas išvyko iš namų 

prakeiktas. Bet Enguerran- 
do širdyje tėviškasis jaus
mas tikrai nebuvo miręs, ne 
mažesnis buvo, kaip moti
niškas jo žmonos jausmas. 
Nė vienas jų nedrįso ištarti 
sūnaus vardo, ir tačiau jų 
mintys turėjo tą patį rūpes
tį: “Kaip jam sekas?”

Antrasis rūpestis griaužė 
Enguerrandą: jo laikraštis. 
Nors, Maksui dingus, skan
dalas viešai neiškilo, bet 
Enguerrandas turėjo supras 
ti, kad negalės likti vadu 
dienraščio, kuriame tolydžio 
pats garbino sąžinę, pareigą 
ir garbę. Jis nujautė, kad 
vienas iš jo draugų yra pil
nai pasiruošęs būti jo min
čių skelbėju. Laikraščio ta
ryba tikriausiai priimtų pa
siūlymus dėl jo pavaduoto
jo. Tad jis pasišalintų lais
vai, išgelbėjęs žūstančią žmo 
nių pagarbą, kurią jis tikė
jos dar turįs.

Bet, kada jis grįžo darban 
po astuonių nebūtų dienų, 
jis rado valdybos nutarimą, 
kuriuo siūloma jam pasi
traukti.

Vadinas, valdyna nesutei
kė jam netgi tos pagarbos, 
kad jis pats galėtų atsista
tydinti, bet tiesiog jį atsta
tė ir gana. Šitas įvykis jį 
ištiko labai skaudžiu mo
mentu, todėl jis pajuto ne
paprastą susikrimtimą.

Ir, lyg norėdami padidin
ti jo skausmą, jo įpėdiniu 
paskyrė tą, kurį jis būtiį 
pašalinęs, jei jo būtų atsi
klausta. Tai Rondart! šitas 
Rondart, kuris skelbė drą
siausias materializmo idė
jas! Jis jautė, kad jo įkur
tam laikraščiui duota visai 
nauja kryptis. Jo darbas 
buvo galutinai sugadintas. 
Juk tai yra atmetimas tos 
moralės, kurią jis visą laiką

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti...........gg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................25
PETROLEUM COKE (Course) $12 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) J10 35

skelbė! Skaitytojų būriai, 
kurie buvo maitinami jo min 
timis, turės sekti paskui nau 
jus vėjus! Ne, ne, jis to ne
norėjo! Ir jo dvasios gilu
moje pabudo maištingas 
šauksmas.

... Ne, jis to nenorėjo... 
Bet ar to neparuošė?... Ir 
jis jautė sunkų, labai sunkų 
svorį slegiant jo, garbingo 
žmogaus, sąžinę.

—Ką gi,—sakydavo jam 
Dorotas,—tu buvai nuošir
dus. Negalima į tave mesti 
akmenį.

Pirmiausia, tu tikėjai drau 
giškumu tų, kurie tave su
po, bet aš jaučiau, kad tu 
turi aplink save tik vilkus 
ilgais dantimis, pasiruošu
sius iš tavęs pavogti ginklą, 
kurį tu nukalei, kad atsuk
tų prieš dorovę. Tu norėjai 
būti kažkuo, bet iš viso, tarp 
tavo suardytų svajonių, tu 
esi tik paprastas šiaudelis, 
kurį neša nepastovi tėkmė.

—Taip... tiesa. Iš tikrųjų, 
mes esame niekas... niekas!

—Mes esame niekas, te
gu; bet mes tampame šiuo 
tuo, kada pildome valią Die
vo, kurio tu nenorėjai pa
žinti. Tavo mokslas yra par 
blokštas. O anas mokslas, 
Dievo apreikštas, tvirtas 
savo pagrinde, sukūręs vi
suomenes, nepasiduoda ir 
negriūva, kai vienas jo dar
bininkas suklumpa nelai
mėj. Darbui tęsa yra užtik
rinta, ir būsimos kartos ne- 
vargs be reikalo, statyda
mas ant smėlio. Jos žino, iš 
kur jos einančios, jos žino. 
kur einančios, ir jos negin- 
čyja dėsnių, kurie turi savo 
šaltinį ir savo tikslą Dievu- 
je. Visi gyvenimo tikslai tau 
dingo, ir tačiau savo dva
sioje tu prileidi viršuj tavęs 
esančią tiesą. Tavo vargšas 
protelis negali sugauti, kas 
ji yra.

(Daugiau bus)

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

- GERAS PASIRINKIMAS: 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— kombinacijos Durų — WaHboard — Plaster Board— 

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — E nameli o — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tL

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINA8, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3038 S. HALSTED ST. TEL. VICTORV 1272 

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

J
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X “ Draugo’ ’ skaitytojai 

ir bičiuliai prašomi grąžinti 
serijų-knygučių šakneles 
(stubs) tuojau, nes pasku
tinėmis dienomis prieš pik
niką administracijai susidės 
daug darbo.

X Kum. A. Martinkus, Die 
vo Apvaizdos lietuvių para
pijos klebonas, pakvietė kun. 
K. Barauską, “Draugo” rei- 
dakcijos narį, į minimą pa- 
rapiją sekmadieniams su 
dvasine pagalba. Nuo pra
eito sekmadienio jis pradė
jo vykti sekmadienio dvasi
niam darbui.

X Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos pikni
kas, praeitą sekmadienį, Vy
tauto parke, dėl lietaus ne
pavyko. Vakarop visgi at
silankė nemažai žmonių. Pai- 
rapijos karnivalas eina di
deliu pasisekimu.

VAKAR VALDOVAI, ŠIANDIEN BELAISVIAI

ir kuo skaitlingiausiai daly
vauti piknike. Paremkim 
“Draugą”, nes tai yra tik
ras mūsų draugas.

Piknike bus galima užsi
sakyti “Draugą” arba atnau 
jinti prenumeratą.

Platinkime ir skaitykime 
dienr. “Draugą”. Daug ką 
sužinosim, daug ko išmok
sim, nes “Draugas” yra tik
ras mokytojas. Koresp.

Mokino vogti
SALT LAKE CITY. —

Mrs. Garcia, 21 m., dviejų 
vaikų motina, policijos su
imta, kad mokino savo 4-ių 
metų vaiką vagiliauti. Pa
vogta daugiau kaip $150.

Apvogė
l Iš John Pelger, 518 W. 

Vokietijos kariai, kurie dar taip neseniai buvo Pary-Į^th str., buvo pavogta jo 
žiaus valdovai, Amerikos kariuomenei įėjus į miestą, tro-
kais pro Eiffiel bokštą vežami į koncentracijos stovyklą.
(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

U. S. War bonais.
Roselandiečiai turėtų ne

pasiduoti kitoms kolonijoms, 
išpirkti kuo daugiausiai se-
rijų, kad laimėti dovan3g racijos 19 akyri.ua avarbus

automobilis, laikrodis ir 
$1.30. Du vyrai minimus da
lykus pavogė prie 79-tos 
gatvės ir Damen avė.

Susirinkimai
Brighton Park. — Fede-

susirinkimas įvyks antradie 
nį, rugp. 29 d., parapijos mo
kyklos kambary. Draugijų 
atstovai būtinai dalyvaukit.

Valdyba

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERIAS
10546 S. Artesian, CED

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

VARTOJAMAI NAUJA* FLACT10 MA* 
TBRlOLAt MATVRALU HM 
■TALTOR DANTĮ rJLMITUMM.

Velvatone
$12.50

nu is9.se ui kiekviena

NAUJOM
Bitui

DANTĮ
NATOM

Naatalduada. B. akeala. Natūralia apal-
Nablanka. VlaaJ ialj tlnomoa dauta 

»l«ltoa. Permatomas aryata) clear .l.ltoa, 
piunkaaos aonkumo, aanltaris, Patea- 

klnlmaa (araatautau. Matcrtaiaa lakai pa- 
aaiua | (amttat. Vlanaa dlaasa tala/ma

%

fflARGlJTIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

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

Telefonas — GROvehill 2242 
.■-B.-.-"- ... B ' 4- -8-—

.?$
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X J. Jakubs, narys Da- 
rius-Girėnas poeto, žinomas .
ristynių rengėjas ir vienas Roselando žinios 
aktyviausių narių komiteto, 
kurs darbuojasi adv. Olio 
išrinkimu į teisėjus, šiuo 
metu atostogauja Sodus, Mi- 
chigan.

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Darome plettaa lapauta. tr 

<autaa tik ii lalanluotq dentlati

Pabėgo

X Vytautas BeHajtts, ku
ris turi paruošęs naują kny
gą spaudai tema ‘ “The Dance 
of Lietuva’’, dar tebėra džio 
vininkų sanatorijoj, bet, sai
ko, jaučiasi gerai ir galįs 
vaikščioti po parką. Tiki
mės, kad Vytautas greitai 
išgis ir realizuos savo pla
nus.

X Stasys ir Romualda Ma
tučiai, gyvenantieji Indiana 
Harbor, Ind., gavo žinią, kad 
jų sūnus Leonardas žuvo 
kare Prancūzijoj. Kiti du 
Matušių sūnūs irgi yra ka
riuomenėj. Rugsėjo 3 d., Šv. 
Pranciškaus lietuvių bažny
čioje visos šv. Mišios bus 
laikomos už a. a. kario Leo
nardo sielą.

X Bronius Andriuška iš 
Marguette Park, buvęs veik
lus L. V. 112 kuopos narys 
kariuomenėj pakeltas į ka
pitono laiperų. Jis tarnauja 
marinuose. Prieš įstodamas 
liuoenoriu į kariuomenę bu
vo St. Leo High School ir 
Iowa universiteto sportj 
žvaigždė.

X Pranai Fabijonaitis,
San Francisco, stengiasi su
sipažinti su plačiai išsiskirs
čiusiais lietuviais ir bandy
ti įsteigti Bendro Lietuvai 
Šelpti Fondo skyrių.

X Kun. J. Kasakaičlo, 
Pittstono klebono, sveikata 
žymiai pagerėjusi ir vėl jis 
kruopščiai dirba Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 
reikalams.

X Helen Martinkienė įsto
jo į Labdarių Sąjungos 1-ją 
kuopą. Išrinkta A. Snarakio- 
nė ir Maslauskienė į švento 
Pranciškaus Rėmėjų seimą.

X Vladas Palekevieius, 
West Sidė-s ekspresininkas, 
šiomis dienomis įsigijo biz
nio namą.

Ateinantį sekmadienį, So- 
dalicija eis bendrai prie šv. 

Šv. Vardo draugijos pik- Komunijos 9 vai. šv. Mišio- 
nikas neįvyko iš priežasties ao ir turės salėje pusryčius.’
lietaus; atidėtas neribotam -----------
laikui. Praeitą savaitę buvo lai-

------------ komos šv. Mišios už žuvusį
karį J. Žukauską. Tikrai liūd 
na žinia pasiekė Žukauskų 
šeimą.

ARD skyrius rengia sese- 
rims-mokytojoms vakarą — 
“Shower Party” rugpiūčio 
30 d. Geras tikslas. Visi pa- 
rapijonai turėtų prisidėti. 
Visi žinome, kad mokytojų 
atlyginimas yra menkas, o 
gyventi reikia.

Du kaliniai, iš Chicagos 
pataisos namų, William 
Lumley, 18 m., ir Kenneth 
Wons, 17 m., pasivogė virši
ninko automobilį, praeitą 
penktadienį, ir pabėgo. Po
licija kalinius, gaudo.

Čia platinami tikietai lab 
darių išvažiavimo į labdarių 
ūkį. Piknikas įvyks 3 d. rug- Į 
sėjo. Geras tikslas, turėtų 
visi šį kilnų darbą paremti.

Adv. A. Olio pikniko ti
kietai platinami Roselande. 
Reikia išrinkti dar vieną lie- | 
tuvį teisėją.

Parapijos hazaras prasi
dės ateinantį penktadienį, 
parapijos darže. Visi para- 
pijonai turėtų remti, kas kuo 
gali, kad karnivalas pasisek
tų. Visas karni valo pelnas “Draugo“ pikniko serijos 
eis naujos bažnyčios fon- platinamos. Piknikas įvyks 
dan. Karnivalas tęsis per 10 Labor Day, Vytauto parke, 
dienų. | Visi tikisi laimėti $500.00

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių■i ptgean] raofttmtf — be komkitae 
PAS

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD..........................Tol. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkaa

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

»V- 2

■* : * **
t .

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1TS4 I Aablaad tad Fl. Mon. 1361

Atdara ... • Ud *. taMaA ana t Iki A
UIJlAHi LUSTUVISkAI

8046 W. 2Bth St. 2ud Fl. Law. 3008 
>0 N. Dearbom Rni, 80«, Sla 0640 

Vidurmlaa^ta aal. I—«. Aatradlau) Ir 
katrlrtadlaai aaa t Iki t.

A
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ESPOLITAS ŠILEIKA
Gyveno: 6130 South Karlov Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė Rugpiūčio 27d., 1944m., 1:00 vai. ryte, sulaukęs 
metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskričio, Traupiu pa

rapijas, Žerkiškių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Dorą (po tėvais Bar- 

tušaitė); brolį Antaną ir pusbrolį Antaną Juknevičia iš Du- 
luth, Minn.; pusseserę Ju-lią Juknevičiūtę; krikšto sūnų Stan
ley Dobrovolskį; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 
Cietuvoje paliko brolį Karolį, 2 seseris — Marijoną ir Lavosę 
ir jų šeimynas.

Kūnas randasi pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 
West 23rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, Rugpiūčio 30d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka:— Moteris, Brolis, Pusbrolis, Pusseserė ir 
visbs kitos Giminės.

Laidotuvių direktoriai 
CANal 2515.

Lachawicz ir Sūnai, telefonas

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards I74I-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

GARY, INDIANA LAIDOTUV IŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SAMM»į4į(‘"

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

Musų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto
Dalyse

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10700 8. MICHIGAN A V*.

Phones: CANAL 2510 
COMMODORE 3765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PLLLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YABDg 4003

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
2364 80. HAJLSTED ST. 710 W, I8th STREET

Telephone YARDS 1412

L I. ZOLP
1040 WEST 40tfc 0T-

MA2EIKA
Phone YARDS 0781

3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—30

akyri.ua
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Kas Girdėt*^ 

Chicagoje <»

200 karių

Iš Dievo Apveizdos lietu
vių parapijos apie 200 ka
rių lietuvių tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėje. Onos 
Daugirdienės, gyvenančios 
700 Ruble str., penki sūnūs 
yra Dėdės Šamo kariuome
nėje: keturi laivyne ir vie
nas armijoje. Vieną iš jų ne
senai prezidentas Roosevel- 
tas pagerbė už pasižymėji
mą kovoje. Taip pat tenka 
pasakyti, kad iš penkių bro
lių Daugirdų, tarnaujančių 
Dėdės Šamo kariuomenėje, 
keturi yra dvynukai iš dvie
jų gimimų (dvejų setų).

Dievo Apveizdos bažny
čioje, prie Šv. Juozapo alto
riaus, yra įrengta karių 
garbės lenta, kurioje sura
šyti parapijos lietuviai ka
riai.

* y *

Išvažiavimai
Antrasis Dievo Apveizdos 

lietuvių parapijos piknikas, 
kuris įvyko rugpiūčio 6 die
ną Vytauto parke, davė 
$1,114.62 gryno pelno. Pir
masis piknikas, įvykęs bir
želio 4 dieną, davė $1,322.42
gryno pelno.

♦ * ♦

Bazaras

Dievo Apveizdos lietuvių 
parapijos bazaras prasidės 
rugsėjo 17 dieną, mokyklos 
salėje. Bazaras bus trečia
dienio ir šeštadienio vaka
rais ir sekmadienį po pietų 
ir vakare. Šv. Onos draugija, 
tretininkai, Maldos Apašta
lystė, parapijos choras, Šv. 
Vardo draugijos jaunuoliai, 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjai, Ona Zdanis ir ko
mitetai paėmė būdas, kurio
se varys biznį.

Paskutinį bazaro vakarą 
bus skiriama dovana — $100
karo bonais.

* * *

Pametė
Robert Diąuett, 1244 N. 

La Šalie str., pranešė polici
jai, kad jis pametė rankinį 
laikrodį Clark ir Oak gatvių 
kaiminystėje.

Sužeistas lietuvis
Karo departamentas pa

skelbė 1,687 Jungtinių Ame
rikos Valstybių kareivių pa
vardes, kurie sužeisti įvai
riuose karo frontuose. Tame 
skaičiuje 80 vyrų yra iš Illi
nois. Jų tarpe rnadasi Pfc. 
Bernardas Latakas, kurio 
žmona Mrs. Stella Latakas; 
gyvena adresu 4203 South 
Rockwell str.

Pirma mokytoja
Paskyrus Misa Fern Glei- 

ser mokytoja Chicagos uni
versitete biznio skyriuje, ji 
yra pirma moteris, kuriai 
kada nors ,teko pilną laiką 
mokytojauti tame departa
mente. Miss Gleiser pirmiau 
mokytojavo Iowa valstybės 
universitete.

.Tuojau po aušros

Sargas sučiupo du vagilius
VAGIS PAŠAUTAS, KAI JIS SUČIUPO PRAEINANČIĄ 

MERGAITĘ IR BANDĖ JA PRISIDENGTI

Chicagoje praeitą sekma- vertės, kai Raguitt ištraukė 
dienį, tuojau po aušros, įvy
ko toks atsitikimas. Nakti
nis sargas greitai galvojo, 
paleido šuvius ir du vagilius 
sučiupo. Vienas iš vagilių 
gavo kulką, kai jis sučiupo 
moterį, kuri ėjo pro šalį, ir 
naudojo kaipo apsaugą (šy
dą).
BUVO SARGYBOJE

Sargas vadinasi Harry 
Raguitt, 56 metų, 1234 W. 
74th pi. Jis pareiškė Engle- 
wood policijai, kad jis buvo 
sargyboje apie 5:45 ryte, kai 
jis pamatė du vyrus važiuo
jančius automobilyje prie 
Gordon Clothing Co., 6433 
So. Halsted str., jie pastatė 
automobilį ir nuėjo, kai jį 
pamatė.

Po kelių minučių vėliau 
jie sugrįžo, Raguitt pareiš
kė, ir vienas iš jų paėmė 
rankeną iš automobilio, ir 
išmušė rūbų krautuvės lan
gą. Jie bandė pasiimti per
siškų avelių paltą, už $500

AR ŽINOTE, KAD...

BUS DALINAMA

VYTAUTO PARKE

$500.00

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

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 KRUTAMŲIŲ 
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. A

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 CICERIECIŲ VALGYKLĄ, Kur 
pavaišins jus skaniausiais Lietuviš
kais valgiais.

savo ginklą ir įsakė jiems 
iškelti rankas.

ĖJO PRO ŠALĮ JAUNA 
MOTERIS

Kai du vyrai laikė savo 
rankas iškeltas į orą, jauna 
moteris ėjo pro šalį, ir vie
nas iš vyrų ją sučiupo, nau
dojo ją kaipo apsaugą (šy
dą).

Raguitt sušuko moteriš
kei, kad ji kristų ant žemės 
ir paleido du šuvius į va
gius, bandančius pabėgti.

Sužeistasis vyras, kuris 
davė vardą kaipo Domi niek 
Tompson, 26 metų, 730 W. 
17th str., buvo nugabentas 
į ligoninę. Kitas buvo įduo
tas į Englewood policijos 
rankas, ir prisipažino esąs 
George Voalk, 28 metų, 1655 
S. Trumbull avė.

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

DRAUGO
Kolumbo Vyčiai

Ateina fondui i pagalbą
SPALIŲ MENESĮ ĮVYKSTA BENDRUOMENES 

FONDO VAJUS

PRANCŪZĘ GENEROLASTE

Gen. Leclerc, komendan
tas antrosios prancūzų mo^ 
torizuotes divizijos. Sąjun
gininkų vadovybėje, jis su 
savo daliniu pirmas įėjo į 
Paryžių, kai sukilę miesto 
gyventojai prieš okupantus 

'šaukėsi pagalbos. (Signal 
Corps Radiotelephoto; Acme 
-Draugas)

Pagrobė
Keturi vyrai banditai pa

ėmė iš Standard Oil kompa
nijos, 1350 So. Leavitt str., 
už 30,000 gazolino galonų 
vertės kuponų.

VAIRIO 
DOMIO 

ŽINIO 
Užmušė 9 aklus

LONDONAS. — Robotinė 
bomba anądien čia pataikė 
į ligoninę, kurioje laikomi 
ir prižiūrimi akli ligoniai. 
Užmušta 9 ir tarp 70 ir 80 
sužeista.

Siūlo maisto
BUENOS AIR,S, Argenti

na. — Argentinos valdžia 
praneša, jog ji pasirengus 
Prancūzijos gyventojų su- 
šelpimui paaukoti 100,000 
tonų kviečių ir 5,000 tonų 
mėsos.

Negeras alus
LOS ANGELES. — Val

džios inspektoriai čia sulaikė 
keturis ir pusę vagono alaus, 
kuris rastas netinkamas 
vartojimui. Alus pasiųstas 
iš bendrovės Soringfield, 
Mass., t ir kainavo apie 
$22,500.

U. s.
KARO
BONAI

Žaidimas ginklu

Baigės mirtimi ir kalėjimu
TRYS VYRAI GINKLĄ VARTOJO KAIPO ŽAISLĄ. 

VIENAS ŽUVO, DU SUIMTI

Chicagoje vėlai praeitą 
penktadienį žaidimas revol
veriu tarp trijų draugų, 
Sheridan Tap, 4621 Sheri- 
dan rd., baigės liūdnai: vie
nas liko nušautas, o kiti du 
pakliuvo kalėjiman.

Žuvęs vyras vadinasi 
James John Joseph, 32 me
tų, kuris mirė Bridewell li
goninėje nuo kulkos žaiz
dos. Town Hali stoties poli
cija sulaikė Thomas Moran, 
34 metų, kuris prisipažino 
šovime, ir Arthur Fenton, 
36 metų. Visi bartenderiai, 
jie gyveno 4526 Sheridan 
rd.

Kareivio žmona

Pagimdė keturis kūdikius
I

JAUNA KAREIVIO ŽMONA. — VISI KETURI 
KŪDIKIAI YRA BERNIUKAI

GAINESVILLE, Ga. —
Kareivio žmona pagimdė•
keturis vaikus (keturiukę). 
Visi keturi berniukai. Karei
vio žmona vadinasi Mrs. 
Charles E. Lee. Ji turi 23 
metus amžiaus. Jos vyras 
rnadasi Camp Blanding, Fla.

Keturi sūnūs gimė rug- 
piučio 27 dieną, 6:45 ryte,

Chicagos Kolumbo Vyčių 
vadai (Grand Knights) atei
nančio pirmadienio vakare 
susirinks Sherman viešbuty
je suformuluoti planus dėl 
plataus bendradarbiavimo 
su bendruomenės (commun- 
ity) ir karo fondo (war 
fund) pareigūnais.

Visi miesto skyriai 
vaus pasitarime.

Spalių 2 dieną prasidės 
bendruomenės fondo vajus, 
kuriame numatyta sukelti 
$12,980,000. Chicagos arki
vyskupas Samuel Stritch pa
žadėjo pilną bendradarbiavi
mą.

daly-

Atostogavo 2 mėn. 
vogiais pinigais

Atostogos Andrew John
son, 29 m., ir Mrs. Wassin- 
ger, 32 m., pasibaigė areštu. 
Juodu 1943 m. pasivogę 
$8,000 pinigais ir už $2,000 
brangių kailių, du mėnesiu 
važinėjo po visą kraštą ir 
pokyliavo Vagystė papildy
ta Russeks moterų krautu
vėje, 200 N. Michigan avė. 
Juodu areštuoti Oakland, 
Cal.

Neleido
WASHINGTON. — Karo 

departamentas atšaukė So
cialistų partijai leidimą ka
reiviams užjūryje transliuo
ti programą, kadangi ji lai
koma politinio pobūdžio.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Fenton buvo suimtas tuo
jau po šūvio, o Moran tapo 
areštuotas praeitą šeštadie
nį salone, 1734 Madison str., 
kur Warren policija jį rado.

Moran tuojau prisipažino, 
kad peršovė Joseph, bet pa
sakė, jog revolveris išsišo
vė netikėtai.

Moran pareiškė, kad re
volveris išsišovė, kai jie žai
dė su ginklu, ir kulka į Jo
seph pataikė.

Moran pasakė detekty
vams, kad revolverį numetė 
į krūmus, 901 Sunnyside 
avė., kur ginklas buvo ras
tas.

Hali kauntės ligoninėje.
Dr. Robert Lee Rogers, 

ligoninės štabo viršininkas, 
ir Dr. George Karelas, vie
tos gydytojas, kuris prižiū
rėjo Mrs. Lee pasakė, jog 
kiekvienas kūdikis sveria 
apie tris svarus ir buvo “ge
ri baritonai”.,

Žuvo lietuvis
Karo departamentas ru$ 

piūčio 26 dieną pranešė, ka 
pvt. Ist class Joseph I 
Vaichulonis tapo užmušta 
karo fronte. Jo motina Mr 
Patra Dine gyvena Elkvill 
III.

Bobutė sudegė gelbė
dama anūko

EAST GARY, Ind.— Mrs. 
Lottie Lake, 57 m., anądien 
gelbėdama savo 4-ių metų 
anūką iš degančio namo, sy
kiu su juo gaisre sudegė. Du 
anūkai pas ją atostogavo, 
kai užsidegė namas. Vieną 
dūmų užtroškintą gaisrinin
kai spėjo laiku išnešti. Mrs. 
Lake ir anūkas gal būtų iš
sigelbėję, kadangi rasti vos 
keturias pėdas nuo durų, bet 
durys buvo užrakintos.

Ragina nevažinėti
WASHINGTONAS. — Fe

deralinis susisiekimo depar
tamentas tikėdamasis, jog 
šiemet prieš Darbo Dieną 
(Labor Day) visokie važinė
jimai būsią didžiausi, kokie 
kada buvę, todėl ragina žmo
nes tuo laiku niekur busais 
ar traukiniais nevažinėti, 
nebent kelionė tiesioginiai 
liečia karo reikalus.

Skelbkite^ “Drauge”.




