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Suomiai Sustojo Kariavę Prieš Rusus, 
Pasirašys Sutartį; Naciai Nešdinasi

LONDONAS, rūgs. 4. — 
Suomija ir Rusija paskelbė 
paliaubas, kurios įsigaliojo 
8 vai. šį rytą (1 vai. rytą 
Chicagos laiku), kuomet bu
vo sustota kariavus.

Raportuojama, jog vokie
čiai jau pradėjo nešdintis iš 
šiaurinės Suomijos. Pagal 
sutartį, visi naciai turi išsi
nešdinti iki šio mėnesio 15 
d. Visi naciai po tos dienos 
bus nuginkluojami ir inter
nuojami.

Rusija sakėsi ji pasiruo
šusi derėtis dėl taikos su 
Suomija, bet Suomija turin
ti nutraukti santykius su 
Vokietija ir išvaryti nacius 
iš Suomijos. Tuoj po to sekė 
suomių pranešimas apie nu
traukimą diplomatiniųi san
tykių su Vokietija.

Suomių delegacija šian
dien išvyko į Maskvą baigti 
derybas dėl taikos sutarties. 
Pabrėžta, kad rusai nereiks* 
lavę besąlyginio pasidavimo.

Rusai Veržiasi Arčiau Jugoslavijos
LONDONAS, rūgs. 4. — 

Rusų kariuomenė, veržda
masi vakaruosna per Rumu
niją tikslu susijungti su par
tizanų'armija Jugoslavijoje, 
dasįvarė iki 137 mylių nuo 
Jugoslavijos sienos. Kiti ru
sų daliniai žygiuoja per 
Transylvanijos Alpes 35 my 1 
lias nuo Bnasov miesto.

Tuo pat metu rusai pasi
stūmėjo pirmyn 144- mylių

ilgio frontu iki pat Bulgari
jos sienos. Kiti raportai sa
kė jie perėjo į Bulgariją.

Maskva sako naciai per
organizuoja vo jėgas Bal
kanuose žūtbūtinėm kovom 
prieš Jugoslatiją.

Jugoslavui partizanų dali
niai šiuo laiku randasi 20 
mylių nuo Belgrado ir 52 my 
lias nuo Rumunijos sienos.

Veržiasi Gilyn j Nacių 'Gotų Liniją
ROMA, rūgs. 4. — Britų j Pralaužę 20 mylių spragą 

aštuntoji armija įsteigė po-1 nacių linijoje, britai įsiver- 
zicijas anapus Conca upės.; žė 12 mylių gilyn į priešo 
Sąjungininkai valdo suvirš j pozicijas.
20 mylių plotą nacių Gotų Iki ryto, amerikiečių penk 
linijos. toji armija pasivarė ketu-

ROMA, rūgs. 3.—Sąjun. rias mylias už Pisa. 
gininkai pralaužė nacių Gotų Į vakarus nuo Florencijos 
liniją skers Italijos pusiau- amerikiečiai veržiasi į kai-
salio, baigė išmušti nacius 
Pesaro uoste rytiniam kran 
te, ir pasistūmėjo už Pisa, 
vakaruose.

nūs Arno upės šiaurėje, bet 
randa didelius minų laukus, 
tankų spąstus ir vielų bari
kadas.

Sąjungininkai Kinijoj, 
Burmoj Greit Susijungs

KANDY, Ceilonas, rūgs. 
4.—Sąjungininkų jėgos, vy
damos japonus pietuosna 
per Burmą, jau valdo de
šimtą dalį Burmos, ir per
kirto beveik visas susisieki
mo linijas tarpe Indijos ir 
Kinijos.

Lenkijos Patriotai 
Turėjo Pasilraukli

LONDONAS, rūgs. 4. — 
Lenkų patriotų vadas Gen.

IŠLAIPDINIMO LAIVAS TARNAUJA KAIPO LftKTUVNEšIS
-----"-t“-

OLAND
Baigia Išlaisvinti Visą Belgiją; 

Užėmė Perl Miestą Vokietijoje
VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, Londonas, rūgs. 4.—Ne

oficialūs raportai sakė Amerikos tankai, užėmę Maginot 
linijos Metz ir Nancy tvirtoves, įsiveržė į Vokietiją.

Berlynas sakė vienas amerikiečių dalinys pasivarė 90 
mylių per Belgiją iki Maas kanalo Olandijoje, tik 14 my
lių nuo Aachen, Vokietijoje.

Švedijos laikraštis Svenska Dagbladet rašė, kad Ameri
kos šarvuočiai iš Metz persikėlė per Moselle upę ir užėmė 
Perl miestą Vokietijoje. Perl yra nepilnai mylios gilumo 
nuo sienos, ten, kur sueina Prancūzijos, Luksembourgo ir 
Vokietijos sienos.

Britų antroji armija, su- ....... .....
sijungus su amerikiečių pir
ma armija^ Belgijos išlaisvi
nimui, dasivarė iki 25 mylių 
nuo Gent, ir gręsia didelei 
dalei vokiečių 13-tos armijos 
Flanders pakrantėje.

Britai, kurie veržiasi į Pas 
de Calais pakrantę, sakoma 
pasiekė Lille miesto pakraš
čius ir Armentieres apylin
kę. *4

Amerikos lėktuvai vakar
Oficialus pranešimas sakė! numetė apie 4,000,000 lape- 

Amerikos kariai randasi 30 lių, kurie ragina Calais-Gent 
mylių nuo Olandijos. Nepa- rajone suagutus nacius pa
tvirtinti raportai, kurių yra siduoti.
daug, sako amerikiečių prie-Į Perėję per Belgijos sieną 
šakiniai daliniai jau peržen- j sąjungininkai skubiai žygia- 
gė Olandijos sieną. I Vo į Brusselį, Belgijos sos-

Naciai traukiasi atgal į 
savo vakarinę sieną, nė ne
mėgindami ginti Maginot li

tinę, ir greit ją išlaisvino. 
Gen. Ei.senhower atsišau

kė į Belgijos požemio armi
ni ją. Paryžiaus nadio sakė į ją padėti sąjungininkams 
baigiama išlaisvinti Belgi- išlaisvinti Belgiją ir išsau- 
ją, ir Gen. Patton šarvuo- goti susisiekimo centrus ir 
čiai perėjo per Vokietijos fabrikus nuo nacių išsprog- 

j sieną. ' dinimų.

Šis pakraščių sargybos LST (Landing Ship, Tanks), apart savo tankų iškėlimo pareigų, |a«j ■_ i< i i k J* J f I
tarnauja ir kaipo mažas lėktuvnešis, invazijos metu išleisdamas ir priimdamas lėktuvus ant Ijinplpę Af3į^Af MinfiAnAH lAlHC
vežamos nusileidimo platformos. Paleidžiant šią pirmą to laivo nuotrauką, Laivyno Sekr. For- Į HIUllUj Ulll I IIIIUUlIUv JUlvJ
ręstai pranešė, kad LST veža aštuonis lėktuvus, nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

Labai Pasekmingas 'Draugo' Piknikas
CHICAGO v rūgs. 4.—Ne- lietuvių veiklos Amerikos ir 

paprastai gražus oras ir ža- Lietuvos gerovei, 
vejanti programa sutraukė
kelis tūkstančius Chicagos 

i ir apylinkės lietuvių į tra
dicinį “DRAUGO” Labor 
Day pikniką Vytauto parke.
Tarpe chicagiečičų ir cice- 
riečių matėsi daug svečių iš 
Wisconsin, Indiana, Michi!- 
gan ir toliau.

Laivyno leitenantui (j.g.)

“DRAUGO” LABOR DAY 
PIKNIKO KARO BONŲ 

LAIMĖTOJAI:

1—$250.00 Karo Bonas—
E 3772, M. Martiniais, 317 
S. 2 avė., Maywood, Illinois.

Bor pranešė iš Varšuvos, 
kad lenkai patriotei, kurie'tan M Smigelskiui, MIC., 
34 dienas kovėsi au naciais'darant imitaciją ui gyvuo-
Lenkijos sostinėje, turėjo 
paleisti savo laikomas pozi
cijas ir pasislėpti. Praneši-

Kiniečių patrulės persike- mas sakė patriotai norėjo 
lė per Irrawaddy upę Bur- kovoti, bet negalėjo—vien 
moję, Kazu apylinkėje, Ir dėl maisto ir reikmenų sto-
randasi tik 50 mylių nuo 
kiniečių, kurie puola Teng- 
chung, Yunnan provincijoje 
Kinijoje.

KALENDORIUS
Rugsėjo 5d.: Sv. Laury

nas Justiniani; senovės: Tei- 
stutis ir Vargūnas.

Rugsėjo 6d.: Sv. Zachari
jus; senovės: Vaišvilas ir 
Varmonė.

ORAS
Giedra. Nebus didelės at

mainos temperatūroje.

kos.
Britų lėktuvai numetė ke

lis tonus reikmenų patrio
tams, bet dėl rusų atsisaky
mo duoti tiems lėktuvams 
nusileisti Rusijoje, negalėjo 
lenkams pristatyti taip la
bai reikalingą pagalbą.

Armijos Lėktuvui 
Sudužus 9 Žuvo

NIAGARA FALLS, N.Y.. 
rūgs. 3.—Armijos bomberis, 
tuoj po pakilimo, nukrito ir 
sudužo miesto aerodrome. 
Devyni asmenys žuvo.

2— $100.00 Karo Bonas— 
P 2508, P. Gudinskas, 2503 
West 46 Place, Chicago.

3— $50.00 Karo Bonas — 
C 4061, Helen Ūsas, 4339 S 
Rockwell st., Chicago.

4— $50.00 Karo Bonas — 
D 9253, J. Bakutis, 2603 W 
69 st., Chicago.

5— $25.00 Karo Bonas —

Lėktuvai Vis Dar 
Atakuoja Brestą

LONDONAS, rūgs. 3. — 
Vykdydami Gen. Eisenho- 
wer įsakymą atakuoti Brest 
uostą iki naciai gynėjai pa
siduos, penkios bangos A- 
merikos lėktuvų šiandien 
numetė 1,700 tonų .bombų 
ant to miesto. *

Apie 500 Flyinį Fortress 
lėktuvų puolė taikinius va-

GENERALINIS ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, rūgs. 
4.—Pranešdamas apie re
kordinę 130 tonų bombų 
ataką ant Davao, svarbiau
sio Mindanao salos miesto, 
Philippinuose, Gen. MacAr- 
thur sakė priešo aviacija 
matomai buvo pavaryta iš 
aerodromų pietinėj Minda
nao daly.

Amerikos lėktuvai šešta
dieny atakavo Davao, tik 24 
valandas po 110 tonų atakos

lėktuvai, vienas jų ore.
Tik trys japonų lėktuvai 

pakilo priešintis ir visi bu
vo numušti. Visi Amerikos 
lėktuvai saugiai grįžo į sa
vo bazes Sansapore.

Kiti daliniai atakavo pa
kraščių pozicijas TaLaud sa
lose, 200 mylių pietuose ir 
laivus, laivų statyklas ir sau 
dėlius Limbeh apylinkėje, 
Celebes salyne.

Mūsų lėktuvai taipgi puo
lė Halmahera salą ir Ceram-

sius ir žuvusius karius, žmo
nės momentui rimtai susi
kaupė.

Keistučio klubo choras 
palinksmino visus lietuviš
komis dainomis. Ponia J.
Daužvardienė išaiškino lie- 
tuvių bendrojo fondo daly
vavimą Community and War i ® 3699, Justa Karpifitė, 325
Fund rinkliavoj.

Sutemus, fotografas Stan
kūnas parodė įdomių juda-

W. Main st., Westville, III.

6—$25.00 Karo Bonas — 
D 4339, Diana Horen, 817

mų paveikslų iš Chicagos Eighth wt., Waukegan, III.

Sako Ispanija Neduos ,
Fašistams Prieglaudos 1 ’ TL-WASHINGTON, ruga. 4. m»' k"riuo buvo

-Juan Franciaco de Carde- Į «lnwn' nuveratl Franc° 2' 
naa. I.panijoa ambaaado-1riauBy^’ kalt1’
rius. aakė Ispanija niekuo-'nama faS,8t,J Slob°J™«- 

met nemaniusi duoti prie-į PLATINKITE “DRAUGĄ”

ant to paties miesto, kurios 
karinėj Vokietijoj ir Ludwi- metu sunaikinta 38 japonų boere apylinkę, pietuose, 
shafen rajone, o lėktuvai iš j q~■ 77 7. ,v
Italijos atakavo nacių susi- DUltJdNJd N6ISQGUS 

siekimo linijas ir centrus 
Jugoslavijoje ir Vengrijoje.

Britų lėktuvai po pietų 
atakavo nacių aerodromus 
Olandijoje.

Įspėjo Naciu Namu
Labai Pigios Taikos Frontą Laikytis

Maskva Atsišaukė 
i Austrus Sukilti

LONDONAS, rūgs. 4. — 
Maskvos radio atsišaukimas 
į Austriją sakė: “Hitlerio 
pražūtis artėja. Atėjo va
landa jums padėti jungti
nėm tautom. Sukilkite kaip 
vienas prieš nacius.’’

—Berlyno radio sakė ru- 
sirfi vietomis įsteigė pozici
jas Bulgarijos teritori joje.

—Sąjungininkai pasivarė 
15 mylių į šiaurę nuo Lyon. 
Kovos už pietinę Prancūziją 
eina prie pabaigos.

LONDONAS, rūgs. 4. — 
Maskvos spaudoj pasirodė 
Bulgarijai užmetami kalti
nimai, lead ji padedi vokie
čiams pasitraukti iš Bulga
rijos, ir reikalavimai, kad 
Bulgarija paskelbtų karą 
prieš Vokietiją.

Komunistų laikraštis Prav 
da vėl rašė, kad Turkija 
santykiauja su Vokietija po 
neitraliteto skraiste, pana
šiai kaip Argentina.

Norvegai Patriotai 
Kaujasi su Naciais

LONDONAS, nigs. 4. —
Pranešimas iš Stokholmo 
sakė norvegai patriotai pra
dėjo kautis su naciais šiau
rinėj Norvegijoj.

LONDONAS, rūgs. 4. — 
Vienam atviriausių pareiš
kimų Vokietijos gyvento
jams, Berlyno radio sakė 
“šioje valandoje kiekvienas 
vokietis turi būti įspėtas, 
jog mažiausias dvejojimo 
ar nusilpimo ženklas dabar 
duotų priešui pergalę.’’

Pranešimas sakė “priešas 
paleido propagandos aud
rą,” kurios tikslas esąs iš
ardyti tautos vienybę, ir kad 
vien tik darbas teatneš per
galę.

Nors raportai iš Lisabo- 
no sakė Hitleris atsišauks į 
vokiečius iki paskutiniųjų 
kovoti už “šventąją“ Reicho 
žemę, nebuvo nei burpt iš 
fiurerio.
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Įspūdžiai iš kelionės į rytus
Sudiev Chicago

Rugpiūčio 1 d. mes, trys 
ėikagietės, palikom Chicago 
ir išvykom į rytus — daly
vauti pašventinime naujo 
Tėvų Pranciškonų vienuoly
no, Greene, Maine valstybėj.

Kelionė gerai sekėsi. Trau

jis atliks savo reikalus. So. 
Boston lietuvių bažnyčia di
delė, graži. Čia pat didelis 
namas. Maniau, kad tai pa
rapijos mokykla. Bet mums 
paaiškino, kad tai valdžios 
namas ir jame kareiviai ap
gyvendinti. Apie bažnyčią 
daug tuščios vietos. Pasi-kinys keleivių pilnas, tačiau , . , ,

mes gavom vietas sėsti. Vi- mum8' kad del tos ?rie’
žasties daugelis žmonių krau 
stosi toliau.
J Greene, Maine

Kun. Viskiui atlikus rei- 
vietų matosi gražūs ūkiai., kalus, pradėjom 150 mylių 
Javai geri. Kai kur komų kelionę į Greene, Maine. Pra- 
laukai akimis neužmatomi. Į važiuojant Portlandą, kun. 
Kitur matosi pavyzdingi viš- Vaškys pasisakė turįs nei
tų ūkiai. Gyvuliai gražūs, kalo pas vyskupą. Sustojom 
Miela sekti. prie vyskupo rezidencijos:

j kunigas nuėjo į rūmus, o 
Bostone me3 pasilikom laukti. Štai,

Atvažiavus į Bostoną sto- sugrįžtai kun. Vaškys ir sa- 
tyje mus pasitiko kun.- Vaš- ko, jog vyskupas ir mus 
kys, pranciškonas, kuris tuo kviečia. Ganytojas pasirodė 
metu buvo atvykęs su rei- labai malonus žmogus: pa
kalais, ir “Darbininko” adm. į klausinėjo kur gimusios, ka- 
A. Peldžius. Miela buvo juos1 da į Ameriką atvykusios, 
sutikti. Nuvežė mus į “Dar- paklausęs kun. Vaškio, ar 
bininką”, aprodė redakciją, turįs iš ko mus pavaišinti, 
spaustuvę. Viskas gražiai į- nakvynę parūpinti ir 1.1. Iš
rengta ir sutvarkyta. Pas- leisdamas palaimino, širdi

mi kupinomis džiaugsmo tę
sėme kelionę.

si mandagūs. Kareivių daug, 
bet leidžia į traukinį tik 
tiek, kiek telpa.

Žiūrint pro langą daugely

kui bendrai papietavom. 
t Kadangi tą dieną buvo

Parcinkulio, tad kun. Vaš
kys nuvežė į lietuvių bažny
čią, ltad pasimelstumėm, kol

1A f URALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLK1TŲ

vartojamas NAUJAI FLASTIO MA- 
TARIOLAS NATURAJJU IBM 
SPALVOS O ANT V rUUTOIU.

MArjoaliauti Velvatone,dantį
CLMITOB

$12.50
IKI $39.60 UŽ KIEKVIENA

NMtaKaoda. Be akeala. Natūralia apal- 
ra* NaManka. VtaaJ taip Maimoa 4aat|
Hattaa Parmatoraaa oryatal elaar pleltea.

Matarlelaa lakai pa-
tlaaea

Darome plattM (BpaaatM ir 
gauto ttt g lalninotĮ daattatg

HEJNA BROS.
DENTAL PLATU CO. 

AafaU>d n Mop-
atlana • Iki A kaitai, aaa • Ud A 

AA1.BAMB IJgri VItKAt

«»« W 2«tll Nt Snd OI. IMW. ĮSOS 
UI N. Bearborn Rm. IOI, Sta IO4I 
TMaraUaaaia eat »—«. Aatra4iao| Ir 

Mtetetalleal laa I IM t.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžiui. Laik
rodėliui, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- 

ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Vietoje

Vakare pasiekėm Greene, 
Mairie. Čia apžiūrėjom vie
nuolyną, prie kurio yra 100 
akrų žemės ir 40 akrų miš-

WOIK STIJUIO
„ 1945 West 35* Street

MOS.

MODF.RN

įCOMPLETE

ADVANCED PHOTOCRAPHY 

LOWEST I 'JSSIBLE I'RICES. 

PHONE I AFAYETTE 2013

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Turime didelį 
ir gerų pasi
rinkimų Muzikallškų Ihstrumen- 
tų, Murikaliikų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžiui.
Laikrodėliu*, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

421d ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8017

SĄJUNGININKAI ARTINAS PRIE VOKIETIJOS

FRANCE loarambUm*

OHL^ANS

Šitaip atrodė karo frontas Prancūzijoj praeitą šešta
dienį. Šiandie, be abejo, yra labai pasikeitęs, nes vokie
čiai visu frontu traukiasi į savo kraštą. (Acme-Draugas)

ko. Miške du vasarnamiai, 
čia pat ir gaivinantis šalti
nėlis iš žemės teka.

Į pašventinimo iškilmes 
vyskupas negalėjo atvykti, 
tad atsiuntė savo atstovą — 
prelatą. Suvažiavo daug ry
tiečių lietuvių kunigų, kurių 
tarpe buvo ir čikagiečiai 
kun. I. Albavičius ir Tėvų

Lietuvių veikėja iš S o 
Eostono Ivaškienė atvažia
vo su 20 berniukų bankieto 
programai paįvairinti. Ber
niukai išpildė gražių šokių. 
Jų vedėja Ivaškienė yra Lie
tuvoj augusi ir ten moks
lus išėjusi. Tas numeris ma
ne taip sužavėjo', kad pen
kinę dovanų daviau. Čika-

Marijonų provincijolas kun. I giečiams pažįstamo A. Pel-
J. Jančius, MIC., prof» K. i džiaus dukrelė gal kokių aš- 
Pakštas ir k.

Po pašventinimo iškilmių 
vakare viešbuty buvo ban- 
kietas, kuriame dalyvavo 
per 400 žmonių. Programą 
vedė kun. Valančiūnas. Ypa
tingai įdomu buvo išgirsti 
vieną prancūzų kunigą iš
mokusį lietuviškai. Už tai 
jam daugiausia ir plota.

tuonių metukų labai gražiai 
padeklamavo eiles. Kalbas 
pasakė svečiai kunigai ir 
svietiškiai. Vakaras buvo 
tikrai gražus ir visus pa
tenkino. Beje, šis vakar,as- 
bankietas buvo už dviejų 
mylių nuo Greene, būtent 
Lewiston, Maine.

IDARGimS
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
ig, •' Telefonas — GROvehill 2242
ggF U I = T

“Dėdė“ į vienuolius i tų airių bažnyčioje lietu- doms kun. Vaškys sako, kad
Šv. Kliaros šventėje į vie-!viams šv. Mišias atlaikyti be giedojimo nebus įspūdžiu, 

nuolius įstojai čikagiečiams ir lietuvišką pamokslą pa-j Tad ant greitųjų, kun. A. 
gerai žinomas kun. A. Deks- sakyti. Vyskupas leido. Pi;- Deksnys, prof. Pakštas, Pu- 
nys (“dėdė“). Iškilmės bu-lmos lietuvių pamaldos bu- kelis, Klinkton, Vaikys ir 
vo gražios, įspūdingos. Tė- j vo rugpiūčio 12 d. vakare, j ------------------------------------------------- -

Prieš važiuodamos pamal-1vas Vaškys savo pamoksle 
prašė tikinčiųjų pasimelsti 
ir už seseris pranciškietes, 
nes ir pa3 jas tą dieną bu
vo iškilmės. Be to, kun. Vaš
kys sakė, kad pirmos šv. 
Mišios vienuolyno koplyčioj 
bus laikomos už fundato
rius.
Išmokom giedoti

Lewiston mieste gyvena, 
daug lietuvių. K-un. Vaškys 
tad prašė vyskupo, kad leis-

rM

(Nukelta į 3 pusi.)
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JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

Mano 20 metų praktikavimai 
jūsų garantavimas 

Optometrlcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

/Phone YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į

karo aviacijos skyriui iš priešas- Į 
ties spalvų neregė jimo — (color J 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti,

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE M ART

For appolntment eall — 
REPUBLIC 0061

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavimui, Re finansavimą i—
AKT LENGVŲ MfiNESINlŲ ISMOKftJIMUt

Panaudokite Progų Dabartinėms Žemoms 
NnoMmčlo Retoms.

R E I 8 T t T O 8 A V I N G S AND L O A N 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, See’y.

TAPKITE FINANSINIAI NE PRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mfltu) įstaigoje. Jflsų Indėliai 
rApestlngal globojami h- Ilgi 000.00 ap
drausti per Fmlernl Savlngs and I.<»n In
surance OorporMlon. Jūsų pinigai bus greitai 
liknokaml jums ant pareikalavimo.

IEYIAUKIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINIS IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patams rimo! —.

ASSOCIATION 
3220 SO. HALSTED ST.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237
- - - - ★- - - -

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

j m —ii i i ■ i. i — .......  i^. 33

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Re*. 0968 8o. Talman Avė.DR. STRIKOL'IS

PnYSICIAN AND SURGEON 
4G45 So. Ashland Avenue 

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

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

BUDRIK O RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — #:30 P. M.
WHF0, 1460 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik vieni pora ak ų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lSeg- 
zamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurią reggjimo mokslai 
gali sutelkti.

3« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų aklų Įtempimą.

Dr. John J. Smeiana 
Dr. J. J. Smeiana, Jr.

OPTOMT7TRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 07.28, Clilrago 

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

Trečiad. Ir fieštad. 9:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNERA
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
'Tel.: Yards 1829 .

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED SI.
Į. Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8 
Sekmadienyje pagal sutartį. A

'Tel.: Y

TeL VARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tei VIRginia 0030 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Bes.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienio ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Res. Tei GROvehill 0017 
Office Tel. HEMloeb 4848

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 Marąuette Road

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CinRITRGAS

2201 VV. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
SekmatL, Trečiad. įr šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tei. REPubiic 7868

Tei. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
•11>1 TUJAS m CHIRURGAS 
- nt AKINIUS PRITAIKO

744 WMt S5th Street 
▼•L: 11-U; 1-4; Ir 0:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 fa* 0:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

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.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rcs. Tei.: MIDvvay 2880

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai. 
TVečiad. ir Sekm. tik susitariu*.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 
Rok. TeL I REPubiic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzie 2808

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 B. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
JPirmadicniais, Trečiadieniai*

Ir šeštadieniai* <
V*i**dn*j 1 A

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dėl faą kad jo nehraa-Ab
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Antradienis, rūgs. 5, 1944 DIENRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, IUEINOIS

CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

j “D R A U G O”
I DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVKRTIsrSG DEPARTMENT 

127 No. Dmrboin Street 
TcL RANdolpb »488-»48»

HELP UANTED — VYRAI

IIEM* WANTED — MOTERYS HELP AVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Kelionė j Rytus
(Atkelta iš 2 pusi.)

mes sudarėm chorą ir pasi- 
mokinom giedoti.

Darbo valandos nuo 5:30

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVU 

DIRBTUVES DARBU
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST. 

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

MONARCH PLATING CO.
413 Mihvaukee Avė.. 

HIGH SCHOOL VAIKINŲ
Nuo 4:30 pp. iki 10 vai. vakare. 
Pastovūs darbai, gera mokestis.

DECORATIVE ART GLASS CO. 
314 S. Franklin St.

Didelei Karo Dirbtuvei 
Labai Reikia 

VYRŲ!

RANKINIŲ TROKERIŲ
PAPR. DARBININKŲ 

ŠLAVĖJŲ
TURRET LATHE OPERATORIŲ 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

MAŠINŲ PATAISYTO JŲ 
H AND TOOL GRINDERS 

ELEKTRIŠINO 
(Construetion ir Maintenance)

GEAR GRINDERS 
GEAR HOBBER 
STOCK MOVERS

60 vai. darbo savaitė—70 valandų 
mokestis. 10% naktimis bonai.
Puikios darbo sąlygos. Naujos 

dirbtuvės ir įtaisymai.

FOOTE BROS. 
Gear & Machine Corp.
5219 S. VVESTERN BLVD.

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 *

VYRŲ - MOTERŲ
VISOKIO AMŽIAUS 

KARO DIRBTUVĖJE 
★ ★

★ LENGVI ŠAPOS DARBAI
★ PO KARO APSAUGA
★ DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI tas prancūzas kunigas^ kurs 

per bankietą dainavo “Kur 
bakūžė samanota”, užgiedo
jo “Avė Maria”, gi mūs cho-

★ LAIKAS IR PUSE VIRŠ 
40 VALANDŲ

★ UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO
★ APMOKAMOS ATOSTOGOS
★ BONŲ PLENAS
Puikus restaranas naujame dirbtuvės 

budinke. Patogi transportacija.
PASIRINKIT SAVO DARBO VAL. 

—TAIPGI—
DALINIO LAIKO DARBININKŲ

PASIRINKIT SAVO DARBO 
VALANDAS

J. H. Stone & Sons
4200 W. 42nd PLACE 

VIRGINIA 3300

PATARNAVIMAI

MOTERŲ IR HIGH 
SCHOOL MERGINŲ

Dirbti dieniniam ar naktiniam 
šifts iki 10 vai. vak. Pastovūs 
darbai, gera mokestis.
DECORATIVE ART GLASS CO. 

I 314 S. Franklin St.

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

Armature Winders 
Padėjėjų 

Ir Mokinių
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

GREGORY ELECTRIC CO. 
2630 S. VVabash 

CALUMET 2822

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

MOTERŲ 
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBĄI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

Iš Mindaugo Sibire 
padarė "Miša"

(LKFSB) Ateina vis liūd
nos žinios apie ištremtuo
sius iš Lietuvos. Ypač eun- 
kiose Sąlygose vyrai, mote
rims kiek lengviau. Pateku
sios į žemės ūkio sritis kai 
kurios netgi gauna mažus 
sklypelius žemės daržui, kur 
gali pasisodinti bulvių, fai- 
solių, svogūnų, agurkų. Tik 
rusiškoji dvasia smarkiai 
juos paliečia. Iš vieno trem
tinių laiško matyti, kad net 
gi vardai surusinami. Taip, 
jaunas tremtinis gimnazis
tas Mindaugas Sibire vadi
namas “Miša”.

ir ★ ★★ ★ ★★ ★ *

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Llthuanian Daily Ne ws paper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

MERGINŲ
Operuoti Flame Cutting Mašinas

Kiek nors patyrimo prie vvelding pageidaujama, 
bet nereikalinga.

GERA PRADINE MOKESTIS SENOJ ĮSTEIGTOJ 
GAMYBOS DIRBTUVĖJE

DELTA-STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON ST. SEELEY 3200

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO
ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

Nuvykę j bažnyčią radom
duris jau atdaras. Per pa- . . ."j,, . , H taipgi įdomus. Juose įrašytamaldas vargonais grojo var- , . ,. . , J vardai daugelio vyru sveti-gonminkas svetimtautis, o , , .b mos kilmes, kūne aukojo

gyvastį, kad užlaikyti tau
tos vienybę.

Apvaikščiodami Dekoraci
jos Dieną, gerbdami tuos pa
triotus, kurie dėvėjo mėly
nas ir pilkas uniformas, at
siminkite, kad daugelis, ku
rie kovojo Gettysburgh, Chi- 
ckamauga, Bull Run, ir ki-

ras pagiedojo “Pulkim ant 
kelių” ir “šventas Dieve”. 
Įspūdis buvo nepaprastas.

Po pamaldų išėjus iš baž
nyčios daugelis lietuvių svei 
kino ir džiaugės, kad pirmą 
kartą galėjo dalyvauti lie
tuviškose pamaldose.

Imigrantai civiliame kare
Dabartinio karo nelaimių Į ckamauga, ir kurį gerbia 

sąrašai visam pasauliui pa- į norvegai-amerikiečiai, dėl jo 
rodo, kokios tautos sudaro kontribucijos unijai palaiky- 
mūsų kovojančius pulkus. | ti.

Civilio karo sąrašai buvo Kaip šiandien moterys, 
taip ir norvegų kilmės mote
rys per Civilį Karą atliko
vyrų darbus, vyrams išvy
kus karan.

Kada Civilis Karas prąsi- 
dėjo, federalis laivynas bu
vo visiškai netinkamas ir 
daug vyrų jėgos laivyno pul
kams pristatė švedų laivai

dviejų metų amžiaus, ir lt 
m. vos tik 17 metų įstojo# 
Unijos armiją. Buvo vi?n,|| 
iš 8,000 žydų, kurie įsir: 
ir trumpam laikui jis tari 
vo “Old Ironsides” arba 
Constitution. Jis irgi tari 
vo Saratoga ir paskiau bf 
vo vienas iš jūreivių, kui 
savanoriai stojo prie ari 
jos kareivių pastiprinti 
paimti Savannah, Georgiffl 
Šiandien jis garbės prezfll 
dentas Žydų Karo veteranėj

Beveik visos tautinės imjg 
grantų grupės prisidėjo pri

v , . , , Civilio Karo, lygiai kaip šia™ir švedai, kurie tuo metu .. , >v.o m___ ___ . dien kovoja Dedei Šamui if
prisideda prie šios šalies k?čia gyveno. Tarpe geriausia 

žinomų vardų yra vardai ad- 
tose kruvinose kovose, bu- i mirolo Dahlgren ir kapitono 
vo vyrai, kurie, dėl politi-'john Ericson. Dahlgren p:a- _ v
nių ar tikybos priežasčių ' dėjo Shermanui paimti Sa- j įremti 116 I6SK0

ro pastangos.

Vakare nuvykome į, neto- apleido savo namus, su sa- vannah, jis įdomavosi viso-
limą vasarvietę, kuri ran 
dasi prie vandens. Nemažai 
ir lietuvių turi ten vasarna
mius, .kuriuose praleidžia 
sekmadienius ir kitas poil
sio dienas. Kun. Vaškys pa
sakojo, kad čia yra gana 
turtingų lietuvių; ne tik tu
ri savo namus mieste, bet 
ir vasarnamius prie vandens. 

Į Baltuosius kalnus
Kitą dieną važiavom pa

matyti Baltųjų: Kalnų 
(White Mountains). Reikė-

vo šeimomis atvyko čion, kiais ginklais 
kur galėjo gėrėtis naudomis 
ir privilegijomis jaunos de
mokratijos. Kada jų šalis 
reikalavo pagalbos, jie drą
siai atsiliepė į prezidento 
Lincolno prašymą dėl sava
norių.

Daug imigrantų kovojo Ci- 
viliamę Kare. 1939 m. prezi
dentas Rooseveltas parašė 
laišką apie garsų vengrą 
Major General Julius H. Sta- 
hel Szamvald, kuris atsižy
mėjo Piedmont kovoje, Vir-

1861 m. kada laivyno va
dai matė, jog reikia saugoti 
uostus nuo konfederetų šar
vuotų laivų, Ericsson, prezi
dento Lincolno paraginimu,

Petro Mikniaus
(LKFSB) Į Sibirą išvd 

toji Marija Zavelska noi 
surasti savo seserį,, kuri, be 
rods, bus ištekėjusi už Pet 
ro Mikniaus, gyvenusio

. , . v Bois mieste, Pennsylvanijoj.-Igavo (sakymą-pastatyti sar- Petras Miknius ar Rag ap» 
jį žino, prašomi parašyti ad3

jo važiuoti 72 mylias. Kai-, gįnijoj. Jis buvo apdovano- 
nas 6288 pėdų aukščio. Va- įag guv Valstijų aukščiau- 
žiuojant į kalną nesykį teko sį,u medaliu “Congressional 
šauktis Dievo pažvelgus į Medal of Honor”. Jis vedė
pakalnę. Juk jei kristum, tai 
nei kaulelių nesuskaitytum. 
Kalno viršūnėje — žėgliai. 
Prof. Pakštas papasakojo- tų 
kalnų istoriją. Sakė,tie žėg
liai yra jaunų mergaičių, ku
rių vadas buvo vyriškis. Jos 
buvo ekskursijoj atvykusios 
iš Mass. valstybės pamaty-

TEL.— RANDOLPH 9488 ti įdomybių:. Visos buvo ru
dos, nuo saulės nudegusios.

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLŲ!

TUOS GINKLUS PAGAMINTI! 
---------ooo---------

Čia rasite tok) darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

Traukiniams Susikūlus 
37 Kariai Sužeisti

NORTON, Kas., rūgs. 4.—
Karių traukiniui susikūlus 
su prekiniu traukiniu vakar 
naktį netoli čia, 37 kariai ir 
trys darbininkai buvo su
žeisti.

Naciai Sako Japonu 
Admirolas Mirė

LONDONAS, rūgs. 3. — 
Nacių propagandos agentū
ra Transocean pranešė iš 
Tokyo, kad Adm. Shiro Ta
kasu, Japonijos karo tary-

Į Putnam, Conn.
Iš čia vėl grįžom į S. Bos

ton, “Darbininko” redakciją, 
o iš ten — į Putnam, Conn., 
pas Vargdienes Seseles. Vie
tą pasiekėm vakare. Seselės 
lietuvaitės begalo meiliai 
priėmė, pavaišino ir aprodė 
savo neseniai įkurtą vieto
vę. Aplink vienuolyną penki 
bičių aviliai. Turi dvi kar
ves, tris kiaules, žemės- — 
65 akrai. Toliau du namai 
vasarotojams.

Čia viską apžiūrėjus, nu
vykom į Marianapolio ko
legiją, kur apėjom Kryžiaus 
Kelius, pasimeldėm Liurdo 
Grotoj ir ant kapo a. a. kun. 
J. Navicko. Marianapolio 
kolegijos gražioje apylinkėj 
suskaičiau 19 avilių bičių. 
Tai bent bitelių! Prisirinkom 
obuolių, apžiūrėjom kolegi
jos rūmus. Na, ir gražumas 
tų rūmų — negali atsigerė
ti.

Iš kolegijos vėl grįžom 
pas seseris, kurios mus at
vežė į VVorcester stotį už 
26 mylių. Čia paėmėm trau
kinį ir... sudiev Rytams — 
mes vėl lekiame į vakaras 
.— namo.

Nuoširdžiai dėkojam vi
siems, pas kuriuos teko pa

pultą, kuris sulaikė kon
federetų kareivius nuo Wa- 
shingtono, ir taip išsaugojo 
tautos sostinę. Sakoma, kad^ 
tas generolas buvo geras 
draugas prezidento Lincol
no, ir yra faktas, kad kada 
Lincolnas išvyko į Gettys- 
burg sakyti kalbą, genero
las Stahel-Szamvold buvo 
vadas Garbės Sargų.

Kitas vengras pagarsėjęs 
Civiliame Kare buvo pulki
ninkas Gezą Mihaltozy, su
organizavęs kompaniją čekų, 
vengrų ir vokiečių, kurie 
specialiu prezidento leidimu, 
buvo vadinami “Lincoln’s 
riflemen”. Pulkininkas Mi- 
haltozy buvo sužeistas Ten- 
nessee kovos laukuose ir 
Chattenooga, kur jis mirė, 
šiandien stovi “Fort MihaL 
tozy” jo atminčiai.

Imigrantų patriotizmas Ci 
viliame Kare buvo puikus 
dalykas. Pirma oficialiai už- 
rekorduota mirtis buvo jau
no lenko, aštuoniolikos metų 
T h a d d e u s Starvvinski iš 
Charleston, South Carolina, 
kuris netikėtai žuvo kada 
konfederetai ruošėsi atakuo
ti Fort Sumter sausio mė
nesį, 1861 m. !

Sąraše vyrų ir karininkų, 
kurie mirė Civiliame Kare 
randame vardus kaip An- 
drew Gula, Conrad Huba, 
Ambrose Dalamut ir kitų 
imigrantų.

Mažai žinome apie rusus 
Amerikoj prieš 1870 m. Bec 
ma tome vieną vardą — John 
Basil Turchin, pulkininkas, 
ir paskiau brigados genero
las, savanoriu iš Illinois. 
1864 m. apleido armiją ir

vuotą laivą “The Monitor”. 
Laivas buvo užbaigtas į 100 
dienų. Tuoj buvo išbandytas. 
1862 m. konfederetų “Mer- 
rimac ’ ’ įplaukė į Hampton 
Roads ir sužalojo du fede- 
ralius laivus. Ruošėsi kitą 
sunaikinti, kada “Monitor” 
pasirodė. Ir garsiame sek
madienio ryte kovo mėn., 
1862 m. įvyko baisi kova ir 
“Monitor” laimėjo.

Visi Amerikos mokyklos 
'-vaikai susipažino su šia gar
sia vandens kova.

Daniel Harris yra vienin
telis veteranas Civilio Karo 
New Yorko mieste. Jis atvy
ko čion iš Anglijos būdamas

resu: Rev. J. Prunskis, 323C 
S. Lituanica ■ Avė., Chicigc 
8, III.

Vokiečiai Atsisakė 
Kariauti, Raportai

LONDONAS, rūgs. 4. 
London Times atspaude save 
korespondento pran e š i m 
apie vokiečių karių atsisasj 
kymą' kariauti, k u o m e 
jiems buvo įsakyta nebe-į 
trauktis į Siegfried linijąj 
bet stovėti ant vietos ir prie 
sintis Gen. Patton komanl 
dos tankams.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
■i pigesnį raošlmtį — be komlštee 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
..... ..............

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Stndlo Oonirh

f

tirti vaišingumo.
Tėvai Pranciškonai eina 'grįžo į Illinois, 

tikruoju šv. Pranciškaus ke-1 Wisconsino valstijos sosti- 
bos narys, dėl ligos vakar j liu. ' nėj stovi bronzo stovyla pik.
mirė. Pasak nacių, Takasu šioj kelionėj įgytų įspū- Hans Chriatian Heg, komen- 
nesenai grįžo Tokyon iš ka- džių mes ilgai, ilgai nepa- danto Penkiolikto Wisconsin 
ro fronto. miršime. A. Gilienė i Regimento, kuris žuvo Chi-

._8.-.Aidi;;
• •>. ■■■ ■ ■ •’ •‘V - įĮ.<yaj’ '"■'’L f ' j

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

Ateikite šiandie!

'Bprlnsatnlal 
Sfatranal

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
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SVEIKINA

Texas vai,s. senatorius Tom Connally sveikina demo
kratų partijos kandidatą į vice prezidentus Harry S. Tru- 
man jo gimtiniame mieste Lamar, Mo. Truman įspėja 
Ameriką, kad respublikonai pasirinkę kandidatu į prezi-

Įvairios žinios
Sibire mirė Kaz. Žulys

(LKFSB) Gavome žinių, 
kad Sibiro ištrėmime mirė 
Kazimieras Žulys. Tai buvo 
sumanus ūkininkas iš No- 
liškio, Utenos apskrities. Iš 
Lietuvos išvežtas su visa 
šeima, su mažomis dukrelė
mis. Jo žmona — Marija Gi
neitytė — buvo Belgijoje 
baigusi aukštuosius agrono
mijos mokslus. Buvo žinių, 
kad ji kažkur Sibire dirbin
ti kokiame tai valstybinia
me ūkyje. Kiti į Sibirą iš
tremti artimesnieji giminės 
jos adreso nežino. Kaz. Žu
lys į Sibirą buvo išvežtas, 
nežiūrint, kad jau turėjo 70 
m. amžiaus.

PAMESTIEJI
ROMANAS

Ii Prancūzų Kalbos Išverto 
JUOZAS POVILONIS

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija dentUS “Vyrą SU Stoka patyrimo”. (Acme-DraUgraS) 

į pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač c o
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti ------------------------------ --— ------------------------------------------------------------------ ----—■
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle),- paliekant didelius
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asBieniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Vieniems metams praėjus
ĮVYKDYTI PITTSBURGHO KONFERENCIJOS 

'NUTARIMAI

1943 m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis Pittsburgh, Pa., įvy
ko didžioji Amerikos Lietuvių Konferencija, kurią su
šaukė Amerikos Lietuvių Taryba. Minint šios svarbios 
konferencijcs vienerių metų sukaktį, su ypatingu pa- 

| sltenkinimu tenka konstatuoti, kad dauguma jos nu
tarimų jau realizuota arba realizuojama.

Konferencijoj buvo nutarta įsteigti Lietuvių Ame
rikiečių Informacijų Centras ir suorganizuoti bendras 
lietuvių šelpimo fondas. Tai įgyvendinti buvo pavesta, 

f Amerikos Lietuvių Tarybai.
Lietuvių Amerikiečių Informa'cijų Centras įsteigtas 

ir jau sėkmingai veikia. Palyginti trumpu laiku jis 
dr.ug svarbių darbų nudirbo. Jis leidžia anglų kalba biu- 
lc'senį, spausdina apie Lietuvą knygas, siuntinėja spau
da ir žymesniems asmenims specialius komunikatus. 
Ii formacijų centro įsteigimas yra vienas svarbiausių 
ir reikalingiausių darbų šiandieninėse mūsų pastango
ms padėti Lietuvos žmonėms išsilaisvinti ir atsteigti 
I: isvą, nepriklausomą ir demokratinę respubliką. 
Šalpos reikalai

ALT atliko nepaprastai didelį darbą, įsteigdama Ben- 
dią Lietuvių Amerikiečių Šelpimo Fondą, kuris šian
dien jau veikia plačiu užsimojimu, yra legalizuotas ir 
yra pilnateisiu National War Fund nariu.

Lietuva yra baisaus karo lauku. Visas kraštas yra 
naikinamas. Gyventojų dauguma paliks ir be pastogės 
ir be duonos kąsnio. Atsiras ir tremtinių daugiau. 
Šelpimo problema pasidarys milžiniško didumo. Todėl 
reikia su dideliu pasitenkinimu konstatuoti, kad ben- 
di is lietuvių šalpos fondas laiku įsteigtas ir džiaug
ti', kad jam pavyko^ įeiti į NationalWar Fund.
DAUG KITOKIŲ DARBŲ ATLIKTA

Minėdami didžiosios Lietuvių Konferencijos Pitts- 
I burghe vienerių metų sukaktį, galėtume suminėti ir 
* dsugiau ALT atliktų darbų, bet nematome reikalo, nes 

visuomenė tai gerai žino. Ji žino apie ALT sušauktas 
svarbias rajonines konferencijas, delegaciją Lietuvos 

|į reikalais į Vašingtoną, paruoštus ir pasiųstus valdžiai 
IBlcmorandumus, susiorganizavusią ALT skyrių, jungi
mą ir koordinavimą Amerikos lietuvių darbų Ameri-

E kos karo pastangoms remti.
Amerikos Lietuvių Taryba tuos ir kitus stambius 

darbus atliko dirbdama ramiai, sutartinai, nekeldama 
jokio triukšmo ir nesigirdama.

Vienu žodžiu, virš suminėti reikalai rodo, kaip svarbi 
buvo Lietuvių Konferencija Pittsburghe ir kaip svar
bų vaidmenį šiandien vaidina Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Ateityje jos reikšmė ir darbai dar labiau padi-

| dėl, jei ją dar vieningiau ir stipriau paremsime.
★
“Kas skaito rašo — duonas neprašo”, šis lietuviškas 

priežodis primena reikalą vaikus siųsti į aukštesnes 
ttiokyklas, kad jas baigę lietuviukai galėtų prasimušti 
i gyvenimo viršūnes ir būti naudingesniais sau, savo 
kraštui ir savo tautai.

T*
Nukentėjusieji nuo karo lietuviai badą ir vargą ken

čia. Būkime Bendro Lietuvių Amerikiečių šelpimo Fon-
, do veiklūs nariai. Dirbkime ir aukokime.

s<

Lietuva ir bolševikai
BIMBOS PRANAŠYSTĖS PILDOSI

Prieš kiek laiko Bimba parašė “Laisvėje”, kad, “kai 
Lietuva bus išlaisvinta (suprask — bolševikų okupuo
ta — Red.), lietuviškų niekšų galvos turės ristis nuo 
pečių.”

Lietuva, bimbiškiai kalbant, jau beveik visa “išlais
vinta’’ — Sovietų armijos ir agentų okupuota. Palec
kis ir kiti svetimos valstybės satrapai jau Lietuvoje. 
Jie šunuodegauja svetimai valstybei ir skerdžia savo 
valstybę ir savo- žmones — tai begėdiškiausios rūšies 
budeliai.

Šituo skaudžiu reikalu kongresmonas (iš Idaho) 
Compton I. White (demokratas) pareiškė kongrese (rug- 
piūčio 24 d.), kad “ateinančios žinios iš Švedijos sako, 
jog bolševikų okupuotoje Lietuvoje eina žmonių per
sekiojimai ir terorizavimai; jog rusai žengia, į Pabal
čio vaLstybes be pareiškimo, kad jie respektuos tų val
stybių suverenitetą ir tarptautines teises; jie skelbia 
savo pranešimuose, kad jie laisvina iš vokiečių sovie
tines teritorijas, arba tiesiog — sovietines respublikas. 
“Kokiomis teisėmis”, kongresmonas White klausia, “jie 
tą daro?’’ Ir pats atsako: “jie jokių teisių neturi.’’ 
Kongresmono White kalba įtraukta į Congressional 
Record.
SKERDYNĖS SVYRIUOSE

Iš Londono ir iš kitur ateina žinios, kad Svyriuose 
(Vilnijoje) yra įvykdytos lietuvių skerdynės — išžu
dyti visi lietuviai. Reiškia, lietuviams galvos nukapo
tos, akurat taip, kaip Bimba pranašavo.

Tai hitleriški ir barbariški žygiai. Prieš juos lietu
viai turi protestuoti ir reikalauti vyriausybės ištyrimo 
ir išaiškinimo. Mūsų aliantas juk turi talkininkauti 
Jungtinėms Tautoms ir jų principams, o ne ašiai ir 
jos barbariškumams — svetimų valstybių grobimui ir 
silpnesnių tautų smaugimui.
SVARBUS ATSIŠAUKIMAS

Amerikos lietuvių, latvių ir estų vadovaujančių or
ganizacijų paruoštas atsišaukimas į Amerikos vyriau
sybę ir visuomenę kalba apie kongresmono Whįte ir 
kitų iškeltus bei keliamus principus ir faktus — juo 
prašoma Pabalčio valstybes ir jų tautas užtarti ir ap
saugoti nruo išnaikinimo. Tuo atsišaukimu ir prašymu 
yra išreikšta visų lietuvių nusistatymas ir mintis, iš
skiriant keletą penktakojų — sukomunistėjusių ir su
rusėjusių Lietuvos ir lietuvių tautos priešų, kurie žino 
pasaulyje tik vieną valstybę, ir tik tai vienai valstybei 
tarnauja ir rėkiu,. Jų gerklės yra didelės, bet skaičius 
labai mažas. Jie nesudaro nė vieno nuošimčio Amerikos 
lietuvių visuomenės. Lietuvoje jų nuošimtis dar ma
žesnis. Tai gaivalas, kuris yra viskam svetimas ir tin
ki kaip šuniui penkta koja.
WILSONO-ROOSEVELTO PASKELBTI PRINCIPAI

Aukščiau kalbamą atsišaukimą išleido Amerikos Lie
tuvių Informacijos Centras. Su tuo pareiškimu turėtų 
susipažinti kiekvienas lietuvis veikėjas ir kiekviena lie
tuvių organizacija, taip, kad jie ir jos galėtų jo turinį 
perduoti savo senatoriams, kongresmonams, spaudai ir 
tiems žmonėms, kurie stoja ne už hitlerišką vergimo ir 
diktatūros filosofiją, bet už Wilsono-Churchillo-Rooae- 
velto laisvės ir demokratijos filosofiją.

Lietuvių, latvių, estų ir amerikiečių nusistatymas ir 
čia minimas pareiškimas yra paremtas tais principais, 
kuriuos skelbė buvęs U. S. Prezidentas Woodrow Wil- 
sonas, kuriuos skelbia Prezidentas Franklin Delano 
Roosevelt ir kiti laisvės bei teisingumo ir demokrati
jos šalininkai. Dr. Pašaliui?

Lietuvos kovu atgar
siai Australijoje

(LKFSB) Karo frontui pa 
sistūmėjus į Lietuvos žemes, 
australiečių tarpe atsirado 
dar didesnis susidomėjimas 
lietuvių gyvenimu. Brisbane 
mieste esantis lietuvis kuni
gas J. Tamulis buvo pakvies 
tas į Windsor katalikų jau
nimui laikyti paskaitą apie 
Lietuvą. Salė buvo pilna 
žmonių, jie domėjosi Lietu
vos gyvenimu, po paskaitos 
dar nuo savęs duodami pa
klausimus.

— Birželio 25 d. Brisbane 
buvo suruoštas lenkų kultū
rinis pasilinksminimas, į ku
rį buvo pakviesti ir lietu
viai, Keletas dalyvavo. Ben
dros dviejų šalių nelaimės 
yra paveikusios, kad Brisi- 
bane lietuviai su lenkais ne
blogiausiai sugyvena, IW

— Liepos 1 d. Brisbane 
miesto apylinkėse gyveną 
lietuviai buvo surengę už
kandžių vakarą vienoje lie
tuvių šeimoje, Puddingtone. 
Vakarienė su programa pra
ėjo lietuviškoj pakeltoj nuo
taikoj.

Rašė
Romos laikraščiai plačiai 

rašė apie britų ministerio 
pirmininko atsilankymą pas 
popiežių Pijų XII.

(Tęsinys)
—Argi ten nurimo tavo 

kančia?—paklausė ją žur
nalistas.

—Penketą valandų ken
tėjau sunkią kančią. Ir stai
ga šita aštri kančia, kuri 
kankino mano dvasią, nu
rimo.

Enguerrandas ilgai žiūrė
jo į savo žmoną. Jis matė, 
kad ji nemelavo.

♦ t *
Sekančias dienas jie vie

nas ir kitas gyveno keistoje 
ramybėje. Pirmiausia En
guerrandas juokės, kad vis
kas tai iliuzija, kurią jis 
gavo iš savo žmonos, o ji 
pasinaudojo tuo trumpu sa
vo nervų nurimimu.

Kad geriau įtikinti save, 
kad šita ramybė yra aug.au- 
linga, jis vertė save rūpin
tis kasdieniniais reikalais, 
kurie jį paprastai slėgė“ 
Maksas, Maksas bėgąs nuo 
teisingumo, Maksas žuvęs, 
Maksas amžinai be garbės!

Bet ramybė tebebuvo. Jis 
suprato, kad jo dvasia gru
miasi Su gera ir /paslaptin
ga jėga, kurios jis negalėjo 
paneigti ir kuriai jis nesu
gebėjo priešintis.

Vieną birželio rytą, kai 
jis skaitė paskutines nau
jienas apie Maroko reika
lus, jis baisiai išbalo. Laik
raštis pranešė apie mūsų 
kariuomenės smarkias ko
vas, įvykusias prie Aulajo 
sutvirtinimų. Ką jis skaitė!

... Mes žinojome, kokį did
vyriškumą parodė mūsų ka
riai, užstodami priešui Fe- 
zo kelią, bet štai dabar su
žinojom atskirų įvykių, ku
rie aiškiai pavaizduoja mū
sų 'karžygius, šaujo postas, 
užimtas trijų dešimčių žmo
nių, vadovaujamų legijoni- 
ninko prancūzo Liudviko 
Enguerrand, apsupti priešų 
gaujos, turėjo išsprogdinti 
postą, kad tik gyvi nepatek
tų...

Liudvikas Enguerrandas! 
Ar jo sūnus f O ne, tai—ne 
jis. Negalimas dalykas! Jis 
į legijoną stojo ne savo var
du!

Ir jis liko kabėti tarp ne
išmintingos vilties ir pasiu
tiškos baimės. Maksas mirė. 
Ne, jis to nematė, šitos ei
lutės, pajudinusios skaudų 
įvykį, trumpai sakė: “...jie 
bevelijo išsisprogdinti. ...” 
Argi Maksas tokiu būdu 
būtų išpirkęs savo negarbę?

Sumišimą pastebėjo žmo
na. Ji ištraukė laikraštį iš 
jo rankų.

—Kur, kur, pagaliau?
Pirštu jis jai parodė.
Vargšė moteris perbėgo 

pirmąsias eilutes ir sušuko:
—Mano Dieve... mano Die 

ve... ar tai jis?
Sekė pilna baimės tyla. 

Žurnalistas pirmutinis ją 
suardė:

—Tur būt, jis. Be abejo, 
rado jo kūną, jo piniginę, 
kurioj bus užsilikęs nors 
vienas žodis, išduodąs jo 
asmenį. Radusieji tikėjosi 

. gerai darą, išdttodami tą
paslaptį.

Staiga ponia Enguerrand 
sušuko:

—Jis nemirė! Jis gyvas, 
jis gyvas! Skaityk! Skaityk 
gi-’

Ta vieta vėl buvo užimta 
per kontraktą, ir buvo ras
ta Liudvikas Enguerrand ir 
Jonas Hartmann, kitas legi- 
jonininkas, stebuklingai iš
sigelbėję nuo mirties, nors 
abu labai sunkiai sužeisti...

Ir vargšė moteris ėmė 
smarkiai drebėti:

—Tai jis, aš tau sakau, 
kad jis! Jis, tur būt, pasi
sakė savo pavardę. Jei jis 
sunkiai sužeistas, jis negali 
rašyti... Tikriausiai, tikriau 
šiai... jis laukia iš mūsų pu
sės...

Pritrenktas Enguerrandas 
norėjo atsigauti:

(Daugiau bus)

plEj|Į

OI
STANISLAVA
BAGVILIENft

(jmi tėvais čižaitč)
MirC rūgs. 3, 1944 , 11:40

vai. vakare, sulaukus pusės 
ainžlauu.

Otmuai Lietuvoje, Šiaulių 
apskrity, Šautėnų parapijoje.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

dvi dukteris; Marijoną Norval- 
nis, žentą Joną ir jų šeimą, ir 
Elžbietą Zubas, žentą Dr. l'ran 
clžkų A. Zubas; gimines Alek
sandrą Gajauskienę, Mykoliną 
Kauba, Joną I’llkj, Stefaniją 
Shralls, Bronislavą Andrulienę, 
Marijoną Gudaitienę, visų Jų 
Seimas Ir kitais gimines ir pa
žįstam u a.

Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos, Tretininkų ir 
Šv. Antano Vyrų ir Moterų 
Draugijų.

Kūnais pašarvotas namuose, 
1306 S. 48th Ct., Cicero.

Laidotuvės (vyks ketvlrtadle 
ny, rugsėjo 7 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. An
tano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks geuulingos pamaldos už 
vellonėu sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazitniero kapi
nes. .. I M «'š

Nuoširdžia) kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šioee laidotuvėse.

NulitUlę: Dukterys, Žentai iv 
Giminės.

Prašoma nesiųsti gėlių.

įAid. direktorius John P. 
Eudelklu. Telef. YAKds 1741.

TolefMM — PORT8MOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti...........J g QQ
STOKER COAL, Ankštos rūšies,
2 syk plantos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... $11225
PETROLEUM COKE (Course).. Jį2 50 
PETROLEUM OOKE (Pilė Boa) $1Q*95

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

STASYS LITWINAS SAKO:
//'T\ A R fi P Tai Geriausias Laikas Pirkti 

JL/nJDZuL “ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
GERAS PASIRINKIMAS: 

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuinotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varniilo — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleište rio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTOKY 1212

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



Antradienis,, rūgs. 5, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO IR APYLINKĖSE
DĖMESIO!

Bridgeport. — Katalikų 
Federacijos 26 skyriaus svar 
bus susirinkimas įvyks rug
sėjo 6 d., 7:30 v. v., Šv. Jur
gio parap. svet.

Sis susirinkimas bus svar
besnis už visus kitus, nes

Lietuvos laisvė mūsų vi 
sų laisvė ir garbė. Jei Lie
tuva netektų savyvialdos, tai 
mes ir mūsų vardas suma
žėtų Amerikoje 50 nuoš. O 
kiek vėliau nesidžiaug tumėm 
ir savo čia gimusiu jauni
mu, nes jei medis bus išrau
tas iš šaknų, tai nėra vii

išgirsime vėliausias žinias tie8i k,d Jo augtų ir
apie Lietuvos dabartinę pa
dėtį.

Kam rūpi Lietuvos liki
mas ir jos ateitis, neturėtų 
būti kieno prašomas arba 
raginamas susirinkimus lan
kyti.

Brangus lietuvi, amerikie
ti! Nei tu, nei aš neturėtu
mėm laukti, kad kas mus 
ragintų rūpintis eavais rei
kalais. Mūsų visų prieder
mė ir užduotis, kas kaip ga
lime, stoti į Lietuvos išlais
vinimo darbą. Nesakykim, 
kad ir be manęs viskas bus 
atlikta arba tegul dirba tie, 
kurie daugiau išmano ir tu
ri daugiau laiko ir t.t.

Tautieti, jeigu kada turė
jome patys save apgaudinė-

gyvuotų. .
Ačiū Dievui, da mes šioje 

šalyje nebadavome. Esame 
visko pilni. Palyginus su Eu
ropos žmonėmis, mes čia tu
rime rojų.

Kada Graikija Mussolinio 
ir Hitlerio buvo parblokšta 
ir šalis išterorizuota, Ame
rikos graikai nepolitikavo: 
jie pamiršo partijas ir visi 
stojo gelbėti savo šalį. Per 
du mėnesiu suaukojo 10 mi
lijonų dol. Tas jų vieningu
mas ir tėvynės meilė nuste
bino visus.

Kad karą laimėti, reika
lingas visų prisidėjimas ir 
pasiaukojimas. Kada Dėdė 
Šamas pareikalavo vięų tal
kos, kad nugalėti priešus,

ti išsisukinėdami nuo tau- v*s^ su noru prisidedam. Jei 
tiškų pareigų atlikimo, tai, Paimsime tik 50,000 dirban- 
buvo atleistinos, nes tada1 šioje šalyje lietuvių ir, 
Lietuva nebuvo taip sunai- bendrai mokėdami 20 nuoš., 
kinta, suvarginta, kaip kad ar^a i savaitę, mes
dabar, ir nebuvo tokio pa- Dėdei Šamui sumokame $2,- 
vojaus palikti kieno amži- 600,000 į metus, neskaitant 
nai» vergais, kaip kad da- i ^ur šimtus milijonų pasko-
bar.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Lietuva turėjo visą eilę 
vyrų su gerais patyrimais, 
kurie žinojo, kaip galima 
greit viską atstatyti, sutvar
kyti, suorganizuoti. Bet da- 
bar Lietuva , tų vyrų jau. ne
daug turi. Kurie da ir likę 
gyvi, tai ištremti į tolimą 
Sibirą, arba kalėjimuose už
daryti. Jų likimas apverkti
nas.

Likusioji Lietuvos inteli
gentija išdraskyta, suvar
ginta vien griuvėsiuose pali
kus, negalės pajėgti atsta
tyti Lietuvos be mūsų, ame
rikiečių, greitos pagalbos.

Tad mes, laimingi ameri
kiečiai, stokim dar kartą vi
si, kaip vienas, gelbėti savo 
gimtąjį kraštą, savo bro
lius, kur jų padėtis ir liki
mas nežmoniškas.

linam arba perkam karo pa 
skolos bonus. Ir tai darome

JUOZAPAS MURAUSKIS
Mirė rūgs. 3, 1944, 12:30

vai. po pietų, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo 18 Raseinių apskričio, 
Viduklės parapijos, Kamplkai- 
člų kaimo.

Amerikoj i&kyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Veroniką, po tėvais 
Bartkaitė; dukterį Oną, ir žen
tą Merritt Rodman; sūnų Sgt. 
Kelia, U.S. Army; anūką How- 
ard; du pusbrolius: Joną ir Izl 
dorių ZlvatkauSkuž; tris pusse
seres; kvogerius James Bartkų, 
Juozapą, Antaną ir Vincentą 
Brledelius; Svogerkas Oną Rel 
kauskienę. Petrbkelą Kailns- 
klenę Ir Rozaliją Vaalnienę ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
6746 S. Rockwell 8t.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieny, rugsėjo 7 d. I* namų 
8:30 vai. ryto buo atlydėtas j 
Gimimo Pan. ftv. Marijos par. 
bažnyčią, kurioje (vyks gedu
lingos pamaldos už VeltoniėS 
sielą. Po pamaldų bue nulydė
tas | šv. Kazimiero kaplnea

Nuoširdžiai kviečiam* visus 
gimines, draugu,] ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nirtifld*: I’imsrtterčs M l age
riai, ftvogerluMt Ir (Ūminės.

Ia.ld. direktorius Anthony M. 
Phllllpo. Telef. YARds 4903.

su šypsena. Na, o kad mes apsiėmė važiuoti: M. Ambu- 
visi, vardan taip nukentėju-j tienė, A. Leščinskienė ir J. 
sios savo tėvynės, pasikal- Pukelienė.
bėję vknas su kitu pasuko-' !.mas nor8 nariaį3
tumėm nors vienos dienos nėra skaitlingas, vienok vei_ 
uždarbi, tai irgi pasidarytų kia vieningai. jr viska, 
apie 2 milijonai dol. Savęs
nenuskriaustumėm O taip
suvargintai Lietuvai būtų

rai eekasi, nes parapijos kle
bonas prelatas M. Krušas

, . ._ , .tam pritaria. Jo pritarimu,
kaip iš dangaus gauta 4> seka ir iJona, R,Jomet
vana ir ji greit galėtų atsi-: __  _ - , - z - ...___ --
kelti iš griūvėsiu ir pradė
tų naują gyvenimą. Gi mes, 
amerikiečiai, atlikę tokį tė
vynės meilės darbą galėtu
mėm pasidžiaugti ir ateinan
čių Lietuves gentkarčių bū
tumėm visad gerbiami. Į dar 
bą, kas galim, už mylimą 
šalį. Laimėjimas mūsų!

Ad. Banys

įvyksta vajaus vakarienė, 
labai skaitlingai žmonių at
silanko.

Dėl to ir dabar iš anksto 
prašom spalių 25 d. skirti 
vajaus vakarienei, nes Šv.
Pranciškaus seselės savo lai*
ku darbavosi ir Šv. Jurgio 
mokykloj. R.M

Kas naujo pas rėmėjas
Bridgeport. — Šv. Pran

ciškaus Seserų Rėmėjų 1- 
mas skyrius laikė mėnesinį 
susirinkimą rugp. 25 d. pa
rapijos svetainėj. Pirm. M. 
Ambutienė atidarė susirin
kimą.

Aptarus bėgančius reika-, 
lūs, prieita prie vajaus va
karienės, kuri įvyks spalių 
15 d. parapijos svetainėj. j

Į komisiją išrinktos šios | 
narės ir geros veikėjos: A. 
Juškienė, O. Jackienė, M. 
Ambutienė, A. Leščinskienė,
J. Pukelienė.

Į Šv. Pranciškaus Seserų 
Rėmėjų dr-jos metinį seimą, 
kuris įvyks Pitfcsburgh, Pa.,

A I A
JULIJONA ŠLONIEN6

(po pirmu vyru Račkauskienė, 
po tėvais tValčultč)

Mirė rūgo. 3, 1944, 1 vai. po 
Pietų. Gimė Lietuvoje, Rasei
nių apskrity, Rytavos parap., 
Girėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliams nuliūdime: 

vyrą Jurgį; broli Antaną, bro
lio dukterį Ida; aliukus Ben 
Buzgis, U.8. Army, ir June 
Waičiu, ir kitas gimines; Lie
tuvoje 5 anukua ir kitas gimi
nes.

Priklausė prie Lietuvių Mo
terų Apšvietos Draugijos.

Kūnas pašarvotais Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rūgs. 6 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Brolis, Brol-' 
dukrė, Antikai ir Giminės.

Laid direktorius Anthony M. 
Phillips. Telef. YARda 4908.

X
JONAS VAITKUS

Gyveno 18 2 4 So. Rūbai St. 
Mirė Rugsėjo 3 d. 1944, 9:00 
p.m., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoj, Šiaulių apuk. 
Kilo iš Vaiguvos parap., Pa- 
vaiguves kaimo.

Amerikoj išgyveno 49 metus
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Kazimierą, po tėvais 
Mankiūtė, sūnų Antaną U. S. 
Army, ir dukterį Stella.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1824 Rūbai. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, Rugsėjo 7 dieną. 
Iš namų 8:30 vai. ryto bus at- 
lydėats į Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyįcs 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę:, — Moteris, Sūnus. 
Duktė, Giminės ir Pažįstami.

Laid. direktorius S. M. Sku- 
das. Telef. Mon. 3377.

antros 6:30 vai. ryte. Visi 
esate nuoširdžiau kviečiami sykiu su mumis išklausyti šv. 
Mišių a. a. Dominiko intencija.

Velionis priklausė prie Jaunų Lietuvių Tautiško Kliūbo
Amerikoje, Teisybės Mylėtojų Draugijos ir Susivienijimo 
Amerikoje 129-tos kuopos. Paliko nuliūdime savo mylimą 
moterį Uršulę (po tėvais Griniūtę); dvi dukteris: Mrs. Anna 
Venkus ir žentą Iggey (Igną), ir Mrs. Estelle Grail, jos vy
rą Edvvard, U. S. Army, ir du anūkus: Thomas ir Kenneth, 
sūnų Pranciškų, kuris tarnauja U. S. Army, brolį Konstan
tiną, du pusbrolius: Antaną Radvilą (Chicago) ir Juozą 
Chapą bei pusseserę Juzefą Pocienę (Aurora, III.), brolio 
dukterį ir jos vyrą Joną Sarai; švogerį Bronislovą Grinių ir 
jo šeimą. Lietuvoje du brolius: Antaną ir Vincentą, seserį 
Stanislavą ir jos šeimą, uošvę Grinienę ir kitas gimines. 

Atminčiai Domrnikui Slotkui
Jau praėjo dešimts metelių, ir kokis didelis skaičius liū

desio dienų.
Gal būt tave jau užmiršo tavo draugai ir priešai, bet mes 

tavęs, mylimas vyre ir tėvelį, niekuomet negalėsime už
miršti kol mes patys būsime gyvi.

Be tavęs, Dominikai, dienos esti ilgos ir liūdnos,
Bet tavę prisiminus dienos esti pilnos malonumo.
Ilsėkis sau ramiai laisvos Amerikos šaltoje žemelėje kol 

ir mes pas tave ateisime.
Nuliūdę lieka: Moteris Uršulė, dukterys Mrs. Anna Ven

kus ir Mrs. Estelle Grail, Žentai, Sūnus Pranciškus, Anūkai 
ir Giminės Amerikje ir Lietuvoje.

S.
i įū

PACHANKIS PAMINKLAI
PETĖR TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
iHMiniunmnmiiiiitiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

, Štai Mumis 
Pasitikėjimo
Rekordas:

gi Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

< .. i’ .--' < ‘
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AHA
ANTANAS SUSIS

Marė Rugsėjo 2 d., 4:30 vai. išryto, 1944 m., sulaukęs 56 
metų amž. Gipęs Lietuvoje, Papilės parap., Šiaulių apskr.

Ameikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dlide'iiame nuliūdime 2 sūnus: Kazimierą ir jo mo

terį Virginia ir šeimą, Antaną ir jo moterj Rūtą, 5 dukteris; 
Jadvygą ir jos vyrą Ferdinandą, Aįimes ir šeimą, Oną ir jos 
vyrą Kazimierą Radzvilą ir šeimą, Josepiną ir jos vyrą Earl 
Troemner ir jų šeimą, Florenciją ir jos vyrą Reno Pagni ir 
jų šeimą, Prancišką ir jos vyrą Edvardą Zeuty, švogerką Ma
rijoną Markuntenę ir jos vyrą Joną ir daug kitų gaminių.

Velionis priklausė prie Draugystės Šv. Antano iš Padvos, 
Cicero, III.

Kūnas pašarvotas 4941 W. Roosevelt Rd. Cicero, III.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, Rugsėjo 6 d., 8:30 vai. ryto 

iš namų bus atlydėtas į šv. Antano parap. bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano šųšio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnai, Dukterys, Žentai, Švogerką ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. Radžius, Tel. Canal 6174.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PER0ONALIZBED MEMORIALS AT NO AODITIONAL GOBTI
PAKTIOULAB PEOPLE PREFER PACHANKIS PBODnOtlONS 

DUfriUBUTOM OP THH PAMOUS MONTELLO GRANITE 
MaM DSWrtlful Mox ĮBdsrtas net la The World.

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SA VINGS 
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THJB LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanlan Chamber of Commsree

MODERNI Uvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4635 W, Washisgton Blvd. 5919 South Troy Street 

TeL ESTebrook 3645 TeL REPnblic 4298 
Kasdien 9-9 v. vak.; fteštad. ir Sekm. 9-8 vai.

GARI, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

VALANDOS:
Soooooc

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ. IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
LietuviŲ
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Nakt)

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ m SUNAI
2814 WEST 28rd PLACE 
10756 8. MICH1GAN AVA

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

f

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINU
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS JUS
8

Geriausio Materlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūrų Lietuviante 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtsvi:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYBIB Ofisas Ir Dirbtuve: 527 N. WE8TEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Are.)
PHONE! SEELEY

•tai stenąs ii mflsų gralių

4(05-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Teiephone YARDS 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

MAŽEIKA
1819 LITUANICA AVĖ.

Phone YARDS 0781 I
EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—80
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LIETUVIAI Kariai Kovoj
-,Vuž U.S. LAISVE ir« **
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Lietuvis kur tai užjūryje

Antanas Račkauskas gi- Island avė., Rockford. III.
męs 1916 m. rugpiūčio 17 
d., Chicagoje. Tėvai vėliau 
persikėlė į Rockford, III. Ten 
Antanukas pradinį mokslą 
išėjo lietuvių Šv. Petro ir 
Povilo parapijinėje mokyk
loje. Ją baigęs kelis metus 
lankė aukštesnę mokyklą 
(high school).

ANTANAS RAČKAUSKAS

ną. Šiandien jis randasi ka
ro fronte kur nors užjūryje. 
Prieš išeidamas tarnybon 
jis dirbo United . Furniture 
of America bendrovėje.-

Kareivio Antano tėvai, 
Antanas ir Barbora Rač
kauskai, gyvena adresu 811

Nukrito nuo tvoros ir 
mirė

Su grupe draugų David 
Brdar, 12 metų, 5942 South 
Laflin str., rugsėjo 1 dieną 
nutarė pamatyti Sherman 
Park prūdą. Garfield blvd. 
ir Loomis gatvėje.

Jis užlipo ant tvoros, pa- I 
lei uždarytą prūdą ir nukri
to jis susilaužė savo kairio
sios kojos kelią. Po to, kai 
ligoninėje gydytojai sutaisė 
jo kelią, jį ištiko širdies ata
ka ir jis mirė.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED

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

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

r.?,: -u - .

■$gįįxSSw. ■

Tėveliai dažnai gauna laiškų 
nuo brangaus sūnelio, kuris 
vis rašo, jog esąs sveikas, 
visu kuo eąs patenkintas ir 
viskas gerai sekasi.

Laivyno departamentas 
rugsėjo 1 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
119 jūrininkų mirė, 549 bu
vo sužeisti ir 8 dingę.

Sužeistųjų jūrininkų skai
čiuje yra pvt. lst class, U. S. 
M. C. K., Peter J. Poška, jo

Antanas kariuomenėn iš- motina Mrs. Ursula Poška 
ėjo 1943 m., balandžio 5 die- gyvena šiuo adresu: 4614 S.

Paulina str., Chicago, III.

Sučiuptas su vogtais 
laiškais kišenėse

John W. Grace, 28 metų, 
Seneca. La Šalie kauntės, 
buvo areštuotas policijos 
praeitą penktadienį, 70-toje 
gatvėje ir Emerald avė., jo 
kišenėse rasta 30 vogtų laiš
kų. Policija pasakė, kad jis 
prisipažino, kad jis pavogė 
už $150 čekių iš pašto dėžu
čių. Jis buvo suimtas Joliet 
pareigūnų rugpiūčio 26 die
ną, bet pabėgo, kai buvo pa
liktas trumpam laikui vie
nas kambaryje.

Policijai pareiškė, kad jis 
buvo iš kalėjimo paleistas 
prieš septynis mėnesius. Jis 
buvo Terre Haute, Ind., ka
lėjime už apvogimą pašto 
dėžučių.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Neclar
BEERS

IŠLAISVINTOJŲ
PASITIKIMU!

Paryžiečiai išlaisvinimo iš 
nacių okupacijos dieną lai
ko didžiausia švente. Šimtai 
moterų, kaip šioj nuotrau
koj matome, išlaisvintoj ams- 
amerikiečiams pasitiki pasi
puošė gražiausiais, kokius 
tik kuri turėjo, drabužiais. 
O veide galima, išskaityti ne- 
paprastas džiaugsmas.

(Acme-Draugas telephoto-)

Vogta skrybėlė išdavė 
vyrų, kuris Įtartas 

užpuolime
Vogta skrybėlė išdavė 

Franklin H. Tapp, 21 metų, 
2250 So. State str. Jis buvo 
areštuotas ir atpažintas 
rugsėjo 1 dieną kaipo vienas 
iš dviejų negrų, kurie buvo 
užpuolę 22 metų mergaitę ir 
apiplėšė jos palydovą. Mont- 
rose avė. pakrantėje, rugpiū
čio 26 d. ryte.

Mergaitės palydovas Jack 
Morgan, 25 metų, 1622 Ad- 
dison str., pasakė policijai, 
kad du vyrai jį sulaikė su 
revolveriu ir mergaitė buvo 
tų vyrų užpulta. Jie paėmė 
iš Morgan rankinį laikrodį 
ir skrybėlę. Skrybėlė buvo 
rasta rugsėjo 1 dieną pas 
negrą jaunuolį, pietinėje chi- 
cagos dalyje.

Šis jaunuolis pasakė, kad 
jis iš Tapp gavo skrybėlę. 
Vėliau Tapp buvo suimtas 
ir mergaitė jį atpažino kai
po užpuolėją.

Sudegė 57 arkliai ir 
penkios karvės

Popular Riding arklydėse, 
95-toje gatvėje ir Kean avė., 
anksti rugsėjo 1 dieną kilo 
gaisras. Gaisro metu 57 ark
liai ir 5 karvės sudegė. Sa-.

4* koma. kad gaisras sukėlė 
~ $20,000 nuostolių. Dvi va

landas buvo kovojama su 
gaisru.

Keistas atsitikimas
HOUSTON, Tex. — Mote

ris, sverianti 240 svarų, bu
vo patraukta teisman už ne
gražią kalbą. Ji atsistojo 
prieš teisėją Allie Peyton ir 
aiškino, kad ji buvo nekalta 
vartojime negražios kalbos, 
ir jos suknelė atsikabino ir 
nukrito ant grindų. Su 
šauksmu ji nubėgo į teisėjo 
kambarį, kad prisegus suk
nelę. Teisėjas paskui bylą 
panaikino, paaiškindamas: 
“Jūs ir taip esate užtektinai 
sugėdinta”.

DTFNRASTIS DRAUGAS, CHIUAGD, lEONOTS Antradienis, rūgs. 5, 1944

Už $25

15 metų jaunuolis

Dviračiu keliavo 3,000 mylių
BUVO UŽSIDIRBĘS $90. Į NFAV YORKĄ NUKELIAVO 

DVIRAČIU (BICYCLE) PER 6 DIENAS JAUČIASI 
NESUSTINGĘS.

Yra smarkių vyrukų. Gi damas turistų kempėse ir ,'Iš Mrs. Pauline Best na
mo, 2307 Monroe str., buvo 
pavogtas radio, už $25 ver
tės.

* * »
Pasižymėjo

15 Illinois kareivių gavo 
pasižymėjimo ženklus iš St. 
gen. George C. Kenney, są
jungininkų oro jėgų pietva
karių Pacifike vado.

* * * . 
Pavogė

Thomas Loveli, 843 Wol- 
fram str., pranešė policijai, 
kad vagys pavogė radio iš 
jo namo.

* * ♦
Nukrito

Hans Meyers, 62 metų, 
24 E. Chestnut str., elevei- 
torio operatorius 223 W. 
Madison gatvėje, susižeidė, 
kai jis nukrito 12 pėdų, iš 
pirmojo aukšto į žemę

Apiplėšė
Stanley Brantner, 19 me

tų, 5434 N. Kilbourn avė., 
gazolino stoties vedėjas, 
4001 Ainslie str., buvo sulai
kytas dviejų banditų. Ban
ditai paėmė $390 ir 3,000 
galonų vertės kuponų.

Sučiupo
Ch'?agoje sučiupti du vy

rukai, Kurie įtarti kaipo už
puolėjai. Vėliau dvi studen
tės nursės tuos vyrukus at
pažino.

Išėjo pensijon
Ugniagesių 6-tos divizijos 

maršalas Thomas J. Scan- 
lon, kuriam rugsėjo 3 dieną 
suėjo 63 metai, pasitraukė 
iš ugnegesių departamento 
rugsėjo 1 dieną.

Aplankė šventovę
MEKSIKA. — Du šimtai 

katalikų studentų, iš Kana
dos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių, lankydami vasa
ros mokyklą Meksikos uni
versitete, aplankė Šv. Pane
lės Marijos Guadalupe šven
tovę.

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

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnąvimas

MONARCH 

LIQ UOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KAMTKR

‘Lteluvltku
fcrdukaa”

va vienas iš jų chicagietis.
Kai George Wilkins, 15 

metų, 812 North blvd., Oak 
Park, nutarė pamatyti šį 
kraštą, jis manė, kad susi
siekimui (transportacijai) 
užtektina priemonė yra dvi
ratis (bicycle).

Ir jis tai įvykdė.
George kelionę po šalį 

pradėjo rugpiūčio 1 dieną 
ir rugsėjo 1 dieną grįžo na
mo, padaręs 3,000 mylių ke
lionę. Jis nukeliavo į New 
Yorką, Washingtoną, Bos
toną, Quebecą ir keliavo per 
Naująją Angliją.

George buvo užsidirbęs ir 
sutaupęs $90. Pirmiausia jis 
nuvyko į New Yorką. susto-

Penkiuose karo frontuose

1,661 amerikietis karys sužeistas
SUŽEISTŲJŲ KAREIVIŲ SKAIČIUJE YRA LIETUVIŲ

Karo departamentas rug
sėjo 1 dieną paskelbė 1,661 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio ir Pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 71 vyras yra

Iš šeimos gyvenimo

Tėvas ir pabėgės sūnus susitaikė
PABĖGĘS VAIKAS PRALEIDO NAKTĮ EŽERO 

PAKRANTĖJE
Charles Flahive Jr., 9 me- Peter Hofman’ui:

tų amžiaus, 1624 Kimball 
avė., ir jo tėvas, karo fabri
ko darbininkas, pasižadėjo 
gyventi taikoje, rugsėjo 1 
dienos vakare.

Mėlynakis vaikas buvo pa
imtas policijos rugsėjo 1 
dieną po to, kai jis naktį 
praleido North avė. ežero 
pakrantėje. Vaikas ežero pa
krantėje buvo su šuniu, šuo 
nieko nenorėjo prileisti prie 
vaiko.

“Aš pabėgau”, — pasakė 
Charles, — “nes mane tė
vas mušė.”

* * *

Policijos pašauktas Mr. 
Flahive pareiškė seržantui

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

viešbučiuose kelionės metu. 
Paskui kelionė sekė Naujoje 
Anglijoje ir Quebece.

Sekanti kelionė atgal į 
New Yorką, paskui į Wa- 
shingtoną, ir paskui grįžo 
į namus per Pittsburghą. Jis 
pareiškė, kad dviratis gerai 
veikė, tik sunkiai važiavo,
ir jis nesijaučia sustingęs.

* * *

Paklaustas kaip jis gavo 
kelionės mintį, George, Oak 
Park high school mokinys, 
pareiškė:

“Aš niekada nebuvau ma
tęs prieš tai krašto dalies, 
ir atrodė, kad gera mintis 
pamatyti kraštą”.

iš Illinois valstijos. Sužeis
tųjų karių skaičiuje yra 
pvt. lst class Edward P. Pa- 
luckis, jo žmona Mrs. Ann
J. Paluckis gyvena 824 Pres- 
cott str., Waukegan, III.

Sužeistųjų skaičiuje 18 
vyrų yra iš Indiana valsti
jos; iš Michigan — 17, ir 
Wisconsin — 24

“Aš jį mušiau todėl, kad 
jis pabėgo. Ne tik už tai, bet 
kad jis visuomet apkrausty- 
davo motinos rankinuką 
prieš jo dingimą.”

Sgt. Hoffman abu par
siuntė namo, kai tėvas pasi
žadėjo nevartoti tokios baus
mės, ir vaikas davė žodį, kad 
ateityje nebus reikalinga jo
kia bausmė (disciplina).

$100,000 per metus 
išleista sūnui

BALTIMORE. — Daugiau 
kaip $100,000 per metus bu- 
vo išleista, pastaraisiais sep
tyniais metais, dėl “išlaiky
mo, auklėjimo ir pasilinks
minimo” Christopher Smith 
Reynolds, 11 metų amžiaus 
vaiko. Apie tai paaiškėjo 
našlaičių teisme rugpiūčio 
31 d. aunasis Reynolds yra 
sūnus mirusio Smith Rey
nolds ir buvusiosios daini
ninkės Libby Holman, dabar 
Mrs Elizabeth Reynolds 
Holmes. Jo nuosavybė dabar 
turi $6,000.000 vertės.

Žuvo kovoje
IšPHILADELPHIA. — 

Philadelphia askivyskupijos 
du kunigai, — Anthony J. 
Conway, marinų kapelionas, 
ir Peter E. Bouner, armijos 
kapelionas, — žuvo kovoje, 
kai jie patarnavo kariuome
nei kovos lauke.

/ mus
X Kun. Juozapas Dam

brauskas. MIC, praeitą sek
madienį pasitraukė iš savo 
pareigų kaipo Aušros Vartų 
Parapijos klebonas iš prie
žasties širdies ligos, šiomis 
dienomis jis vyksta į Sacred 
Heart Sanitarium, Milwau- 
kee, Wisc. keliems mėne
siams. Kun, Mikas T. Jodka, 
MIC, buvo paskirtas užimti 
jo vietą parapijoje.

X Cpl. Jonas Kulikauskas, 
Jr., sūnus Jono ir Agnietės 
Kulikauskų, rašo, kad šiuo 
laiku randasi Pietų Prancū
zijoj, ir kad gyventojai labai 
nuoširdūs Amerikos kariams 
juos maloniai sutinka ir vai
šina, girdi, daug geresni ne
gu Italijoj, ir atsiprašo už 
retą laiškų parašymą, dėlei 
stokos laiko, nes skuba prie 
Vokietijos rubežių, tikisi 
greitai pasiekti ir greičiau 
užbaigti Europos karą.

X Chicago lietuviai var
gonininkai praeitą penkta
dienį buvo suruošę jaukų po
būvį, kuriame komp. A. Po
cius padarė pranešimą iš 
buvusio Vargonininkų Są
jungos seimo. Visiems sma-. 
gu buvo išgirsti gražus, su
tartinas veikimas organiza
cijos, kuri Amerikos lietu
viui tautinio ir bažnytinio 
meno srityje vaidina labai 
svarbią rolę. Dėlto ši orga
nizacija verta didelės para
mos iš mūs visuomenės.

X Dariuts-Girėnas postas 
271, American Legion, Illi
nois valstybės suvažiavime 
(konvencijoj) Springfielde 
atstovavo buvęs komanderis 
John Mason, dabartinis ko
manderis Joseph Rachus, 
Anthony Kasper, Antanina 
Ežerskienė ir adv. Ant. Olis. 
Delegacija padarė vizitą ir 
lietuvių parapijos kleb. kun. 
Junkeriui, kuris svečius šau 
niai pavaišino. Dalyvavo ir 
Mrs. Martha Mason, Mrs. 
Helen Mason, Mrs. M. Nares.

X Pranas Ūsas, 1224 So. 
48 Ct., Cicero, gavo žinią, 
kad jo sūnus Edvardas lie
pos 26 d. žuvo kare Prancū
zijoj. Jo brolis taipgi kariuo
menėj ir šiuo metu randasi 
Anglijoj. Iškilmingos šv. Mi
šios už žuvusio sielą bus Šv. 
Antano bažnyčioje trečiadie
nį, rugsėjo 6 d., 7:30 vai.

X Dan Kuraitis, žinomas 
biznierius automobilių sri
tyje, šiomis dienomis etuor- 
ganizavo medžiotojų kompa
niją. Vyksta net į So. Da- 
kota valstybę. Medžiotojams 
šįmet valdžia duoda kai ku
rių lengvatų.

X So. Chicago veikėjai 
1 Snarskiai grįžę iš Detroit 
džiaugiasi tenykščių lietuvių 
svetingumu. Dabar A. Snars 
kienė ruošias važiuoti į 
Pittsburgh, Pa., į šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
Draugijos seimą. Sykiu ves- 
šis ir dukreles.

X Florence Ir Marijona 
Mondeikaitės iš Bogota, N. 
J.,- smagiai atostogas pra
leido pas savo dėdę ir tetą 
Mondeikus Ciceroje ir ap
žiūrėjo visas Chicago įdo
mybes.

t




