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U. S. ŠARVUOČIAI VERŽIASI REIMS
Rusai Veržiasi Gilyn j Transylvaniją; 

Artinasi Prie Ploesti Aliejaus Laukų
Londonas, rugp. 29 d. 
—Rusai marinai užėmė

Costanta uostą, prie Juodo
sios jūros.

MASKVA, rugp. 29.—Vie 
na rusų armija greit žygiuo
ja per Rumuniją pakeliui j 
Ploesti aliejaus laukus ir 
Buchareštą, o kita įsiveržė 
15 mylių į vengrų laikomą 
Transylvaniją.

Raportas sakė vengrai ir 
naciai kariai koncentruoja
mi Transylvanijoje. Pasistū

'Didieji' Susitarė dėl Apsaugos Organo
WASHINGTON, rugp. 29. j 

—Amerikos, Anglijos ir Ru 
sijos delegacijų pirmininkai Į 
pranešė, kad jie sutiko dėl j 
trijų bendrų principų siūlo-i 
mai tarptautinei taikos ir 
apsaugos organizacijai.

Specialėj spaudos konfe- 
rencijoj Dumbarton Oaks 
patalpose, jie sakė tokia 
organizacija turi numatyti:

1. Organą sudarytą iš vi
sų taiką mylinčių tautų, pa

Tik Trys Mylios nuo Nacių Gotų Linijos
ROMA, rugp. 29.—štabas 

pranešė, kad aštuntos armi
jos priešakiniai daliniai, 
pasivarydami pirmyn ryti
niam Italijos fronto gale, 
vienoj vietoj dasivarė iki 
trijų mylių nuo nacių Gotų 
linijos.

Komunikatas sakė pėsti
ninkai ir tankai pasistūmė

Negalima Italijai Atleisti - Churchill
LONDONAS, rugp. 29.— nos,” ir sakė tauta, kuri 

Ministras Pirmininkas Chur duoda tiraniškam režimui 
chill lėktuvu šiandien grįžo įsigalėti turi rasti kelią nau 
iš Italijos. jam atsistatymui.

ROMA, rugp. 29.—Vakar 
paleistam pareiškime Minis
tras Pirmininkas Churchill 
sakė Italija negali tikėtis 
sėstis prie taikos stalo, kai
po tikra sąjungininkų dali
ninkė.

Churchill sakė “mes nega
lime užmiršti Mussolini ata
kos ant Prancūzijos ir An
glijos, kuomet jos buvo silp
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ir Vilmė.
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...“and that govenrment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Krito Chateau-Thierry, Belleau Wood 
ir Soissons; Tik 55 myk iki Belgijos

mėjime per Karpatų perė
jos, rusai laimėjo Bretcu 
bazę, prie geležinkelio ir 
vieškelio.

(Nacių radio sakė rusai 
įsilaužė į Buzau, 40 mylių į 
šiaurryčius nuo Ploesti. Bu
zau yra susisiekimo cen
tras 60 mylių į vakarus nuo 
Braila, didžiojo Dunojaus 
uosto, kurį rusai užėmė va
kar.)

Rusų marinai, išlipę iš ru
sų Juodosios jūros laivyno 
laivų, užėmė Sulina ir Tul- 
cea.

grįstą suverenės lygybės 
principu.

2. Tarybą sudarytą iš ke
lių narių, kurioje, apart di
džiųjų valstybių, būtų peri
odiniai renkama tam tikras 
skaičius kitų valstybių.

3. Efektyvės priemonės 
taikingam išrišimui kilusių 
ginčų, jų tarpe tarptautinį 
teismą ir kitos reikalingos 
priemonės taikos ir apsau
gos išlaikymui.

jo pirmyn visam rajone, o 
lenkai kariai okupavo Fang 
miestą prie Adrijos kranto 
ir įsteigė liniją pietiniam 
Arzilla upės krante.

Atrodo, kad nacių pasi
traukimas jau baigtas, ir 
kad jie dabar ruošiasi prie
šintis iš savo naujos linijos.

Investiguoja Įvairius 
Politinius Fondus

WASHINGTON, rugp. 29. 
—Atstovų rūmų komitetas 
pradėjo investigaciją, kad 
išrasti kas kiek pinigų au
koja įvairiems politiniems 
fondams.

Komitetas vakar apklau- 
sinėjo Sidney Hillman, CIO 
unijos politinio komiteto 
viršininką, kuris užginčijo 
atstovo Church (Rep., III.) 
pareiškimą, kad tas komi
tetas komunistų valdomas.

Anot Hillman, P.A.C. ne
nori užvaldyti politines par
tijas, bet remia Roosevelt 
ir Truman ir nori išrinkti 
“progresyvų Kongresą.’’Jis 
sakė komitetas neaukos pi
nigų demokratų partijai.

AMERIKIEČIAI PADEGĖ HENGYANG AERODROMĄ

Dideli kamuoliai dūmų padengia Hengyar.g aerodromą Kinijoje, po Gen. C. L. Chen- 
ault štabo įsakymo apleisti Amerikos armijos 14-to aviacijos dalinio bazę.

(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas.)
i —

Kabinetas Svarstys 
Mikolajczyko Planą

LONDONAS, rugp. 29.— 
Lenkų vyriausybė Londone 
susirinks svarstyti Premje
ro Mikolajczyko planą dėl 
susitarimo su Maskvos re
miamu išlaisvinimo komite
tu.

Tas planas bus siunčiamas 
Maskvon, ir jeigu bus ru
sams priimtinas, tuomet pra 
sidės vyriausybės perorga
nizavimas ir perkėlimas į 
Lenkiją.

Vyriausybei artimi rate
liai piktai pabrėžia rusų at
sisakymą paklausyti Ameri
kos ir Anglijos prašymų ir 
padėti patriotams Varšuvo
je.

Vadina Konversijos 
Byliu Netikusiu

WaSHINGTON, rugp. 29. 
—Atstovų rūmams pradėjus 
svarstyti Senato užgirtą 
George bylių pokarinei kon
versijai ir demobilizacijai, 
administracijos šalini n k a i 
atidarė kampaniją prieš re- 
publikonus ir atskilusius de
mokratus.

Atstovas Emanuel Celler 
(Dem., N.Y.) pavadino by
lių netikusiu ir sakė repub- 
likonai ir uRra-konzervaty- 
vūs demokratai susidėjo, 
kad “sumušti liberališkus 
konversijos įstatymus.”

Komiteto pirm. Doughton 
(Dem., N.C.) sakė bylius 
atlieka visą tai, ką šiuo lai
ku galima saugiai ir sąži
ningai padaryti, ir pridūrė, 
kad nė toks turtingas kraš
tas kaip Amerika negali de
ficitu po karo finansuoti 
visokius bylius.

Puolė Japonų Laivus 
Prie Celebes Salų

GENERALINIS ŠTABAS 
pietų Pacifike, rugp. 29. — 
Štabas pranešė, kad Ameri
kos lėktuvai sekmadieny 
atakavo japonų laivus prie 
Manado, šiaurės Celebes sa
lose. Vienuolika laivų, jų 
tarpe keturi prekiniai ir trys 
mažesni, buvo sunaikinti ar 
sužaloti.

Rugpiūčio mėnesy piet
vakarių Pacifike nuskandin 
ta ir gal nuskandinta 101 
japonų laivas, ir 46 buvo 
sužaloti.

Puolė Dvi Japonų 
Bazes Kinijoje

CHUNGKING, rugp. 29.— 
Amerikos 14-tojo aviacijos 
dalinio lėktuvai dalyvauja 
kovose už Chekiang provin
ciją, kur japonai pradėjo 
smarkią ofensyvą prieš Li- 
shui, kurią būtų galima var 
toti kaipo bazę Japonijos 
puolimui.

Amerikos lakūnai bomba- 
vo aerodromus ir geležinke
lius prie Kinhwa, ir kulko
svydžiais apšaudė Wuyi, ja
ponų bazę.

Veteranų Įpėdiniai 
Greičiau Gaus Pinigus
WASHINGTON, rugp. 29. 

—Atstovų rūmai priėmė ir 
Prezidentūrai pasiuntė by
lių, kuris autorizuoja po
mirtinės ir kompensacijos 
mokėjimą veteranų įpėdi
niams nuo Karo ar Laivyno 
departamentų nusta t y t o s 
mirimo dienos.

Po dabartiniu įstatymu 
vieni metai turi praeiti pirm 
negu pradeda mokėti.

Sąjungininkų Sąlygos 
Pasiųstos Bulgarijai

LONDONAS, rugp. 29.— 
Raportai, būk vokiečiai trau 
kia savo kariuomenę iš Bul
garijos rišasi su praneši
mais iš Istanbul, kurie inti- 
muoja, kad Amerikos-Angli- 
jos paliaubų sąlygos jau pa
siųstos sąjungininkų diplo
matams perdavimui Bulga
rijos atstovui.

Maskvos radio sakė vokie
čiai patraukiami iš Bulgari
jos, ir tvirtino, kad naciai 
kariai, kurie pereina per 
Bulgarijos- Rumunijos sieną 
yra nuginkluojami.

Prancūzai ir Italai 
Užėmė Perėją Alpėse
NEW YORKAS, rugp. 29. 

—Britų radio, cituodamas 
raportus iš Šveicarijos, sa
kė prancūzų vidaus armijos 
daliniai ir italai patriotai 
okupavo Šv. Bernardo perė
ją tarpe Prancūzijos ir Ita- 
lijos.

Manoma tai bus mažoji 
Bernardo perėja, kuri eina 
iš įsere klonio į Aosta. ry
tinėj Prancūzijoj. Didžioji 
Bernardo perėja eina per 
Alpės tarp Italijos ir Švei
carijos.

Taika Yra Nepolitinis 
Dalvkas: Hull-Dulles

WASHINGTON, rugp. 29. 
—Valstybės Sekr. Hull sakė 
lis ir John Foster Dulles, 
republikonų užsienių politi
kos patarėjas, sutikę, kad 
tarptinės taikos ir apsaugos 
organizacijos įsteigimas ne
turi būt? r -Jšomas su po
litika.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 29.—Vokiečiams 
skubiai pasitraukiant, Ame
rikos trečioji armija užėmė 
Chateau - Thierry, Bell e a u 
Wood bei Soissons, ir arti
nasi prie Reims miesto. Ar 
merikiečiiai dabar randasi 
nepilnai 100 mylių nuo Vo
kietijos ir 55 mylias nuo 
Belgijos.

Skubėdami per 1918 karo 
laukus, amerikiečiai rado 
tik mažą nacių opoziciją. 
Didžiuma vokiečių bėga at
gal į Vokietiją ir Belgiją. 
Mūsų šarvuočiai ir lėktuvai 
išmuša daug priešo karių.

Sąjungininkų^ jėgos apei
na ir apsupa Pas de Calais 
pakrantę, iš kur naciai siun
čia, savo robotines bombas, 
ir gręsia nacių septintos ar
mijos likučius ir 15-tai ar
mijai tame rajone.

Amerikiečiai taipgi persi
kėlė per Aisne upę, kuri jun

U. S. Kariai Baigia Valyti Rhone Klonį
ROMA, rugp. 29.—Štabo 

pranešimas sakė1 amerikie^ 
čiai įsiveržė į Montelimar. 
100 mylių virš Marseille, ir 
pranešė, kad Rhone klony į 
pietus nuo Montelimar liko 
vien tik maži nacių lizdai.

Amerikos septintos armi
jos daliniai kaujasi su bė
gančiais naciais Sauzet ra
jone, keturias mylias į šiaur 
ryčius nuo Montelimar.

Prancūzai, varydam i e s i 
pirmyn į vakarus nuo žemu
tinio Rhone, pasiekė Uzes ir 
įsiveržė į Nimes. Vienas da
linys žygiuoja pietvakaruos- 
na, Prancūzijos - Ispanijos 
sienos link.

Aviacijos štabas sakė di
džioji Toulon laivyno bazė 
buvo sąjungininkų lėktuvų 
atakų ir nacių išsprogdini

Atstovai Studijuoja 
Lend-Lease Londone

LONDONAS, rugp. 29 — 
Atstovai Kari E. Mundt 
(Rep., S.D.) ir James P. 
Richards (Dem. S.C.), atvy
ko Londonan, kur jie studi
juos lend-lease operacijas ir 
UNRRA planus.

Tokyo Nori Lėktuvų 
Japonijos Gynimui

NEW YORKAS, rugp. 29. 
—Tokyo radio įspėjo japo
nus, kad kafas, “nuolat ar
tėja prie tėvynės,’’ ir ragi
no juos padidinti lėktuvų 
gamybą. Pranešėjas sakė 
Japoniją galima išsaugoti 
vien tik lėktuvais. ,

giasi su Somme upe, pasiva
rė iki Fismes apylinkės, 16 
mylių į rytus nuo Soissons 
ir Marno tarp Chalons ir 
Vitry.

Į šiaurvakarius nuo Pary
žiaus amerikiečių ir britų 
pozicijos prie Seino buvo 
sulietos į vieną 25-30 mylių 
liniją.

Kanadiečiai pasistūm ėjo 
pirmyn iki puspenktos my
lios nuo Rouen, prie Pont de 
L’Arche.

Britų antroji armija pra
nešė, kad Falaise spąstuose 
buvo išmušta ar suimta 122, 
000 nacių. Vakar suimti be
laisviai sakė jie per dvi die
nas nebuvo valgę, stokavo 
amunicijos ir neturėjo arti
lerijos paramos.

Štabo karininkai sakė na
ciai bėga iš šiaurvakarinės 
Prancūzijos taip greit kaip 
gali, kad pasprukti iš sąjun
gininkų spąstų į šiaurry
čius nuo Paryžiaus.

mų sunaikinta pirm negu 
nacių garnizonas pasidavė. 
Daug laivų nuskandinta uo
ste, o submarinų lizduose 
buvo nuskandinta bent 10 
nardančiųjų laivų.

Amerikos lėktuvai sušau
dė ir sunaikino daug viso
kių vokiečių vežimų.

Rytinėj fronto pusėj ame
rikiečiai įsiveržė į Cagnes, 
10 mylių į šiaurryčius nuoi 
Cannes, ir Vence, penkias 
mylias į šiaurę nuo Cagnes 
—tik 20 mylių nuo Italijos 
sienos.

Paskutiniems naciams Mar 
seille mieste pasidavus, Mar
seille uostas išlaisvintas ir 
galės būti sąjungininkų var
tojamas pristatymui reik
menų nukentėjusių prancū
zų šelpimui.

IKARO BIULETENI ’
— Sąjungininkų lėktuvai 

atakavo nacių taikinius 
Prancūzijoje, Belgijoje, O- 
landijoje, ir Vokietijoje.

—Maskva sako rumunai 
smarkiai kaujasi su. naciais 
Ploesti ir Buchiarešte.

—Naciai Lenkijo/je pasi
traukia j vakarinį VisJa u- 
pės krantą P ra g a rajone.

—Berlynas sakė Vengri
jos vyriausybė atsistatydi
no. Nėra patvirtinimo šiam 
raportui.

—Japonai sakė jie atmušė 
amerikiečių (šiaip d i n i m ą 
prie Torokjno, Bougtainville 
saloje.

—Gen. Eisenhower priža
dėjo pristatyti Belgijos po
žemiui ginklų ir amunicijos.
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Kunigų Vienybės Pašalpos Komisijos 
raportas

Pašalpos komisijos di
džiausias rūpestis ir užduo-

gi į UNRRA liko nepriimta. 
6. Lietuvos atstovybės

tis buvo sukelti lėšų ir su- prie Vatikano išlaikymui iri 
rasti būdus, bei kelius, su- pabėgėlių šelpimui, buvo 
šelpimui wuo karo nukentė- siųstos lėšos per šv. Tėvo 
jusiu lietuvių. Darbas ne- Delegatą J. E. vysk. Cicog- į 
lengvas, nes, karui einant na.ni; pakvitavimai gauti. | 
ir politinėms komplikaci- Tikiu, kad iš K. V. kasinin-j 
joms esant, reikėjo visokerio ko raporto finansiniai daly- 
pais būdais surasti lėšų ir kai paaiškėjo.
kelių, kad pagalbos ranką i Dirbome ką galėjome be 
ištiesus mūsų broliams ir se- jokio atlyginimo ir kelionių
senms.

Čia trumpai pranešu mū
sų veiklą.

1. K. V. pašalpos komisi
jos įtaka, Amerikos Raudo
nasis Kryžius paskyrė $10,- 
000.00 ir nupirko už tą su-

išlaidas iš savo kišenių už
simokėjome. Labai dėkingas 
esu Pašalpos Komisijos na
riams ir visiems konfrat- 
rams už nuoširdų koopera- 
vimą. Dėkingas esu už pa
sitikėjimą ir išrinkimą ma-

RUSŲ DELEGACIJA

Rugpjūčio 21 dieną prasidėjo Tarptautinio Saugumo Kon 
ferencija. Atvyko rusų delegacija, čia matome Washing-

laivyno nuostoliai ne arkivyskupui Australijos 
lietuviai įteikė menišką ta- 

Į kelį stalo puošimui, išaustą 
Į iš lietuviškų juostų. Visių 

(LKFSB) Norėdami pa- lietuvių vardu įteikė kun. 
reikšti savo padėką už pa- Tamulis, Puodžiūnienė, Sen- 
rodytą prielankumą Brisba- kienė ir Loganavičienė.

lietuviškas takelis 
Australijos vyskupuiLaivyno departamentas 

rugpjūčio 28 dieną paskelbė 
Jungt. Amerikos Valstybių 
jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad BE 
92 jūrininkai mirė, 574 bu
vo sužeisti ir 35 dingę.

Sužeistųjų jūrininkų skai
čiuje yra chicagietis Joseph 
Dūda, Jr., lst class U. S.
M. C. L., jo tėvai Mr. ir Mrs. 
Joseph Dūda gyvena šiuo 
adresu: 919 N. Richmond st.

komunistinius dvarus. Kru
viną dvarų priespaudą lie
tuviai jau pažįsta, o kas ta

rną medikamentų ir per Tarp nęs šiai komisijai vadovau-
tautinį Raudonąjį Kryžių, 
pasiuntė dalimis į Lietuyą.

2. Mums prašant, Ameri
kos Episkopatas suteikė

ti. K. V. veikla pašalpos rei
kalais labai daug nuopelnų 
priklauso įsikūrimui United 
Lithuanian Relief Fund of

$10,000.00 Lietuvos žmo- America, Ine., ir ypatingai 
nėms medikamentams ir šio Amerikos Episkopatui, ku-
ji suma buvo įteikta Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, 
kad už šią sumą nupirkę 
medikamentus, pasiųstų į

ris nuoširdžiai remia mūsų 
kentančios tautos reikalus.

Mano darbuotė parapijoje, 
dėl ULRA ir sveikata nelei-

Lietuvą. Visi formalumai ir džia toliau ką norintis veik- 
leidimai Amerikos ir Britų ti K. V. ir todėl prašau ma- 
valdžių jau gauti ir mediką- į ne į valdybą nerinkti, o gal 
men ai šiame mėnesyje jau1 ir nerinktumėt ir be mano 
siunčiami į Tarptautinį Rau- prašymo. Tad ačiū visiems 
donąjį Kryžių, Geneve, Švei- ir kiekvienam.
carija. Šis planas yra vyk-i
domas neatsižvelgiant į ka
ro padėtį.

Kun. dr. J. B. Končius

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEK U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

tono airporte iš kairės į dešinę: Andrei Gromyko, sovietų. me dvare su bizūnu ragins 
rusų delegacijos chairmaną ir ambasadorių Jungt. Ame
rikos Valstybėms; Edw. R. Stęttinius, Jr., Jungtinių A- 
merikos Valstybių sekretoriaus padėjėją; ir Sir Alexander 
Cadogan, britų delegacijos chairmaną. (Acme-Draugas 
telephoto)

Užsimojimas baudžiavai įsteigti

Kaip bolševikai tvarkys Lietuvos ūkį
(LKFSB) Dar 1943 m. į ūkiams sėklomis 

rugpjūčio 22 d. TSRS LKT žiemkenčių sėjai..
ir

> >
1944 m.

3. Mūsų tremtinių ir pa- | 
bėgėlių šelpimas Sovietų Ru- { 
sijoje nepasisekė. Daryta §a 
žygių su mūsų Department 
of State pagalba, kad Sovie
tų Rusijia leistų badaujan
čius mūsų tautiečius sušelp
ti, bet ir tai liko be pasek
mių. Buvo darytos pastan
gos išlaisvinti černeckių šei
mą, kun. Vailokaitį ir kitus, 
bet ir tos pastangos dar 
konkrečių rezultatų nedavė.

4. Amerikos arkivysku
pams įr vyskupams (144) iš
siuntinėta. kun. J. Prunsklo 
išleista knygutė apie

Ką įsakė
Kainų Reguliavimo Įstai- 

įsakė Apylinkių Karo 
Kainų bei Racijomvimo i- 
staigoms neduoti kūrenamo
sios alyvos asmenims, su- 
naikinusisms įrankius an
gliai ir malkoms kūrenti ar
ba juos pardavusiems ar do
vanojusiems be svarbios prie 
žasties, kad galėtų gauti kū
renamosios alyvos.

VKP (b) CK paskelbė 
reikšmingą planą, pavadin
tą “Nutarimas dėl neatidė
liotinų priemonių iš vokie
čių okupacijos išvaduotų ra
jonų ūkiui atstatyti’’/ Šį 
nutarimą atsispausdino lie
tuviškieji komunistų laikraš 
čiai, duodami suprasti, kad 
pagal jį bus tvarkomasi “iš- 
vaduotoj” Lietuvoj. Šiame 
nutarime numatyta:

1. Kolektyvūki3ms gyvu
lių, kurie buvo evakuoti į 
rytų rajonus, grąžinimui 
valstybinė pagalba;

2. Kolektyvūkių gyvulių 
kiekiui padidinti ir kolek
tyvūkių paukštininkystei at
statyti įvairios lengvatos ir 
parama;

3. Lengvatos kolektyvi
niams ūkiams... dėl žemės 
ūkio produktų pristatymų

Gelbėkite karių gyvybes — valstybei 1943 m.;

Iš šio plano matyti, kad 
visą dėmesį bolševikai krei
pia į kolektyvinių, komunis
tinių ūkių išvystymą. Lietu
viai dvarų sistemą jau yra 
išhandę. Lietuviai gerai pri
simena sunkius baudžiavos 
laikus, kai priverstinai tu
rėjo dirbti dvarui. Lietuvos 
ūkininkai prisirišę, kiekvie
nas prie savo žemės, prie 
kurios priaugę savo prakai
tu ir ilgamečiu darbu. Bet 
bolševikai gyvulius grąžinti, 
sėklų duoti, paukštininkystę 
plėsti težada tik kolektyvi
niams, tarybiniams ūkiams. 
Tuo būdu Lietuvos ūkinin
kai ir mažažemiai bus per 
kruviną prievartą brukami į

— ponas, ar bolševikų ko
misaras, skirtumo nesudaro.] 
Dar ponų laikais nors šio
kie tokie teismai veikė, o 
prieš bolševikų komisarą ne
pasiskusi bolševikiškam teis 
mui, už mažą pasipriešini
mą — ištrėmimams ar su
šaudymas, kaip sabotažnin- 
kui. Jei bolševikai taip pa
darė su milijonais savų, ru
sų ūkininkų, tai ar jie da
rys palankesnes išimtis ki
tiems?!

Nėra ko sakyti, kad tokie 
planai visiškai nesiderina su 
tarptautine teise. Okupacinė 
kariuomenė neturi teisės 
keisti vidaus santvarkos de
mokratinės ir laisvę pamilu- 
sio8 valstybės.

Reikšminga, kad šiame 
bolševikų dokumente prisi
pažįstamą, kad ir gyvuliai 
buvo išvežami, evakuojami 
iš Lietuvos

,1
aukokite savo kraują. 4. Pagalba kolektyviniams

‘15 ĘE
Lithuanian Priests Liąuidat- 
ed”. Daugelis iš jų su už
uojauta prisiuntė laiškus.

5. Mūaų valdžiai suorga- 
niaavua United Nations Re
lief and Rehabilitation Ad- 
miniitration ir nepakvietus 
Lietuvoe, mes siuntėme pra
šymus ir protestus prieš šį 
faktą. Gražių atsakų ir pa
žadų gauta, bet Lietuva vis-

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

...............■■
m

^3
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Re*. 6958 So. Talnuun Avė.
Bes. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848DR. STRIKOL'IS

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Perduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks 
ass ir Įvairius

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furnitūra

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

8HOWROOMS IN
MERCHANDISE MAKT

For appointraeat call — 
REPUBLIC 6051

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 PASINAUDOKI!

HII)RIKO RADIO VALANDOS:
WCFIj, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — MM) P. M.

kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

'"At

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

Turima dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muziksliškų Inatrumen 
tą, Muzikaltfkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir Įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

S—Mpy
Statybai, RenontavImuL Refinansavimui—
ANT I.ENOVU MĖNESINIU IŠMOKĖJIMUI

TVlpgl 
alk rodei

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

JOHN A. KASS
nCWELRY — WATCBMARER

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTB 8617

Panaudokite Progą Dabartinėms 
Nuošimčio Ilatorua

žemoms

' ''

M V UPiiJ \

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mfl.Ų (rtelgnfe. ja.«uj Indėltel 
rApcntlngal globojami Ir ligi 95,000.04) ap
drausti per Federal Sąvlngs and I»an In
surance Corporation. Jiteų pinigai bus greitai 
temokami Janis ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE INTA k; A.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEIST U TO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y.

ASSOCIATION 
3226 SO. HALSTED ST.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIĄNČIOS
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 —

VVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVIME OINTMENT
Nesutepantis — Ncnuriaiantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Būkit Malonūs 
SAVO KRIMSI

Tik vlsna pora ak ų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami išeg
zaminuoti Jas modernlSklausta 
metodą, kurią regSJimo mokslas 
gali sutelkti.

84) METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurio prašali

na visą aklą įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
TetefODMi CANAL 0523, Chlcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir SeStad. 9:30 a. įn
iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER

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 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutarti.

Ofiso TeL VTRgfoia 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
Bes.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 Wcmt S5th Street

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS^

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marquette Ro&d 

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
TeL REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORISS
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.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
OTDTTOJA8 IB CHIRURG- B AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street
VaL: 11-12; 2-4; h- 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji 
kurią uždirbame aavo rankfl 
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.......... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus-

LIETUVIS AKI V GYDYTOJAS 
25 motų patyrimas

TeL: Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ii taiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
•401 80. HALSTED ST. 
y Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Ud 8

'TeL: Y
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 8. 49th Conrt, Cicere
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

1147 8. Halsted St, Chlcago
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais <
Vaiaadoa:

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. Tel.: MIDway 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

4446 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Re*. TeL 1 REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama—
■aukite: KEDzie 2868 

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

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

Sekmadieniais^ pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus prarandi 
tikėjimą dši tcų kad Jo nabrais-
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"
II “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTFD — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

•'DRAUGAS” HELP WANTEJ) 
SOVKRTIKItfO DEPARTMENT 

1317 No. Dearboni Ktre«-t 
Tel. KANck.Loh V4S8-S4SV

H KI.I* WANTF.D — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 
UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRISINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

V Y R Ų
Prie dirbtuvės darbi) storape battery 
dirbtuvėje Puikios po karo progos. 
Progų ISmokti gera amate

AM - PLŪS
STORAGE BATTERY CO.

429 W. SUPERIOR

HELP WANTEI) — MOTERYS

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVU 

DIRBTUVES DARBU
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

VYRŲ
neikia prie lengvų darbi). Patyrimo 
nereikia, pastovūs darbai, perą mo
kėsi i«.

FCRF.R-KRHARDT CO.
2410 W. Cermak Rd.

VYRV
Prie sbipninp room darbu. Gera mo
kestis. užtenkamai virSIaikio.

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

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 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 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.
1820 W. GRANO AVE.z

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

MONARCH PLATING CO. 
413 Milvvaukee Avė.

SKVDPRię SKIRSTYTOJA reika
linga. Švari viela, gera mokestis, ge
ros valandos. Atnišaukit j—SCHPT.TZ 
PAPER * METAI, CO.. 1020 SO. 
FA1RFIELT) AVĖ.. Saeramento 07fi 1

FINISHERS REIKIA 
PRIE FUR KAUTŲ

Patyrimo nereikia.
Gera mokestis.

NORTII VVEST FUR CLEANERS
227 N. ASHLAND AVĖ.

OFFICE V/ORKERS
INTERESTED IN W0RKING FOR A COMPANY 

WITH A POST WAR OPPORTUNITY?

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

★ SHEET METAL DARBININKŲ
★ MALIORIAMS PADĖJĖJŲ
★ STOREHOUSE MOTERŲ
★ STOCK PILDYTO JŲ
★ DŽENITORKŲ
★ ŠLAVĖJŲ

Gera Mokestis
G DIENOS SAVAITĖJE 

100% KARO DARBAI

Employment Ofisas Atdaras:

8 Ryto iki 4 pp.

PULLMAN
STANDARD CAR 

MFG. CO.

Aircraft Division
900 E. 103rd ST.

;ome

WALWORTH CO.
TODAY — GOOD STARTING SALARY 

TYPISTS — FILE CLERKS — STENOGRAPHERS 
GENERAL OFFICE CLERKS

Paid Vavation — Hosoitalization 
Time and one-half over 40 hours

319 WEST 40th PLACE
PHONE: WABASH 7360

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

Pažadėjo pasiduoti

Bet žmogžudys 
nepasirodė

NEW YORK. — Detekty
vai Times Square laukė dau
giau kaip 20 minučių rug
pjūčio 28 dieną žmogžudžio, 
kuris buvo pasižadėjęs pasi
duoti policijai, bet nepasi
rodė.

Koks tai vyras pašaukė 
policiją rugpiučio 28 dieną 
ir prisipažino, kad jis yra 
tas asmuo, kuris nužudė 
Mrs. Phyllis Nevvmark, New 
York importerio žmoną, ir 
pasakė, kad jis pasiduos po
licijai 9 vai. vakare, New 
York Times priešakyje.

Detektyvai kelis kartus 
apėjo aplink namą, bet ne
pasirodė asmuo, kuris pasi
žadėjo pasiduoti.

Mrs. Nevvmark lavonas 
buvo rastas praeitą penkta
dienį. Ji buvo sumušta ir pa
smaugta ir palikta krūmuo
se, netoli Hayden Planeta- 
rium.

Vilniaus klausimas 
Londone

(LKFSB) Lenkų vyriau
sybė, kaip praneša mūsų ko
respondentas, po poros die
nų posėdžiavimo, esamos pa 
dėties šviesoje pareiškė sa
vo pretenzijas į Vilnių. Len
kų Laikraščiai paskelbė išti
są lenkų vyriausybės teks
tą, kai kurie ir angliškieji, 
bet atsirado ir tokių, kurie 
lenkams priminė, kad Vil
nius — istorinė Lietuvos 
sostinė, kad 1920 m. sutar
timi Vilnius buvo priskirtas 
Lietuvai, kad lenkai 1920 m. 
Vilnių užgrobė ir 1.1. Atro 
do, kad lenkai Vilniaus klau
sime neparodo pakankamai 
gerog valios ir noro surasti 
abiems pusėms priimtiną 
klausimo išsprendimą.

Žemiškieji geidimai 
siškuosius mūs sparnus.

yra

PATARNAVIMAI

PARK - VIEVY 
WET WASH LAUNDRY CO.

REIKIA

SHIRT PRESS OPERATORIŲ 
★ ★ ★ ★ 

PATYRIMO NEREIKIA
GERA MOKESTIS 

GERA VIETA DIRBTI

TEL.: CANAL 7172

1727-31 W. 2lst STREET

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS
*1649 West 47th St.

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

(Šv. Pranciškus)

MERGINŲ — MOTERŲ 
* ★ *

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

V A L.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIftAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

>2 j

★ ★★★★★★★ir

★ For Sale I
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Serviče I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Elthuanlan Daily Nevvspaper1
— ESTABLI8HED 1909 — 

GALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAM-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTTSINO MEDTUM
*********

VYRAI IR MOTERYS

“vyru“
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

DOVANA KINIJOS DIDVYRIUI

Amerikos kun. Mateo Crawley-Boevey, SS., CC., dova
na Kinijos generalisimui Chiang Kai-Shekui. Kryžius si
dabrinis, medalikėlis — auksinis. Dovaną veža ir asme- 
niai įteiks kinietis vyskupas Yu-Pin. Chiang Kai-Shek, 
nors pats nėra katalikas, bet yra ilgametis ištikimas ka
talikų misijonierių draugas ir rėmėjas. (NCWC-Draugas) 

Kg pasakoja Švedijon atbėgę lietuviai

Naciai ir bolševikai baisiai naikina
Lietuyos žmones

Mokyklos varpelis 
greit suskambės

(LKFSB) Greit mokyklos 
varpelis mūsų mažuosius 
pradės šaukti prie knygos. 
Lietuvos mokyklose raudo
nieji vėl ištrems kryžius, 
uždraus giedoti Lietuvos 
himną ir už trispalvės iškė
limą net vaikus baus kalė
jimu, o ištremtųjų vaikai 
Sibire, kaip kitados turkų 
belaisvėn paimti janičarai, 
bus ruošiami talkai — tėvų 
žemę pajungti svetimiems. 
Tik laisvojoj Amerikoj mes 
turime laisvas lietuviškas 
mokyklas. Visų lietuvių tė
vų šventa pareiga į jas nu
kreipti savo vaikus, kad jie 
čia mokydamiesi mylėti A- 
meriką, neužmirštų ir savo 
tėvų žemės Lietuvos, kad 
čia jie girdėtų skambią lie
tuvišką dainą, girdėtų apie 
knygnešių pasišventimą, sa
vanorių žygius ir tremtinių 
bei Lietuvos kruviną vargą, 
— kad jų gležnos sielos bręs 
tų gaivinamos religinės ra
sos Lašais.

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas praneša a- 
pie sunkias, beviltiškas ži
nias iš Lietuvos. Dešimts 
naujų pabėgėlių pasiekė šve 
dijos sostinę Stokholmą. Jie 
telegrama pranešė į Londo
ną, kad vokiečiai, jau nuo 
liepos 8 d. pradėję krausty
tis iš Lietuvos ir sudeginę 
kai kuriuos svarbius doku
mentus archyvuose. Lietuvą 
užimdami bolševikai visur 
šaudo lietuvius patrijotus ir 
visų vietos savivaldybių tar
nautojus. Bolševikai imą 
Raudonojon Armijon visus 

j gyvais pasilikusius vyrus 
J nuo 15 iki 65 metų amžiaus.
1 Naujieji okupantai iš ūki
ninkų atimą maistą iki pas
kutinio kąsnio. Vokiečiai į- 
tužę ant lietuvių už aktyvų 
pasipriešinimą ir neįsileidžia 
lietuvių pabėgėlių į Vokie
tiją, bet rusus pabėgėlius į- 
sileidžia. Lietuvoje pilna lie
tuvių ir rusų pabėgėlių. E- 
są rusų atbėgusių nuo Ho- 
melio, Smolensko, Oršos. Jie 
pabėgo nuo komunistų. Pa
bėgėlių masės naikina Lie
tuvoje maistą ir jauną der
lių, telegramos žodžiais be
tariant, “kaip šarančiai’’. Iš 
Lietuvos laivais išbėgti žmo

nės negali, nes Laivai už
grobti. Padėtis stačiai be
viltiška. Dauguma “likviduo 
tųjų” karinių lietuvių dali
nių miškuose kovoja su vo
kiečiais. Patvirtinamos ži
nios, kad Svyriuose bolše
vikai išskerdė visus lietu
vius.

Žmogus gali tapti žmogu
mi tik per auklėjimą. — Kan
tas.

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

Platinkite “Draugą”.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDRS
• RŪMO

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 

Rus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
KANTER 

“ IJetu viskas 
žydukas”

F

Pirmas Londono 
lietuvis, gavęs 
kapitono laipsnį

(LKFSB) Anglijos lietu
vių veikėjas Jonas Liūdžius, 
kaip mums praneša iš Lon
dono, bus bene pirmasis An
glijos lietuvis, gavęs kapi
tono laipsnį,. Tai gabus vy
ras, jau pirmame D. Brita
nijos lietuvių eieime, 1938 
m., buvo išrinktas D. Brit.

' Lietuvių Tarybos sekreto
riumi. Jo brolis Albinas yra 
lakūnas. Baigia paskutinius 
karinius pratimus šiaurinė
je Afrikoje. Rašo tėvams, 
kad aplankė Jeruzalę, apėjo 
tikruosius Kryžiaus Kelius, 
aplankė visas žymesnes šven 
tas vietas ir buvo tuo labai 
patenkintas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Hprlngalnlai 
Matraaal

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

Studlo Oonch

Telefonas SEELEY 8760

Ateikite šiandie!

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

J310 WEST ROOSEVELT ROAD
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Skelbimų kainos 'prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo

ma tai padaryti ir neprisiunčiania tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašintįle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Darbas, kapitalas ir politika
Viena iš unijų, būtent CIO, įsisteigė politinį skyrių. 

Jam vadovauja Sidney Hillman. Šio politinio skyriaus 
veikla ir jai remti surinkti milijonai dolerių, kai kam 
pasirodė įtartini. Spaudoje ji sukėlė daug ginčų, pa
grįstos ir neturinčios pagrindo kritikos, šiomis dieno
mis net U. S. kongreso specialinė komisija pasišaukė 
Hillmaną išklausinėjimui.

Nesigilinant į šį reikalą giliau, nepasisakant už jį 
prieš ar už, galima spėti, kad CIO politinės akcijos 
komitetui nepavyks įtikinti visus savo narius, kad jie 
taip galvotų, kaip Sidney Hillman galvoja ir kad taip 
balsuotų, kaip unijos viršūnės įsako balsuoti. Jungti
nės Valstybės yra Laisvas kraštas, todėl jo piliečiai, 
nepaisant prie kokios unijos priklausytų ar nepriklau
sytų, turi laisvę ir teisę balsuoti taip, kaip jis nori.

Darbininkams reikia būti organizuotiems, jei jie no
ri pagerinti savo gyvenimo būvį ir darbo sąlygas. Bet 
unijos turi būti saugojamos, kad į jų vadovybę neįsi
skverbtų tokie gaivalai, kurie kovoja prieš mūsų kraš
to demokratinę santvarką, kurie siekia pažeisti įmo
nių laisvę. Reikia neužmiršti, kad jei nebūtų privati
nės industrijos, pjirūpinančies darbą milijonams darbi
ninkų, nebūtų reikalingos nei pačios unijos nei jų va
dai, kurie iš unijų tikrai riebias algas gauna.

Tuo pačiu kartu reikia akylai saugoti, kad unijos 
nenukryptų prie totalitarionizmo. Totalitariniai kraštai 
jokių unijų netoleruoja. Darbininkai nestreikuoja nei 
prie Hitlerio, nei prie Stalino, nei prie Mussolinio dik
tatūrų. Jei ten jie užsimanytų organizuotis į unijas ir 
streikuoti, būtų sustatyti prie sienos ir sušaudyti.

Kad demokratiškuose kraštuose neįvyktų tai, kas 
yra įvykę ten, kur diktatūros siaučia, ir darbininkų ir 
pramonės vadovybė turi elgtis išmintingai ir nekirsti 
tos šakos, ant kurios jie patys sėdi.

Demokratiškų kraštų ir jų gyventojų visokeriopa ge
rovė daugiausiai pareina nuo to, kaip moka sugyventi 
ir bendradarbiauti darbas su kapitalu. Demokratinė 
santvarka garantuoja laisvę ir teises kiek darbininkams, 
tiek darbdaviams. Jei netektų laisvės darbdaviai, ne
tektų jos ir darbininkai. Atsižvelgiant į tą visa, rei
kia abejoti ar sveika yra maišyti politiką į, unijų gy
venimą.
*

Gina mažesniųjų teises
Užvakar U. S. senate buvo nemažai triukšmo. Jo 

priežastimi buvo senatorius Bridges, kuris savo smar
kia kalba išreiškė nepasitenkinimo, kad ‘‘Keturių Di
džiųjų'’ konferencija, įvykstanti Dumbarton Oaks, ei
na prie uždarytų durų. Jis pyko, kad nei senatas nei 
kongresas nėra informuojami.

Šen. Bridges įtaria, kad pokarinį pasaulį dominuoti 
rengiasi ne keturių didžiųjų valstybių (Jungtinių Val
stybių, Didžiosios Britanijos, Sovietų Rusijos ir Kini
jos) vyriausybės, bet keturi žmonės — Prezidentas 
Itooseveltas, Premieraa Churchill, Diktatorius Stalinas 
ir Generalissimo Chiang. Tai esąs nesveikas ir pavo
jingas reiškinys. Nei mūsų krašto nei kitų kraštų pi
liečiai tokio keturių asmenų dominavimo nenori. Jei 
taip, girdi, bus planuojama taika, abejojama ar jos 
susilauksime.

Šen. Bridges labai griežtai kritikavo planus, sulyg 
kurių keturios didžiosios valstybės turėtų dominuoti 
vicą pasaulį. Anot jo, ką pasakytų kiti mūsų eteitai,

jei keturi didieji — New York, Illinois, Pennsylvania 
ir California užsimanytų visą valdžią pasiimti išimti
nai į savo rankas ir su visais mažesniais steitais vi
sai nebesiskaitytų.

Vienu žodžiu, šen. Bridges reikalauja žinių iš “Ke
turių Didžiųjų’’ konferencijos, smerkia ‘‘slaptą politi
ką”, priešinasi keturių didžiųjų dominacijai ir stovi 
už tai, kad tarptautinėse taikos konferencijose daly
vautų visos pastovios taikos siekiančios tautos ir kad 
organizuojamoj tarptautinėj taikai palaikyti organiza
cijoj būtų atstovai visų tautų, didelių ir mažų.

Berods nėra didelės baimės, kad dabar įvykstančioj 
didžiųjų konferencijoj mažųjų reikalai būtų “parduo
ti”, bet vis dėlto yra gera, kad šen. Bridges ir kiti 
taip stipriai užstoja mažųjų interesus.

★
Bendrasis fondas ir bolševikai

Bendro Lietuvių Amerikiečių Šelpimo Fondo pasise
kimas laimėti atitinkamą pripažinimą Vašingtone ir 
įeiti į National War Fund, lietuviams bolševikams pa
sidarė kaulu gerklėje. Tą kaulą jie nei praryti gali 
nei atgal ištraukti. Kaulas gerklėj sukelia bolševizmui 
didelį skausmą, todėl ir šaukiama ne savu, ne natūraliu 
balsu.

Kaip būtų buvę laimingi lietuviškieji kvizhngai — 
bolševikai, jei to fondo valdybai būt nepavykę gauti 
valdžios leidimus veikti ir į N. W. F. įeiti. Juk tiek 
daug jie stengėsi fondui sutrukdyti. Tiek daug skundų 
rašė ir į Vašingtoną ir į New Yorką, norint apšmeižti 
fondo organizatorius ir tuo būdu jam kelią užkirsti. 
Ir tos visos bolševikų pastangos pasirodė tuščiomis! 
Kaip gi dabar nerėkti?

Bet patriotingoji lietuvių visuomenė, kaip praeityje 
nekreipė dėmesio į bolševikų biaurias zaunas, taip ir 
dabar nepaisys* jų desperatiško, duslaus riksmo. Mūsų 
visuomenės vadai lietuviškiems bolševikams sako: ciuc
kiai sau teloja, o mes važiuokime.

★
Spalių mėnuo — šalpos laikas. Prisirengkime, kad 

per tą mėnesį kiek galint daugiau surinkti aukų į Com- 
munity and War Fund, iš kurio šelpiami nuo karo nu
kentėjusieji, U. S. O. ir vietinės labdaringos įstaigos. 
Ir United Lithuanian Relief Fund of America yra pil
nas ir teisėtas National War Fund narys. Tad iš spalių 
mėn. sudėtų aukų bus šelpiami ir nuo karo nukentė
jusieji lietuviai.

★
L. R. K. Labdarių Sąjungos tradicinis rudeninis iš

važiavimas į labdarių ūkį rengiamas sekmadienį, rug
sėjo 3 d. Kadangi labdariai su J. E. arkiv. Stritch pa
galba šiomis dienomis jau galutinai suplanuoja baigti 
įrengti lietuvių senelių prieglaudą, todėl šis išvažia
vimas ypatingai turėtų būti gausingas, nes visas pel
nas yra skiriamas prieglaudai.

Jei toj apylinkėj, kurioj gyveni, dar nieks nesirūpi
na Bendro Lietuvių Amerikiečių Šelpimo Fondo sky
riaus steigimu, to darbo imkis tamsta. Jei parašysi, 
visas informacijas gausi iš United Lithuanian Relief 
Fund of America, 19 West 44 Street, New York, N. Y.

★
Kongresmanas Mansfield, demokratas, kongrese iš

kėlė klausimą, kad Amerika reikalautų Maskvos duoti 
jai Rusijos bazes, iš kurių būtų galima bombarduoti 
Japoniją. Tokį reikaLavimą pastatyti esanti gera pro
ga dabar — “Keturių Didžiųjų” konferencijai einant.

Į APŽVALGA Į
Jie vis dar nerimsta

“Amerika” rašo:
“Komunistai vis dar nerimsta, kad Lietuvos šalpos 

Fondas priimtas į National War Fund narius. Savo 
“Laisvėje” jie pasisakė gavę apie United Lithuanian 
Relief Fund kokį tai dokumentą, kurį netrukus pas
kelbsią. Be to, jie primeta fondui apgavystes ir t.t.

Jau įgrįso ir stebėtis tautos atskalūnų veikla. Didžiau
siu įniršimu jie visur veikia, kad tik Lietuvos vardas 
būtų minamas po kojų, kad niekur neliktų vietos net 
prasitarti už Lietuvą.

Taip, jie renka aukas “Lietuvos žmonėms pagelbėti”. 
Ir daug surenka, nes yra labai uolūs ir naudojasi skam
biu savo komiteto vardu. Bet jie savo pasekėjams ir 
suklaidintiems lietuviams nepasisako, kad jie atskiro, 
savarankiško komiteto neturi. Jie yra tik kitos valsty
bės pašalpos fondo sekcija ir niekas kitas. Bolševikų 
“lietuviškas” komitetas visiškai nefiguruoja ir nemi
nimas Tautinio Karo Fondo pranešimuose ir skelbimuo
se.

Tautinio Karo Fondo vajuje šalia fondų Kinijai, An
glijai, Graikijai, Rusijai ir kitų valstybių žmonėms šelp
ti visur minimas United Lithuanian Relief Fund.”

KOMENDANTAS
BELAISVIS PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

Generolas von Cholitz, na
cių okupuoto Paryžiaus ir 
apylinkės tvirtovių komen
dantas, paimtas į sąjungi
ninkų nelaisvę. (Acme-Drau- 
gas telephotoj

Įvairios žinios
.j >1.^1 AJJ

Cukraus reikalai
Kainų reguliavimo įstaiga 

praneša, kad nuo š. m. rug
sėjo 1 d. įsigalioja ženklelis 
No. 33 Ketvirtojoje Racijo- 
navimo Knygutėje, ženklelis 
tinka penkiems svarams cuk 
raus.

No. 33 ženklelis galios ne
ribotą laiką, kaip ir kiti, da
bar naudojami cukrui ženk
leliai, būtent: No. 30, 31, 32.

No. 40 ženklelis tinka pen
kiems svarams cukraus kon
servams gaminti (kenavi- 
mui) ir galioja iki 1945 m. 
vasario 28 d.

Kainų Reguliavimo Įstai
ga nustatė taisyklę įgalinti 
vieną cukraus ženklelį 
dviems ir pusei mėnesio.

Suvaržomas kuro 
alyvos naudojimas

Dėl žibalo ir kitų kūrena
mųjų alyvų trūkumo, OPA 
sulaikė išdavimą kūrenamo
sios alyvos karštam vande
niui, namų šildymui ar na
mų apšvietimui tuo atveju, 
jei namų savininkas ar pra
šytojas turi tam tikslui tin
kamas sąlygas elektrai pa
naudoti.

Jeigu elektros įrankiai ne
ria tinkami, alyvos kiekis 
bus sumažintas tiek, kiek 
jos galima sutaupyti naudo
jantis elektros įrankiais.

Amerikos įtaka 
Brazilijoje

Amerikos įtaka Brazilijo
je smarkiai jaučiama. Anglų 
kalbos mokosi juodi ir bal
ti. Anglų kalba ir Amerikos 
knygos didžiuose knygynuo
se daugiau reklamuojamos, 
negu tavos. Plačiose žmonių 
masėse Amerika turi daug 
simpatijų. Ypač visus domi
na Amerikos demokratija ir 
laisvė. Anglijos įtaka jau
čiama daug silpniau, mažai 
simpatijų turi plačiosiose 
masėse.

Atvykusieji katalikai ku
nigai amerikonai yra labai 
šiltai sutinkami. Katalikai 
reiškia nepasitenkinimo ir 
susirūpinimo protestantų iš 
Amerikos propaganda, kai 
amerikoniškais doleriais sta
to protestantiškos propagan
dos mokyklas.

(Tęsinys)
Tikėjimas yra malo

nės dovana, bet jai reikia 
pagelbėti, nereikia tolydžio 
užversti jai kelio, kaip tu 
darei! Ir jei vieną dieną die
viškoji šviesa tau pasirody
tų, neatmesk jos.

—Jei ji ir yra, aš abejo
ju, ar ji galėtų man kada 
nors pasireikšti.

Jei maišatis pasirinko sau 
buveinę Enguerrando dva
sioj, tai jo žmoną apėmė ne
viltis.

Ją kankino du vardai: 
Danielius ir Maksas. Pir
miausia stojo Danielius, duo 
damas tuo ryškų supratimą, 
kodėl Maksas neapkenčia 
įsibrovėlio ir savo motinos.

Bet ji būtų norėjusi per
traukti tą baisią tylą, kuri 
supo Maksą. Kartą ji iš Lo- 
roto gavo žinių apie Marce- 
lį Haineux. Atsakymas jai 
atėmė visą norą bandyti iš 
naujo: *‘Haineux, blogas ka
reivis, ras galą prie sušau
domojo stulpo.” Vadinas, jos 
sūnus žus taip apgailėtinai! 
Geriau tad būtų galutinai 
ant jo nuleisti uždangą. Jis 
bus jai siaubas, siaubas kiek 
vieną valandą.

Ji rasdavo truputį ramy
bės, kai kartas nuo karto 
aplankydavo kunigą Dar- 
mont. Koks keistas žmogus, 
stebinąs aklu tikėjimu į Die 
vo gerumą! Kada ji nusimi
nusi ištardavo jam: “Vis
kas nepataisomai žuvo su 
Maksu!,” ji visuomet gau
davo aiškų, trumpą ir tą 
patį atsakymą: “Ne!”

Ir kunigas pridurdavo, 
kad tarp tų liūdnų įvykių 
nelengva yra sekti kelią, 
kuriuo gali aiškiai pasireik
šti Dievas. Vadinas, reikia 
turėti vilties, nors atrodo, 
kad nebėra jokios vilties.

Deja, tikėjimas nebuvo 
grįžęs į ponios Enguerrand 
sielą. Nežiūrint klebono pa-

---------------J-
krašto, nedrįsdama pulti į 
šitą palaimintą srovę iš bai
mės rasti ten ne pasigailė
jimą, bet teisingumą ir pa
smerkimą. Ji slėpdavosi daž^^ 
nai bažnyčioje, kur Gailės-™ 
tingoji Dievo Motina sulai
kė Danielių nuo nusikalti
mo, ir kur ji pati pajuto pa
slaptingą veiksmą. Ji neno
rėjo tikėti į Dievą dėl Jo 
baimės ir dėl keisto prieš
taravimo, kurio ji negalėjo 
išaiškinti. Ji prisirišo prie^^ 
Švenč. Panelės, kurios pas
laptinga šypsena ją traukė. 
Prie jos ji jautėsi apsaugo
ta nuo to prakeikimo, kurio 
ji bijojo. Ir be jausmo ji 
kartojo keletą litanijos šauk 
smų, kurie jai dar buvo iš
likę iš pirmosios Komunijos 
laikų:

Motina Dievo> malonės, 
Motina meilingoji... Pan^^ 
maloningoji... Nusidėjėlių gy 
nėja... Nuliūdusiųjų links
mintoja... pasigailėk mūsų.

Vieną gegužės mėn. dieną 
ją apniko juodos mintys la
biau, kaip Visuomet. Apsu
po ją neapsakoma baimė^^ 
Ji, tokia tvirta prieš savo^ 
vyrą, šį kartą negalėjo jos 
paslėpti; ir Enguerrandas 
nustebęs bandė ją suramin
ti, nurodydamas, kad šita 
baimė pareina iš nervingu
mo ir sukrikimo, kurį jautė 
po Makso išvykimo. Bet nie
kas negalėjo jos išyesti iš 
tos nuotaikos, kurioje mer-^P 
dėjo jos siela.

—Aš turiu,—tarė ji vy
rui,—tartum švininį apsiaus 
tą, kuris mane slegia. Taip, 
tiesa, aš esu liūdna, pavar
gusi, bet mano sielvarto prie 
žastis yra daug giliau, negi^^ 
mano kasdieniai vargai. ™

—Tu man pasakei, kad 
pajusdavai kartais truputį 
ramybės, kada būdavai ku
nigo Darmont bažnyčioje?

(Daugiau bus)

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

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

-----  GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliau 
vos — Varnišio — Enamelio —- Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITUINAS, Vedėjas.

• CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. 1IAI.STED ST. TEL. V1CTORY 1212

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

J
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Gera proga laimėti!

Didelės dovanos "Draugo” piknike
SESI KARO BONAI $500.00 VERTES LAIMINGIE
SIEMS, ARBA PINIGAIS BUS DUODAMA BONŲ 
PIRKIMO KAINA.

NAUJOJ VIETOJ

X Juzė Daužvardienė, Ben 
dro Amerikos Lietuvių Fon
do (United Lithuanian Re- 
lief Fund of America) at
stovė Community and War 
Fund Chicagoj jau veikia. 
Jos pranešimai apie artė
jantį National War Fund 
vajų tilps “Drauge” ir ki
tuose lietuvių laikraščiuose. 
Fondo skyriai ir draugijų

TIK1ETUKAI TIK 
PO DEŠIMTUKĄ

Ar žinote, kad šeši U. S. 
War bonai bus duodami lai
mingiesiems per “Draugo” 
metinį pikniką, Labor Day, 
rugsėjo 4 d., 1944 m., Vy
tauto parke. Tų bonų vertė 
yra $500.00. Bet jei laimin
gieji norės, “Draugo” ad
ministracija yra pasiruošu-

valdybos bei veikėjai pra- si suteikti pinigais laimėtų 
šomi sekti ir vykdyti juos. bonų pirkimo kaina. Takia
Lietuviai šiame vajuje turi 
pasirodyti visu 100 nuošim
čių.

X Juozas Lenkartas, bu
vęs veiklus Amer. Lietuvių 
Piliečių klubo narys, neteka 
regėjimo ir dabar randasi 
neregių įstaigoj prie West 
19 St. ir Mirshall Blvd. Na
riai ir pažįstamieji prašomi 
nelaimingąjį aplankyti. Dėl 
platesnių informacijų apie 
jį prašoma kreiptis į klubo 
sekretorę, Lucille Dagis, 
2902 W. Pershing Rd., tel. 
Laf. 8120.

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų parap. 
klebonas, praeitą sekmadie
nį pranešė, kad metinis pik
nikas Vytauto parke pelno 
davė virš $3,000.00. Tai ne
girdėtas dalykas. Klebonas 
nuoširdžiai dėkojo visoms ir 
visiems darbininkams, para- 
pijonims, svečiams ir parap. 
komitetui už visokeriopą pa
ramą. Pranešė, kad visa pa
rapijos skola bus išmokėta, 
ir dar gerokai pinigų; liks iž
de. Bravo klebonui, jo vika
rui ir visiems parapijonims!

X Visų prašoma pasisku
bint grąžinti “Draugo” La
bor Day pikniko tikietėlius 
didelėms dovanoms gauti. 
Prašoma nelaukti paskuti
nės dienos, nes paskutinę die 
ną susideda daug kitokių 
darbių.

X Marijona Kudirkienė, 
žmona mirusio Pittston, Pa., 
lietuvių parapijos vargoni
ninko J. Kudirkos, savaitę 
viešėjo pas J. Kudirką Chi
cagoj. Velionis buvo brolis; 
Justo Kudirkos.

X Domicėlė Gaspiarkienė,
sena West Side gyventoja ir 
žincma parapijos ir draugi
jų veikėja, prieš savaitę 
ruošdamos namuose, nukrito 
nuo kopėčių ir nusilaužė kai
rę ranką per riešą.

X Marijona Mažeikienė, 
4102 S. Montgomery Avė., 
šiomis dienomis staigu su
sirgo ir išvežta į St. Mary’s 
of Nazareth ligoninę. Jos 
duktė Aldona yra aktyvi 
Keistučio choro narė ir so
listė.

X Nekalto Prasidėjimo 
mokykloj ir klebonijoj eina 
remontas ir įvairūs pageri
nimai. Kainuos keletas tūks
tančių dolerių.

X John MiMlifinas viešė
jo pora savaičių pas farme- 
rį K. Barauską, Ludingtcne,)! 
Mlch., ir rugsėjo pradžioje 
atidaro naują bučernę Cice- 
poje, III.

yra permaina nuo praeitų 
metų.

Pirma dovana bus $250.00 ti 
U. S. War Bonas, antra do
vana — $100.00 vertės bo- 
nas, o trečia ir ketvirta do

vanos — $50.00 vertės bo
nai; paskutinės dvi dovanos 
yra $25.00 vertės bonai. Jei 
kas norės, tai tų bonų pir
kimo kaina bus duodami pi
nigais arba čekiais. 
ĮSIGYKITE tikietukus

Kiekvienas tikietukas yra 
proga laimėti vieną tų duo
damų U. S. War Bonų; kas 
turės daugiau tikietukų, tam 
bus daugiau progų laimėti.

Kiekvienas ekstra tikietu
kas yra ekstra proga laimė-

Šis dramblys, vadinamas “Judy”, prieš metus nupirk
tas iš Brookfield žvėryno, šiomis dienomis pargabentas į 
Lincoln parko žvėryną. Sakoma, labai priešinęsis perkė
limui ir daug laiko ėmė įvaryti į sunkvežimį. “Judy” yra 
36 m. amžiaus ir sveria puspenkto tono.

įvairios, Įdomios žiniosPirkite tikietus ir grąžin
kite juos į “Draugo” admi- KADA KARAS BAIGSIS
nistraciją.

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Nepasisekė

Chicagos “misijonieriui” 
Giliui, kaip praneša mūsų 
korespondentas, visiškai ne
siseka suklaidinti Brazilijo
je Sao Paulo lietuvius kata
likus. Iš Argentinos atvykęs 
pabuvo virš dviejų mėnesių. 
Ieškojo prijaučiančių. Iš lie
tuvių terado tik vieną šei
mą, kuri priglaudė “misijo- 
nierių’ ’. Paprastos moterė
lės visus jo argumentus sa
vo praktišku protu sumalda
vo. Savo pamoksluose jisai 
ne tiek dėstydavo savo tikė
jimo tiesas, kiek skleidė ne
pagrįstas pasakas apie po
piežių ir tam panašiai...

Ruošiamės prie 
centro pikniko

Brighton Park. — Labda
rių Są-gos 8 kuopos laiky
tam susirinkime teko patir
ti, kad rengti išvažiavimai 
pasisekė, nors, žincma, ren
gimo komisija nemažai tu
rėjo padirbėti. Kai kas, gal,

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

6E0. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

J

padirbėti, bet kuomet ma
tos, jog tas pasišventimas 
neina veltui, tai pamirštama 
ir patirtas darbo vargas.

Vieną darbą praleidus, ki
ti prieš akis stovi: tai cent
ro išvažiavimas, kuris, kaip 
žinom, įvyks 3 d. rugsėjo, 
labdarių ūky. Rengimo ko
misija deda pastangų, kad 
rasti galimybės norinčius 
važiuoti nuvežti ir parvež
ti.

Tėmykit “Draugą”, pra
nešim, kaip tas dalykas bus 
sutvarkytas. Nut. rast.

Proga seserims 
padėti

x Columbia Stėel Co., Pittsburgh, Calif. savo laikraštėlyje 
vis spausdina darbininkų nuomones apie tai, kada karas 
baigsis. Frank Campbell, sako, kad karas baigsis 1944 m. 
rugsėjo mėn. 7 d., 2 valandą. Jis tai išvedęs iš šių mate
matinių davinių:

Churchill Hitler
Gimė ............. 1874 1889

iHARGUTIJ'
VTENINTEIJS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - USB 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. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

Amžius............. 70
Užėmė ofisą . . 1940 
Išbuvo pareigose 4 
Sudėjus gaunam 3888

Stalių Tojo Itoosevelt
1879 1884 1882

65 60 62
1924 1941 1933

20 3 11
3888 3888 3888

^3

GARY, INDIANA LAIDOTI VIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
Tą stebėtinai supuolantį skaičių padalijus iš dviejų gau

name 1944 ir dar kartą padalijus iš dviejų gauname 9 7 2, 
kurie reiškia devintą mėnesį (rugsėjo), septintą dieną ir 
antrą valandą. Taigi, tada turi karas pasibaigti.

Būtų gerai, bet tai nesinori tikėti. Pamatysime.
iš eilės gavo pailsėti nuo ro- 
botinių bombų atakų. Kaip 
tik prieš aušrą, tačiau, vėl 
suskambėjo atakos signalas. 

Gen. Eisenhovver sveikino

Kiniečiai Atleido 
Anti-rusa Generolą

CHUNGKING, rugp. 29.—
Tikslu parodyti Rusijai ge
rą valią, Kinijos vyriausy- Amerikos priešlėktuvinių pa 
bė atleido Gen. Sheng Shih tr*nkU valdytojus, kurie su- ' 
Tsai iš Sinkiang gubernato- į na-ikino apie 35 nuošimčius į 
riaus vietos, šiaurvakarinėj r,3botinių bombų ore virš 

kanalo.Bridgenort. — Susirinki-. “ „ . . a, j Kinijoj. Sakoma Sheng veikmas Sv. Kazimiero Akade-|__ f .
mijos Rėmėjų 2 skyriaus į-
vyks rugsėjo 1 dieną, po pa
maldų, Šv. Jurgio parap. mo
kyklos kambary. Bus ir pant ..... . Inos vyriausybė kiek laikory party seserų reikalams, i . . _

smai, kiek lietė Rusijos pi
liečius, grėsė Kinijos-Rusi- 
jos santykiams.

i Maskvos valdoma Mongo-

Bus užkandžio ir “door pri- 
zes.” Prašom visų narių at
silankyti. Turim svarbių rei-

atgal sakė Sheng kariuome-

Sužalota katedra
Iš Šveicarijos pranešama, 

kad Strasbourgo katedra bu 
vo smarkiai sužalota nuo

nė įsiveržusi į tolimos Mon- užpuolimo iš oro. Apie tai

net nepagalvoja, kiek reikia kalų aptarti.

golijos ribas ir grąsino stip
ria militarine veikla.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ptgemf Moatatj - 

PAS

Valdyba

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2262 W. CERMAK RD......................... Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, RaitininkM

•4#

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilna patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
etai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oflaaa (r Dirbtav*: 527 N. WESTERN AVĖ. |W 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: 8EELEY 6108

NULIŪDIMO VALANDOJE

Antrą Naktį Nebuvo 
Robotrnių Bombų

LONDONAS, rugp. 29.— 
Pietinė Anglija antrą naktį

praneša laikraštis ‘ ‘Stras- 
burger Neuste Nachrichten”. 
Laikraštis sako, kad didžio
ji katedros kopula ir kele
tas koplyčių buvo sugriau
ta, kai trys bombos pataikė.

Skelbkitės “Drauge”.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Kctvirtad. 
8 vai. vak.

Kreipkitės į -

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicago*
Lietuviui
Laidotuvių
Direktorių
Aaodacijua.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ LB SUN AI
2314 MEST 23rd PLACE 
10766 S. MICHIGAN AVB.

Phones: CANAL 2516 
COMMODORE 5766 

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MIClllGAN AVĖ Pilone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

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

P. J. RIDIKAS
8864 SO. HALSTEI) 8T. 710 W. 18th STREET

______________Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 MEST 46th ST. Pbone YARDS 0781

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
I’bone YARDS 1138—Si
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Šis tas iš meiles istorijos

Nudavimas brangiai kaštavo
NORĖJO PADIDINTI NETIKĖTI ’MĄ, BET RADO BE 

SĄMONES SAVO SUŽIEDUOTINĘ KAI JIS GRĮŽO 
SU VEDYBŲ ŽIEDU.

NEW YORK. — Meilės piūčio 28 dieną, kai ji rna-
istorijoje randama įvairių 
dalykų. Gi va, žiūrėkime 
kas įvyko šiomis dienomis.

Lloyd Schvvarzmeier, 33 
metų amžiaus, neturėjo lai
ko nuvažiuoti su būsima sa
vo žmona Brunhilde Reust 
iš Rochester į New Yorką 
nupirkus jai žiedą. Jis plana
vo nuplikti jai žiedą rug-

žiausiai tikėjos ir padovano
ti jai kaipo siurprizą (visai 
netikėtai).

Taip! Kad padidinti neti
kėtumą, jis pradėjo vaidinti, 
nuduoti. Todėl jis sukėlė 
ginčą dėl mažų dalykų. Jis 
pasakė jai, kad jis daugiau
jos nemyli ir niekad jos ne- Kareivių ir civilių lenkty 
ves. Paskui jis išbėgo iš nSs arbūzų (watermelon) 
kambario, kurį buvo išno- valgyme us0 kmbe Macon; 

įmavę, ir pažadėjo nebegrįš- Ga ulaiUo katalikai.

LENKTYNKS Skaudžios nelaimes

Žuvo jaunuolis, 15 metų
JAUNUOLIS TAPO UŽMUŠTAS, KAI TROKAS 

APSIVERTĖ KELYJE. KITOS NELAIMES

Edvvard R. Riley, 15 me- lis, vairuojamas VVilliam Šu
tų, 7624 Howard avė., liko botka, 16 metų, 1807 Wright 
užmuštas praeitą pirmadie- avė., N. Chicago. Nelaimė 
nį, kai trokas, vairuojamas įvyko Belvidere ir Victory 
Donald Doyle, 20 metų, gatvėse, VVaukegan Burich,

Neteko

Gertrude Sobierski, 8934 
Houston avė., nusiskundė 
policijai, kad du meksikie
čiai paėmė jos paltą, kai ji 
buvo taverne.

* * * 
Apiplėšė

Du ginkluoti negrai iš 
E. L. Clowers, 709 E. 46th 
str., pagriebė $37. Apiplėši
mas įvyko prie 62-tros ir 
Rhodes avė.

* ♦

Paaukštinimai

Pietų Pacifike 20 vyrų iš 
Illinois valstijos gavo oro 
medalius už pasižymėjimą 
kovoje. Apie tai sužinota
praeitą antradienį.

* * *

Apvogė
Iš Salvage Stock Stores, 

Ine., 509 So. State str., bu
vo pavogta $50 ir sportiškų
įrankių už $500.

* * *

Pametė laikrodį

John Karnelski, 4601 So. 
Hermitage avė., pranešė po
licijai praeitą pirmadienį, 
kad jis pametė savo rankinį 
laikrodį, 46-tos gatvės ų
Hermitage avė. apylinkėje.

♦ ❖ ♦

Mirė darbe
Michael Steinberg, 57 me

tų, 5312 N. Austin avė., ka
binetų dirbėjas, mirė nuo 
širdies atakos praeitą pir
madienį Hartman Sanders 
kompanijoje, 2817 Elston
avė., kur jis dirbo.

* * *

Subadė
Mrs. Elizabeth Jarell, 41 

metų, buvo subadyta ir sun
kiai sužeista jos vyro John 
C. Jarell, 51 metų, jų apar
tamente, 1042 N. Leaming- 
ton avė., praeito pirmadie
nio vakare, po kilusio ginčo. 
Keturi kaimynai suėmė Ja
rell.

ti.
Jis greitai nubėgo į brang

akmenių krautuvę, nupirko 
vedybų žiedą ir grįžo atgal.

Stiprus gazo kvapas paša
lino jo šypseną. Jis rado sa
vo sužieduotinę be sąmonės 
ant grindų. Prie jos šono bu
vo raštelis, kuriame para
šyta:

“Gailiuos, kad tu taip pa
sielgei. Nėra kito, bet tik 
tave myliu.”

Bellevue ligoninės gydy
tojai pasakė, kad yra gerų 
vilčių, kad Miss Reust gy
vens ir nešios vedybų žiedą.

(NCW C-Draugas)

Karo lauke žuvo 
futbolo žvaigždė

Pranešama, kad Corp. 
James L. Mooney, 35 metų, 
1407 W. Arthur avė., buvęs 
futbolo žvaigždė Loyola 
akademijoje ir Georgetown 
universitete, žuvo kovoje, 
Prancūzijos karo fronte, 
rugpiūčio 12 dieną.

Apie jo mirtį oficialų pra
nešimą gavo jo tėvas iš ka
ro departamento

Manhattan, Will kauntės, 
apsivertė Plotone rd., netoli 
Wilmington, Will kauntėje. 
Harold Tully, 17 metų, iš 
Smyerton, ir VVilliam Gray, 
15 metų, iš VVilmington, taip 
pat buvo troke. O. L. Addle- 
man, iš VVilmington, VVill 
kauntės deputy coroner. pa
sakė, kad jie sekmadienio 
vakare VVilmington taver- 
nuose gėrė alų, prieš įvyks
tant nelaimei.

kuris mirė Šv. Teresės ligo
ninėje, neteko akies me
džioklės nelaimėje, 1937 me
tais, bet jis tarnavo apie 
metus transporto komando
je, pirm paleidimo dėl me
diciniškų priežasčių.

"Th* only w«y w« tu «ct hon*. Daily, ii f<x m 
to j«ia th* Ainy ind fo, you to jota th* WACSI'

VAIRIO 
DOMIO

ŽINIO
Laiškai ir meilė

Tik laikrodį

Didelis turtas
Gustavus F. Swift, sūnus 

įsteigėjo Swift ir Co., paka
vimo kompanijos, paliko 
nuosavybės $1,461,387, kai 
jis mirė 1943 metais, spalių 
28 d. Apie tai buvo sužino
ta praeitą pirmadienį.

SUSIDŪRĖ MOTORCIKLIS 
IR AUTOMOBILIS

George Burkich, 20 metų, 
1626 Sheridan rd., North 
Chicago, buvęs staff ser- 
geant ir aerial gunner armi
jos oro jėgose, buvo mirti
nai sužeistas praeito pirma
dienio vakare, kai susidūrė

SUTRENKĖ GATVĖJE

VVilliam Valincourt, 83 
metų, iš Flossmoor, praeitą 
pirmadienį mirė ligoninėje 
nuo žaizdų, kurias jis gavo 
šeštadienį, kai jis buvo su
trenktas automobilio, Park 
avė., netoli 172-ros gatvės, 
Hazelcrest. Donald Stohr, 
18507 Stewart avė., Floss
moor, vairuotojas, pasakė 
policijai, kad Valincourt ėjo 
skersai Park avė., kai jis bu
vo paliestas.

SALT LAKE CITY, Utah. 
” Rugpiūčio 28 dieną vagis 

įsilaužė į kavinę ir pavogė 
budilninką laikrodį (alarm 
clock) Pinigų visai nelietė.

Serga
ALPENA, Mich, — Bu

vęs senatorius James A. 
Reed, 82 metų, Kansas City, 
Mo., yra čia ligoninėje, ser
ga šalčiu.

James R. Sims, 23 metų, 
iš Bellflower, Calif., jūrinin
kas, ir Clara L. Courad, 21 
metų, 11329 Wallace str., 
apsivedė praeitą sekmadie
nį (rugpiūčio 27 d.). Mini
ma pora per du metus susi
rašinėjo laiškais, jie nebu
vo matę viens kito.

Jie abu pirmą kartą susi
tiko prieš devynias dienas, 
kai Sims atvyko į Chicagą 
atostogoms. Jūrininkas se
kančią dieną iškėlė vedybų 
klausimą. Nu ir sekmadienį 
jų vestuvės įvyko. Penkta
dienį abu išvyksta į Phila- 
delphia, kur jaunavedis gy
vena.

jo motorciklas ir automobi- PLATINKITE “DRAUGĄ”

AR ŽINOTE, KAD...
MDRAUGOM

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

VYTAUTO PARKE
BUS DALINAMA $500.00
Tai Ne Viskas ... Bus Ir-

VIENAS Didžiulis ir Garsus KEISTU
ČIO KLIOBO 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.

Kovos laukuose

Žuvo 1,728 amerikiečiai kariai
Karo departamentas pra

eitą pirmadienį pranešė 
1,728 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
des, kurie žuvo Azijos, Eu
ropos!, Centro Pacifiko, piet
vakarių Pacifiko ir Vidur
žemio apylinkių karo fron
tuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 90 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, jų tarpe 
45 chicagiečiai. Žuvusiųjų 
skaičiuje yra pvt. Edvvard

A. Lubin, jo motina Mrs. 
Eva Lubin gyvena šiuo ad
resu: 4405 So. Fairfield av., 
ir pvt. Richard A. Vargas, 
jo tėvas gyvena šiuo adre
su: 3252 E. 89th str.

Žuvusiųjų skaičiuje iš In
diana yra — 10; iš Michi- 
gan — 12; iš Wisconsin — 
38 vyrai, jų skaičiuje pvt. 
Charles W. Juris, jo motina 
Mrs. Katherine Juris gyve
na Crosg Plains.

Tikrai drąsi

Moteris nugalėjo du banditus
BANDITAI PABĖGO BE PINIGŲ. MOTERIS 

IŠGELBĖJO $3.000

U. s.
KARO
BONAI

Drąsi moteris raštininkė 
telefonavo policijai, kai du 
banditai ją grąsino su gink
lu ir dideliu plaktuku, pra
eitą pirmadienį. Banditams 
nepavyko apiplėšti Towner 
Currency Exchange, 2752 
Southport avė. Ji išgelbėjo 
$3,000.

Raštininkė yra Mrs. Lu- 
cille Holtzman, 33 metų, 
4406 N. St. Louis avė., kuri 
paėmė telefoną ir skambino

policijai, kai vienas iš dvie
jų banditų pastūmė vamzdį 
per užtvarą ir pasakė, kad 
ji bus nugazuota, jei neati
duos visų pinigų. Kai ji šu
kė telefoną, bandito drau
gas pradėjo daužyti dideliu 
plaktuku užtvarą. Pirmasis 
banditas ištraukė ginklą, 
bet greitai abu banditai pa
tyrė, kad Mrs. Holtzman jau 
iššaukė policiją. Jie apsisu
ko ir pabėgo tuščiomis ran
komis, be pinigų.

AŠTUNTA Valanda — LAIMĖS VA
LANDA.

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

DEŠIMTS LINKSMŲ VALANDŲ, KU> 
RIŲ NESIGAILĖSITE praleidę VY
TAUTO DARŽE.

Štai Kas Dar Naujo-

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

Keistoka paslaptis

Pavogė dantis, kai jis valgė
Ar taip ar kitaip galvosi, 

o vis dėlto gyvenime esti 
keistenybių.

Štai šiandieninė paslaptis:
Kai Alexander Barthle, 

42 metų, 5313 Lake Park 
avė., karo darbininkas, buvo 
išėjęs valgyti praeito pirma
dienio vakare, kas tai pavo
gė jo netikrus dantis iš stal
čiaus jo kambaryje. Jis apie 
tai pranešė Hyde Park poli
cijos stoties seržantui To
mui Ryan’ui.

Nieko kito nebuvo pavog
ta. Tame pačiame stalčiuje 
buvo pinigų, bet vagis ne
kreipė dėmesio į pinigus. 
Taip pat paliko ramybėje 
brangų radiją. Tai matai, 
kokių keistenybių esti gyve
nime!

Kova kalėjime
JACKSONVILLE, Fla. — 

Kalinių gauja anądien įsiga
lėjo apskrities kalėjime ir 
per šešias valandas kovojo 
su sargais ir policija. Kali
niams pavyko nugalėti kelis 
sargus ir policininkus. Pa
skui įsilaužė į šautuvų ir 
amunicijos sandėlį. Kaliniai 
pasidalinę šautuvais pasi
slėpė ir ėmė šaudyti į kitus 
kalėjimo sargus ir atsiųstą 
policiją. Po šešių valandų 
šaudymosi kalinių gauja pa
sidavė. Jiems vadovavo vie
nas raišas kalinys, kuris, 
spėjama, dirbtinoj kojoj pa
slėpęs, kalėj iman atsinešė 
revolverį.




