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RUSIJA PASKELBĖ KARA BULGARIJA! 
OKUPAVO DU MIESTUS VOKIETIJOJE

Sakoma Saarbrucken ir Aachen Krito; 
Gal Bus įsiveržę j Siegfried Liniją

Reikalauja, kad Kariautą Prieš Nacius

LONDONAS, rūgs. 5. — 
Spėjama, kad Amerikos ka
riai žygiuoja Rhine kloniu, 
už Vokietijos sienos, ir gal 
jau bus pasiekę ir įsiveržę į 
nacių Siegfried liniją.

Nepatvirtinti raportai iš 
Šveicarijos-Prancūzijos pa
sienio sakė sąjungininkai 
užėmė Aachen miestą, tris 
mylias už sienos, ir Saar- 
bruckeną, dvi mylias už sie
nos, abu Vokietijoje.

Pranešimas iš Prancūzi
jos sakė Amerikos tankai 
pasiekė Strrasbourog prie
miesčius, 70 mylių į rytus 
nuo Nancy, o kiti neoficia
lūs raportai sakė amerikie
čiai perėjo per Vokietijos 
sieną trijose kitose vietose 
100 mylių frontu.

Šiaurėje, britų dalinys, 
kuris per 48 valandas pasi
varė per visą Belgiją, sako
ma pasivaręs per Breda, pen

Pasivarė 18 Mylią Pietinėj Prancūzijoj
ROMA, rūgs. 5.—Prancū

zai ir amerikiečiai kariai, 
žygiuodami šiaurėn Saone 
klony paskui pasitraukian
čius vokiečius, šiandien pa
sivarė pirmyn iki 18 mylių.

Pasivarę 20 mylių už Ma- 
con, 68 mylias į šiaurę nuo 
užimto Lyon, prancūzai ka
riai pasiekė Le Villars kai
mą, vakariniam Saone kran 
te, prie Tournus.

Prancūzai suėmė diar 2,- 
400 nacių karių Villefran-

Subyra Nacią Jėgos Siaurinėj Italijoje
ŽENEVA, rūgs. 5. — Są

jungininkams grąsinant na
cių Gotų ir Alpių linijoms 
šiaurinėj Italijoj, raportai 
sako naciai kariai rodo de
moralizaciją ir kai kur net 
atsisako klausyti viršininkų 
įsakymų. Kiti net bando pa
bėgti iš Italijos.

ROMA, rūgs. 5.—Aštun
tos armijos kanadiečiai da- 
sivarė iki šešių mylių nuo 
Rimini. Britų karo laivai 
stovi netoli nuo kranto ir 
apšaudo nacių pozicijas, šta
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ORAS 
Giedra ir vėsu.

kių mylių, gilumoje Olandi
joje, ir dabar veržiasi liku
sias 28 mylias į svarbųjį 
Rotterdam uostą.

Štabas pranešė, kad Mons 
apylinkėje, Belgijoje, Ame
rikos pirmoji armija išmušė 
didelį skaičių nacių, 9,000 
jų suėmę nelaisvėn, ir sunai
kino ar sužalojo 40 priešo 
tankų ir apie 1,500 visokių 
vežimų.

Kalbėdamas per Londono 
radio Pierre Dupon, Luksem 
burgo Prezidentas ir Minis
tras Pirmininkas, pareiškė 
džiaugsmą dėl sąjungininkų 
įsiveržimo į tą mažąjį kraš
tą. Jis sakė vokiečiai bėga 
skers Luksemburgo atgal į 
Reichą.

Brest uoste vis dar tebe
vyksta aršios kovos. Vienas 
nacių garnizonas veda žūt
būtinę kovą prieš atakuo
jančius sąjungininkus.

che, tad nuo pietinės Pran
cūzijos invazijos pradžios 
suimta suvirs 65,000 nacių 
belaisvių.

Prancūzai taipgi pasiekė 
Saint Bonnet de Bruyers, į 
vakarus nuo Macon, o ame
rikiečiai, toliau rytuose, už
ėmė Montrevel. Pastarame 
mieste nehuvo didelės opo
zicijos, bet dieną < anksčiau 
naciai kontratakavo tankais 
ir padarė šiek tiek nuostolių.

bo pranešimas sakė naciai 
rodo didesnę opoziciją są
jungininkams ar ti n a n t i s 
prie rytinio galo svarbiojo 
Po vieškelio.

Naciai tankais atakuoja 
kanadiečių poziciją anapus 
Conca upės, norėdami atsi
imti Misano, bet kanadie
čiai juos atmuša.

Penktosios armijos kariai 
pasivarė pirmyn penkias 
mylias į vakarus nuo Floren 
cijos, ir pasiekė Serchio 
upę ir Lucca priemiesčius.

Į šiaurę ir rytus nuo Flo
rencijos britai randa dides
nę opoziciją, bet visvien ver 
žissi pirmyn.

Vėl Atskrenda Bombos 
LONDONAS, rūgs. 5. —

Gavę keturių dienų poilsį, 
britai Londone ir pietinėj 
Anglijoj šį ryt ir vėl turėjo 
slėptis nuo nacių atsiunčia
mų robotinių bombų.

JEEP’AI PERKELIAMI PER OISE UPĘ

Amerikos jeep’ai perkeliami per Oise upę prie Compiegne, Prancūzijoje (kur buvo 
pasirašyta pirmojo Pasaulinio Karo Paliaubos), laiveliais, kurie virvėmis traukiami iš 
kitos pusės. Pasitraukią naciai sunaikino tiltus.

(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas.)

Peranksti Pranešė
Apie 'Karo Pabaigą'

LONDONAS, rūgs. 5. — 
Brussels (Belgijos) radio 
šį rytą transliavo nepatvir
tintą raportą, būk Vokieti- 
j o pasidavusi, bet vėliau, be 
jokio paaiškinimo, atšaukė 
tą pranešimą.

Sunaikino 21 Japonu
Laivą ir 85 Lėktuvus

WASHINGTON, rūgs. 5. 
—Pacifiko laivyno štabas 
patvirtino ankstyvesnius To 
kyo raportus, kurie sakė A- 
merikos lėktuvnešių dalinys 
išnešė trijų dienų ataką ant 
Bonin ir Volcano salų.

Vandenyse prie Bonin sa
lų nuskandinta ar sužalota 
21 japonų laivas ir 85 lėk
tuvai.

Pietvakarių Pacifike, Gen. 
MacArthur komandom lakū
nai vis dar atakuoja japo
nus pietų Philippinuose ir 
priešo laivus rytų Indijos 
salose.

Lietuvoje Rasta
ŠJilvi avi ■ IZ ■Milžiniški Kapai

WASHINGTON, rūgs. 5. 
—(OWI) — Maskvos radio 
sakė darbininkai, kurie da
bar laiko susirinkimą Pena- 
ryje, rinks delegatus ištyri
mui didžiųjų atkastų duo
bių, kurias naciai per tris 
okupacijos metus užpildė 
tūkstančiais lietuvių, lenkų, 
estų ir latvių lavonų.

Pasak pranešimo, vokie
čiai per suvirš metus laiko 
atkasinėjo jų žvėriškumo 
aukų lavonus ir juos sude
gino.

Nuoširdi 'Draugo' Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems “DRAUGO" Labor 

Day Pikniko darbininkams, visiems programą pil
džiusiems, ir visiems skaitytojams, biznieriams ir 
profesionalams, kurie savo gausingu atsilankymu 
parėmėte vienintelį Amerikos lietuvių katalikų dien
raštį. Visų pagalba ir parama yra giliai įvertinama.

‘DRAUGO ADMINISTRACIJA

Sudegė Raupsuočiu 
Namai Latvijoje

WASHINGTON, rūgs. 5.
— (OWI) — Stokholmo laik
raštis Tidningen rašė, kad 
Latvijos raupsuočiu namai 
Rygos apylinkėje buvo gai
sro sunaikinti.

krėtimo, ir įstaiga 
uždaryta.

buvusi

Britu Lėktuvai vėl 
Sužalojo ’Tirpitz'

LONDONAS, rūgs. 5. —
Laivynas pranešė, kad eilėje 
atakų pastaromis dienomis 
britų lėktuvai bombomis 
sužalojo nacių 35,000 kovos 
laivą “Tirpitz" ir 16 kitų
laivų Norvegijos vandenyse. | ats teigimui.

Britai taipgi sužalojo še-, __
šias priešo radio stotis, ke-j • rx ■ .
lis priešo lėktuvus ir kitus JdpOlldi rSSIVarČ IKI 
taikinius. Britų lėktuvai pa
kilo iš lėktuvnešių. 40 Myliu nuo Lungling

CHUNGKING, rūgs. 5.—
Šveicarai Mobilizuoja Kiniečiai sakė japonų dali- |\ i r i niai, skubiai pasivarę pagal

KUDeZiaUS jarejyba Hunan-Kwangsl geležinkelį. 
BERNAS, rūgs. 5.—Svei- Į dasiv.a rė iki 40 mylių nuo 

carijos federalihė taryba Lingling, netoli Kwangsi šie 
išleido įsakymą dalinai ru- nos. Manoma japonai ir vėl
bežiaus sargybos karių mo
bilizacijai.

Mano Lenkai Greit 
Atleis Sosnkowski

LONDONAS, rūgs. 5. — 
Lenkijos armijos viršininkui 
Gen. Kazimierui Sosnkows- 
kui pareiškus, kad sąjungi
ninkai "visiškai apleidę” 
Gen. Bor lenkų patriotų ar-

Visi nepagydomi riaupsuo- i miją Varšuvoje, Premjeras 
čiai buvo užmušti, kad iš- Mikolajczykas, pasitaręs su 
vengti apylinkės žmonių ap Anglijos užsienių sekr. An-

thony Eden, tuoj sušaukė 
kabineto posėdį.

Manoma vyriausybė svar
stys greitesnį Lenkijos mili- 
tarinės komandos perorgani 
žavimą ir pastatymą civilės 
tarybos Gen. Sosnkowskio 
vietoje.

Spėjama, kad Eden prane 
šė Mikolajczykui, kad tokie 
pareiškimai sudaro pavojų 
Lenkijos - Rusijos santykių

bandys perskelti Kiniją pu
siau.

LONDONAS, rūgs. 5. — 
Maskvos radio pranešė, kad 
R) isija paskelbė karą prieš 
Bulgariją.

MASKVA, rūgs. 5.—Ru
sija paneigė naujos Bulga
rijos vyriausybės pareiški
mą apie “griežtą neitralite- 
tą,” ir reikalavo, kad Bul
garija paskelbtų karą prieš 
Vokietiją.

Tass agentūra oficialiu pa 
reiškimu atakavo Konstan- 
tin Muravievą, naująjį Bul
garijos premjerą, ir sakė jo

Rusai Žygiuoja j Prūsus iš Pietą Pusės
LONDONAS, rūgs. 5. — 

Nacių radio pranešimas sa
kė rusai persikėlė per Nare
vo upę, kuri, į vakarus nuo 
Lomžos, teka tik 12 mylių 
nuo pietinės Rytprūsių sie
nos.

Rusų ofensyva tame rajo
ne taip pat gręsia Varšuvai 
iš šiaurės. Naciai nepasakė 
kur rusai persikėlė per tą 
upę.

LONDONAS, rūgs. 5. — 
Nacių komunikatas sakė jie 
išmušė rulus, kurie buvo 
persikėlę per Ema upę tar
pe Tartu ir Virts ežero, Es

Vis Daugiau Lietuvią Bėga į Švediją
WASHINGTON, rūgs. 5. 

—(OWI)—Anot Stokholmo 
laikraščio Tidningen, pabė
gėlių skaičius iš Pabalčio 
valstybių į Švediją vis au
ga. Greitieji nacių laivai 
patruliuoja pakraščius, o na 
cių lėktuvai kartais sunai
kini pabėgėlių laivelius jū
roje.

Pabėgėliai atvyksta šve- 
dijon iš Lietuvos, Latvijos

700 Vokiečiu Kariu
Pasidavė Šveicarams
BERNAS, rūgs. 5.—Apie 

700 nacių karių, norėdami 
pasprukti nuo skubiai žy
giuojančių sąjun g i n i n k ų 
Prancūzijoje, perėjo per 
Šveicarijos sieną ir pasida
vė šveicarams internavimui.

KARO BIULETENIAI
—Rusai užėmė Kreiova 

miestą, 115 mylių į vakaris 
nuo Bucharešto.

—Berlyno radio sakė pra
nešimas iš Tokyo aiškinęs, 
kad japonų lėktuvai nepasi- 
rodą lėlto, kad sąjunginin
kų pirmenybė ore "esanti 
per didelė.”

vyriausybė esanti “persilp- 
na, kad ištraukti Bulgariją 
iš pelkių, į kurias ją įtraukė 
buvę pro-naciai valdinin
kai.” Rusai reikalauja, kad 
Bulgarija atsisakytų neitra- 
liteto ir prisidėtų prie karo 
prieš Vokietiją.

Bulgarija, kuri nekariau
ja prieš Rusiją, ieško paliau 
bų sąlygų iš Amerikos ir 
Anglijos. Cairo vedamos de
rybos sulaikomos, kol Bul
garijos atstovai įrodys, jog 
jie tikrai atstovauja naują
ją vyriausybę.

tijoje.
Anot pranešimo, nacių 

lėktuvai numušę devynis ru 
sų lėktuvus, kurie puolė vo
kiečių konvojų vandenyse į 
vakarus nuo Liepoj aus, Lat 
vijoje.

MASKVA, rūgs. 5.—Ru
sai ir rumunai kariai žygiuo 
ja per Vengrijos Laukus į 
Mures upės klonį, kuris eina 
vakaruosna į Vengriją. 
Jiems priešinasi vokiečiai ir 
vengrai kariai.

Rusai vakar užėmė Bra- 
sovą, tuo laimėdami Predeal 
perėją Alpėse.

ir Estijos. Lietuviai daž
niausiai yra pramonininkai 
ar valdžios pareigūnai, Ges
tai ym daugumoje žvejai ir 
ūkininkai.

Pabėgėliai sakė visokios 
kliūtys trukdo pasiruoši
mams pabėgimui, ir dažniau 
šiai priseina laukti kelis mė 
nesiūs kol pasitaiko gera 
proga.

Vokiečiai Sunaikino 
Prancūzijos Kaimą

MARTINCOURT, Prancū
zija, rūgs. 4.— (Sulaikyta)— 
Dvi dienas atgal prancūzų 
vidaus armijos kariai už
puolė nacių štato automo
bilį netoli šio kaimo. Nacių 
grenadierių divizijų tuoj ap 
supo kaimą, sušaudė visus 
gyvulius, ir surankiojo vi
sus vyrus sušaudymui.

Viena moteris atsiklau
pusi prašė vokiečių nesu- 
šaūdyti vyrų. Nacių koman- 
dierius paklausė jos prašy
mo, bet naciai šautuvais ir 
kumštimis juos sumušė. Po 
to, naciai padegė visus kai
mo namelius.
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Pusė nakties Statevillės kalėjime
— NETIKĖTAS TELEFONO PASAUKIMAS. — MUS 
IŠKRATO IR SU ANTSPAUDUOJA. — KAIP ATRODO 
KALINIŲ KAMEROS. — PRIE KALINIŲ STALO IR 
KALINIŲ TEATRE. — KAI TRŪKSTA ARTISČIŲ 
MOTERŲ

Suskambėjo telefonas. Pa
ėmiau į rankas ragelį ir iš
girdau šitokį neįprastą klau
simą:

— Ar nenorėtumėte patek 
ti į kalėjimą?

— Kaip tai?!...
— Čia mūsų nemažai bū

rys važiuojame apžiūrėti di
džiojo mūsų valstijos kalė
jimo StatevUlėje. Galėtumė
te prisidėti, — raiškino vie
nas iš Dariaus ir Girėno le- 
gijcnierių vadų.

Pasiūlymas buvo viliojan
tis. Gali juk žmogus visą 
gyvenimą pragyventi nepa
daręs didelio kriminalo, taip 
ir mirsi nematęs tos gar
siosios vietos, kur
narveliuose už geležinių gro
tų...

Pamšiai, matyt, galvojo 
ir mano kaimynas Kanapec-

Bet jūs matytumėt tuos 
margaspalvius gėlynus ir 
plačias žalias pieveles, ir 
medelius iš kitų kraštų, ką 
ten už kalėjimo sienų auga: 
Sakau, Bridgeporto kunigai 
neturime tokių grožybių...
Krata ir štampas 
ant rankos

Vos tik peržengėme pir
mąsias duris — sukamanda- 
vo — rankas aukštyn pa
kelti. Svečias matai, tai sve
čias, o kas žino, gal tu dėl 
Touhy ar kito tokio vanago 
kckį pistolietą ar ilgą peilį 
taikstaisi nunešti. Išglostė 
per drabužius šonus ir blauz- 

žmonės das vienas sargas, o pas
kiau tokia “leidikė” ant kai
rės rankos tokį žalią štam
pą uždėjo (jei būtų uždėju
si ant dešinės, tai sakytum 
— va ton rankos vieton, kur

GRAŽIAUSIA VOKIETIJOJ geležinių grotų jie žiūrėjo! — Kalėjimo žemė užima nio akys, pasiruošusios p3- 
lyg su ilgesiu. Nežinia, ar J 2,200 akerių, iš jų 64 ake- leisti kulką į kiekvieną jų 
jie labiau serga kūnu, ar riai apjuosti aukštąja, pil- globon paduotą “svetį”, ku

ka tvora.’ riam pirm laiko būtų nusf
Tik nepridėta, kad tvoros bodę kalėjimo duoną valgy- 

kampuose — bokšteliai iš ti.
(Bus daugiau)

dvasia.
Ant kalniuko susėdę kali

nių orkestro dalyviai taip
linksmai pučia dūdas, rodos kurių žiūri budrios sargybi-
į veselią mes būtume atėję, Į_________________________

i o vienas — smagurį ir ma-
j žąjį pirštą įkišęs į burną 
1 visokias meliodijas iššvilpia,
{ ne tai kaip lakštingala, ne 
i tai kaip paslaptingas miškų 
l įnamis savo draugus nakčia 
, šaukdamas.
I Mus taip lėtai veda, kad 
j jau viską pamačiau ir iš 
nuobodumo vartau legijcpie 
rių laikraštį, ir čia randu 
apie kalėjimą parašyta:

rM

*

kas, tai susėdę į jo auUmo-| bu{iaoja. Ns nemažiau, 
bilj, prisijungę prie lietuvių’ kaįp atrodo ta štampuotoja,

Cologne katedra yra viena gražiausių katalikų bažny
čių Vokietijoj. Ji yra pakeliui amerikiečių žygiavimo pir
myn — į Vokietiją. Viso pasaulio katalikams rūpi, kad 
ši gražioji bažnyčia nenukentėtų. (NCWC-Draugas)

būrio — patraukėme Jollie- 
to linkui.
Už didžiųjų mūro sienų

Skubėdami pralėkėme pro 
labdarių ūkį, pravažiavome; 
rūk.stsnčiais fabrikais tur
tingą miestuką ir už tiltų, 
už kanalų pradėjome atras
ti šalia kelio angliškus para
šus:

— Kalėjimo sritis, nieko 
nepaimkite pavežti!

Pavažiavus dar keletą 
varsnų — prieš mūsų akis 
išaugo parašas:

— Stiteville. Illinois State 
Penitentiary. —

Taigi, čia tie garsieji “pa- 
kūtninkai”, iš čia ir Touhy 
buvo išsilaužęs, dabar tą 
paukštelį budriau sergi.

Prie vartų sutiko mus po- 
ra policininkų, pridėjo jie 
ranką sau prie kepurės, tar
dami:

— Turėkite “good time”.
Ką gi padarysi — toks 

jau gyvenimas: vieniems 
pančiai, o kitiems “good 
time”. Bet čia jau daugiau 
kaltė anų surakintųjų, ku
rie prieš keletą metų, ar ke
letą savaičių, žiūrint katras, 
už “good time” sau pasirin
ko laužyti kam šonkaulius 
ar traldyti galvą prieteliui, 
su kuriuo prie vieno baro iš 
vieno butelio gėrė...

vi® žiūrėjau į, tą antspaudą kone apskrities miestas, 
ant savo rankas, o čia buvo Tarp gėlynų ir žalių pieve

lių, aukšta mūro tvora ap
tverti stovėjo keli apvalūs 
ir vienus ilgokas keturkam
pis kalinių namai. Kitoj pu-

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rėžomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk- 
sinius daiktus 
už PRH3NA- 
MAS JUMS 
KAINAS!

dvi didelės raidės: “O. K.”. 
Vidury jos kaip ir išskus
tos ir dar skersai įrašyta 
“I. S. P.” Kad nebūtų tos 
“Es” vidury, būčiau apsi- 

, džiaugęs — kaip tik išeitų 
pirmo raidės vardų, kuriais 
mane nuo mažumenės šau
kia, o čia dabar, matyt, iš
eina prasti žodžiai: “Illinois 
State Penitentiary”, lietuviš
kai tai tam užtektų vieno 
žodžio — kalėjimas. Taigi, 
broleli, suštampuvo mus; 
kur patamsėj su kaliniu dra
bužiais nepersimainysi, ne
leis jam be štampo išeiti.

Na, kad mus štampavo 
tai nieko, kas gi mes — vis 
prasti žmonės, bet mačiau 
ir konsului DJužvardžiui plė 
mą-dėmę ant rankos užklo
jo. Nemačiau, tik kaip su 
J. Daužvardiene — moteris 
skyrium įleido. Žinoma, pas- 
piaudęs su nosinaite tą štam 
pą nutrintum, bet ką žinai, 
gal paskiau neišleis, apnak
vins tave su kokiu plėšiku1 
ar žmogžudžiu — ir kukuok, Į 
kad nori.

Žmonės ui grotų

Alkūnėmis irdamiesi ir 
lipdami kiti kitam ant kojų1 
veržėmės į tą vietą, iš ku
rios išmintingi žmonės džiaa 
giasi ištrūkę. Koridoriuj, ant 
lentos užrašyta, kad tą die
ną šiame didžiuliame kalė
jime buvo priglaustu 4,305 
“laimės ieškotojai”. Kad, 
taip Lietuvoje, tai jau būtų

sėj — nusikaltusiems kali
niams karcerio namelis, šva
riai atrodot, bet matyt čia 
vienutės, kambarėliai ne
mieli. Netoliese — kalėjimo 
ligoninė. Pro langus iš už

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

IHARGUTLf
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1(50 kilos.
SEKMADIENIAM — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
LUj Telefonas — GROvehill 2242
į Į'fr'H '.- m į - m. ■■ m—lįi '■ .■■ 1 ' -įį

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., NcdčUoa 
vakare — 9:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

t

■■

HE

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

8HOWROOM8 IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointmeat rali — 

REPUBUC 6051
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NLAARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

W1EBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Ncsntfpantlg — Nenudažantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

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

............ -fr --- ---- -A 1 ....- - "'-S- ’ ■ ’ 38
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Kės. 6068 So. Talman Ava.DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutarti
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 0 vai ryto iki 8 vaL vak. 
Trečiadieni pagal sutartį.

Ofise TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
KENwoed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienio ir Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytai

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

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

Bes. TeL GROvehfll 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ft CHIRURGAS

OFISO VALANDOS I
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road 

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGU*

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

7 3241 West 66th Place
Tel. REPubUc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS t

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
•YBYTOJAB B CHBURGAB 
- B AKINTUS PRITAIKO t

744 Weat S5th Street 
11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 

ir 6:30-8:30
Sventadlanieie—11-12.

Tat:

Turime dideli 
ir garą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikaliau Knygų, Stygų, 
Rekordų ir Įvairių kitų muzl 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, Ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A KASS
IEWELBY — WATCUMAKER 

— MŪŠIO 
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: I.AFAYETTE 8617

Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IftMOKfiJIMU!

Panaudokite Progą Dftlm.rtlni’ms žemoms 
Nuošimčio Ilatonis.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMII

TAUKYKITE mūši) įstaigoje. JOsy Indeliai 
rūpestingai globojami ir ligi 99,000.00 ap- 
draustl per Federal Ha v Ing s and I.oan In- 
mirance Corporation. pinigai Imu greitai
Išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA 

— 47 Metai Sckmiėgo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų \lsnrn gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jaa moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

89 METAI PATYRIMO 
pririnkime akintu, kurie prašali

na visą aklų (tempimą.

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

OFTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas ll-tos
Telefonas! CANAL 0523, Chicago

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

Trečiad. Ir fieStad. 9:80 a m.
Iki 7:00 p. m.

l Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbama 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.

I OI

A S S O C I A T I O N 
8226 SO. HALSTED ST.

DR. G.'SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
'Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinlua 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3401 80. HALSTED ST.
9 Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki • 
sutartį.

Ofiso Tel...........VERginia 1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir flekm. tik susitulua

'Tei.: Y DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
^Pirmadieniais, Trečiadieniai*

ir šeštadieniais >

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rml TeL l REPnblie 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868 

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžina jam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dAl ką kad jo
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

d “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED —- MOTERYS HELP WANTFJ» — MOTERYS

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolDb M88-M88

HELP WANTED — VYRAI

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 Milvvaukee Avė.

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

DECORATIVE ART GLASS CO.
314 S. Franklin St.__________ ___ - .----

t Didelei Karo Dirbtuvei
Labai Reikia 

VYRŲ!

RANKINIŲ TROKERIŲ 
PAPR. DARBININKŲ

ŠLAVfcJŲ
TURRET LATHE OPERATORIŲ 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ

MAŠINŲ PATAISYTOJŲ 
HAND TOOL GRINDERS

ELEKTRIŠINO 
(Construction ir Maintenance)

GEAR GRINDERS 
GEAR HOBBER 
STOCK MOVERS

60 vai. darbo savaitė—TO valandų 
mokestis. 10% naktimis bonai.

Puikios darbo sąlygos. Naujos 
dirbtuvės ir įtaisymai. ,

FOOTE BROS. 

Gear & Machine Corp.
5219 S. WESTERN BLVD.

!

Armature Winders 
Padėjėjų 

Ir Mokinių
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

GREGORY ELECTRIC CO. 
2630 S. VVabash 

CALUMET 2822

I PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nno 6:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atslšauklt

f

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHENGTON ST. 

CHICAGO

MOTERŲ IR HIGH 
SCHOOL MERGINŲ

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

314 S. Franklin St.

VYRŲ - MOTERŲ
VISOKIO AMŽIAUS 

KARO DIRBTUVĖJE 
★ ★

★ LENGVI SAPOS DARBAI
★ PO KARO APSAUGA
★ DIENĄ IR NAKTĮ SIFTAI
★ LAIKAS IR PUSfi 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

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

MERGINŲ 
AR MOTERŲ

PRIE LENGVŲ 
MAŠINOS DARBŲ 

100% KARO DARBAI 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA TRANSPORTACIJA 
ATSIŠAUKIT

MERKLE-KORFF 
GEAR CO.

213 N. Morgan St.

DVIEJŲ PATYRUSIŲ 
MERGINŲ

Prie pakavimo frankfurtera (dešre
lių) deSrų dirbtuvėje. Ataišaukit {—

J. R. MARHOEFER & SONS 
3172 S. Ashland Avė.

MERGINŲ
Operuoti Flame Cutting Mašinas

Kiek nors patyrimo prie vvelding pageidaujama, 
bet nereikalinga.

GERA PRADINE MOKESTIS SENOJ ĮSTEIGTOJ
GAMYBOS DIRBTUVĖJE _____

DELTA-STAR ELECTRIC CO.
34SJ W. FlILTON 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.

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA MOTERŲ

Sekantiems šiftams:

4 PP. — 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO'

5 naktis į savaitę prie machine 
ir bench darbų. Mažų dalių.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division
PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

Tel. YARDS 1866. 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St
PARDAVLMPT

PARSIDUODA NAMAS
Dėl svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilneonių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai - Stefaniją 
N n tau tais, 403(1 So. Woo<l Street, ar 
tclefonuokitc I.AEayette 0008.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For RentI
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

nthnanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 
CALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

L1THUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LJTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

SVEIKINA IŠLAISVINTOJUS

Forge Phillippe kaimelio, Belgijoj, gyventojui džiaugs
mingai pasitinka Amerikos kariuomenę. Gėlių bukietai 
ir merginų bučkiai svaidomi į pravažiuojančius džipais 
(jeep) kareivius. (Acme-Dr.au gas telephoto)

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Balo DR. RACKUS 
4204 Archer Avenue, Chicago

Kas atsiekiama darbštumu

ligą? O tai todėl, kad ži
no, kad didžiuma žmonių už
simiršta ir neužsiluiko kaip 
pridera turinčiam širdies li
gą; be to, karts nuo karto 
pasitaiko tokios gyvenimo 
sąlygos, kad ir nenoromis 
prisieina peržengti higijeniš-

. , . , , ko užsilaikymo taisykles; ora sugadinti ir kiek suga- , ... , .,. .. ® ,, , , , kiti taip nevertina savo gy-dinti. Su sthetoskopo pagal
ba daktaras girdi, kaip šir
dies klapanai veikia; ar jie , , x - • j-iv . ... .. , | tų savo gyvybę... taigi dėlužsidaro ir atsidaro tinka-1 šiokių bei kitokių priezas-mai, ar nesiranda pravirų

ŠIRDIES STOVIO 
ATPAŽINIMAS

Kai širdies ligos priežas
tis tampa tikrai surasta, tai 
daktarui yra svarbu atpa
žinti, ar daug žalos yra pa
daryta jos raumenims, ir ar 
širdies klapanai (valves) nė-

vybės, kad dėl šeimynos la- 
1 bo noriai už pinigus parduo-

Giliose Ohio valstybės gi
riose kitados gyveno betur
tė našlė su 18 mėnesių kū
dikiu. Jos didžiausia rūpes
tis buvo savo tą kūdikį ap
saugoti nuo “vilko nasrų” 
(bado). Ir jinai tą atsiekė. 
Tas kūdikis išaugo berniu
ku. Vienuoliktus, ar dvylik
tus metus eidamas tas ber
niukas jau ėmėsi kirsti me
džius ir įdirbti mažą lauke
lį miške. Tuo būdu jis gel
bėjo motinai pelnyti duonos. 
Nuo darbo atitrūkęs jis kiek 
vieną laisvą valandą pralei
do su knygomis, kurias nuo 
kitų skolinosi, nes nebuvo 
ištekliaus jas nusipirkti, še
šioliktus metus amžiaus ei
damas jis netolies gavo dar
bą — varinėti mulus. Iš ten 
pakliuvo universitetan, kur 
šlavinėjo grindis ir varpa- 
vo. Tuo būdu jis atsimokė
davo už lekcijų klausymą. 
Pirmasis mokslo kursas jam 
kainavo apie 17 dolerių. Pe
rėjęs į antrąjį kursą su sa
vimi turėjo tik 6 centus. Ir 
šiuos paskutinius rytojaus 
dieną jis įpaetė dėžutėn baž
nyčioje. Pas vieną dailidę 
jis gavo kambarį su užlai
kymu, skalbimu, šiluma ir 
šviesa už vieną dolerį ir še
šis centus per savaitę. Už 
tai jis susitarė kas vakaras 
ir šeštadienį dailidei dirbti. 
Pirmąjį šeštadienį jis nuo
bliavo 51 lentą ir už tai pel
nė vieną dolerį ir ducentus. 
Ir kai baigė kursą universi-

nesį. Iki trečiojo kurso bu
vo susitaupęs apie 48 dole
rius. Grįžęs universitetan, 
jis nusisamdę kambarįi už 
31 centą per savaitę.

Netrukus jis nusikėlė į 
Wilhelmo kolegiją. Po dvie
jų metų baigė su požymiu. 
Paskiau įsimaišė politikom 
Pirmiausia pakliuvo sena- 
tan atstovu, o paskiau — į 
žemesniuosius kongreso rū
mus. Po kelerių metų iškel
tas kandidatu į respublikos 
prezidentus ir išrinktas pre
zidentu.

Tai James Garfield. Jis bu 
vo dvidešimtasis J. Ameri
kos Valstybių prezidentas, 
išrinktas 1881 metais.

Štai, kas atsiekiama darbš 
tumu! Jauno vyro darbštu
mas toli nusveria visus šio 
krašto milijonierių lobius.

Greta didžiausių pasaulio 
didvyrių ir geradarių: yra 
kitų, kurių, lopšį įdubusioj 
trobelėj supo didelis vargas, 
ir kurie savo darbštumu vis
ką palaužė be svetimos pa
galbos, išimant Dievo malo
nę ir savo nepalaužiamą va
lią ir energiją.

Mūsų jaunimui tas yra 
gyvas pavyzdis. Verta, kad 
tuo susidomėtų mūsų jau
nuoliai, kurie vargsta ir ne
turi progos lengvai iškilti 
aukščiau kitų. Darbštumu Ir 
ištverme viskas atsiekiama.

P. T.

1,750 Lėktuvų Puolė 
Vokiečiu Centrus

LONDONAS, rūgs. 5. — 
Iki 1,750 Amerikos lėktuvų 
iš Anglijos ir Italijos ata
kavo Stuttgartą, Karlsrure 
ir Ludwigshafeną, transpor 
to ir pramonės centrus Vo
kietijoje, ir Budapeštą ir ge
ležinkelių tiltus prie Szob ir 
Szolnok, Vengrijoje,

Kitas dalinys Amerikos 
lėktuvui puolė Ferrara tiltą 
šiaurinėj Italijoj.

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

ir ar širdis “nevarva”. Rent 
geno spinduliais (X-ray) 
peršvietus širdies rajoną, 
galima pamatyti, kiek šir
dies muskulai yra išsiplėtę. 
Elektrokardiogramų galima 
tiesiog matyti tikslų vaizdą, 
kaip širdis veikia ir koks 
yra širdies pajėgumas. Tam 
yra moksliško pobūdžio apa
ratai, kad tiksliai nustaty
ti ligos diagnozę.

Galų-gale ne tiktai dak
tarui bet ir ligoniui yra 
svarbu sužinoti, ar yra viltis 
pasveikti, ir maždaug ar il
gai su savo širdies liga ga
lėtų pagyventi. Taigi dak
taras atydžiai stebi ligonio 
širdies pajėgumą, nes tai y- 
ra vienas iš svarbiausių da
vinių, ant kurio remiantis 
daktaras gali nurodyti ligo
niui kaip išvengti peranks- 
tyvos mirties.

Ar sugadinta širdis gali 
ilgai veikti, ar daug gali ji
nai pakelti, ar gali ilgai iš
tverti? Tokius klausimus li
goniai nuolatos daktarams 
stato. Taip, gali, stebuklin
gai daug gali... bet yra ri
bos visam kam. Per suvirš 
22 metu savo darbuotės me
dicinos srityje, žinau daug 
ligonių, kurie turi labai su
gadintas širdis, o jie dar 
iki šiol gyvena ir dar gali 
daug metų su nauda gyven
ti, nes neužmiršta pildyti 
daktaro patarimus.

Daugelis turėdami kokią 
norą širdies ligą, net nei ne
žino, kad jų širdis yra ne
sveika todėl, kol ‘insurance’ 
nepasako jiems apie širdies 
ligą. Kodėl apdraudos ben
drovės 1 (Insurance oompa- 
nieB) bijosi ir nepriima tų, 
kurie turi bet koki* širdies

čių insurance” neduoda ap- tete, jis turėjo, apmokėjus
draudos žmonėms su širdies 
liga. Bet jei “insurance” ta
vęs neapdraudžia, tai nėra 
ko išsigąsti, nereikia many
ti kad jau esi prapuolęs, kad 
mirtis jau čia pat po nosia. 
Ir su silpnoka net širdimi 
gali kartais ilgiau ir nau
dingiau išgyventi už taria
muosius “stipriuosius ąžuo
lus.” žinoma, tik reikia už
silaikyti taip kad nepervar
ginti savo širdies.

Aukštas kraujo spaudimas 
ir širdies ligos šįmet labai 
daug lietuvių nuskina iš mū
sų tarpo. Gaila. Lietuviai pri 
valo kreipti didesnį dėmesį 
į savo sveikatos klausimus. 
Ypač reikia saugoti savo 
širdį).
Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas P. T. — Men- 
tholis cigaretėse neneitnali- 
zuoja nikotiną. Rūkyti su 
“mėtomis” cigaretes, jei per 
daug rūkoma, gali labiau 
sveikatai pakenkti nei pa
prastos cigaretės.

Atsakymas M. U. — Tams 
ta klausi: “ar iššokusios ant 
rankų ir kojų kraujo gys 
los ženklina aukštą kraujo 
spaudimą”? Atsakymas: vi 
siškai ne.

visas išlaidas, tris dolerius.

John Sedlacek, 1924 So. 
Hamlin avė., pranešė poli
cijai, kad iš jo namo pavog
ta piniginė, kurioje buvo

Žiemos metu lekcijomis jis; $13, stalinis radio ir revol- 
pelnė po 12 dolerių kas mė-1 veris.
f

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
PAS

— be

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

CERMAK RD........................ Tel. CANaI 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

' t

•
' Z-;-

Sturilo Oonch

Bandė pabėgti
Nepavyko apvogti siuvėjo 

šapos, 550 W. 50th avė., pra
eitą pirmadienį. Policija vie
ną jaunuolį sučiupo, kai jis 
bandė įsilaužti į krautuvę. 
Antras jaunuolis pabėgo.

Sučiuptas jaunuolis, kuris 
bandė pabėgti, buvo pašau
tas į šlaunį.

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

Ateikite šiandie!

' Bprtncatnlal

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

AMS WE8T ROOSEVELT BOAD
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Lemiamiems mūšiams prasidedant
NACIŲ FRONTUI PRANCŪZIJOJ SUSMUKUS

Dabar jau drąsiai galima sakyti, kad vokiečių fron
to Prancūzijoj nebėra. Jis jau sunaikintas. Naikinamos 
ir nepaprastai dideliu skubotumu besitraukiančios vo
kiečių armijos.

Nemanykime, kad tas nacių bėgimas iš Prancūzijos 
y^ savanoris. Nuo pat pirmo® invazijos dienos jie bu
vo spaudžiami milžiniškų) jungtinių tautų ginkluotųjų 
j«gy-

Amerikiečių kariuomenė nesulaikomai veržiasi į Vo
kietijos teritoriją. Kanadiečių ir anglų vyrai taip pat 
s ūmia priešą lauk, kiek iš Prancūzijos, tiek iš Belgi
jos, Olandijos ir Luksemburgo.

Paėmimas Belgijos sostinės Brusetfo, uosto Antver- 
po, Rotterdamo ir kitų miestų bei uostų, kalba už tai, 
kad šiomis dienomis visa Prancūzija, Belgija, Olandija 
ir Duksemburgas bus išvalyti nuo okupantų.

Vokiečiai ir iš Italijos verčiami trauktis. Reikia ma
nyti, kad šiame fronte naciai ypač daug nuostolių pa
kels.

Vokiečių armijų pasitraukimas iš Prancūzijos ir ki
tur eina visai kitokiu būdu negu jis ėjo 1918 m., bai
giantis pirmam pasaulio karui. Tai nėra tvarkingas 
pasitraukimas naujoms pozicijoms užimti, bet despe
ratiškas besistengimas savo kailį bent laikinai išgel
bėti. Didžiausia vokiečių armijų dalis, gal net du treč
daliui, nebeegzistuos kaipo armijos. Jo® visiškai ir ga
lutinai nugalėtos.
KĄ REIŠKIA NACIŲ BAUGINIMAI”

Yra spėliojimų, kad, girdi, vokiečiai savo teritorijoj 
yra stipriai prisirengę gintis. Nacių propagandistai vis

KARO VADOVYBfi
Tenka konstatuoti ir tą faktą, kad demokratijų karo 

vadovybė visais atžvilgiais pralenkė nacių ir fašistų 
karo vadus. Generolo George C. Marahall, gen. Eisen- 
howerio, gen. Patton, gen. Bradley, gen. Clark ir kitų 
karo vadų Europos fronte vardai šio karo istorijoj 
bus minimi stambiomis raidėmis. Jie pasirodė esą pui
kūs strategai ir šaunūs karvedžiai.

Atsižvelgdami į tai, kad šiomis dienomis jau prasi
deda lemiamieji mūšiai pačios Vokietijos teritorijoj, 
Amerikos ir visų demokratijų žmonėms dar reiks di
deliu įsitempimu padirbėti ir aukotis. Dar labiau suin
tensyvintas darbas ir didesnis pasiaukojimas užtikrins 
Amerikai ir sąjungininkams greitesnę ir pilnesnę per
galę.

Mokyklų reikalu
Amerikoje turime šaunių katalikiškų mokyklų. Veik 

prie kiekvienos parapijos veikia pradžios mokykla. Tu
rime daug vidurinių mokyklų. Netrūksta kolegijų ir 
universitetų.

Mokslas kaalikiškose mokyklose yra aukštai pasta
tytas. Be to, mokiniai gauna religinį išauklėjimą, kas 
ypač šiais nepaprastai didelių sukrėtimų laikai® yra 
labai svarbu. ♦

Kodėl katalikai tėvai savo vaikus turi leisti j kata
likiškas mokyklas, daug įrodinėti nereikia. Tai savai
me yra aišku.

Sąmoningas katalikas visa savo širdimi trokšta, kad 
ir jo vaikai išaugtų tokiais, o gal ir stipresniais, prak
tiškesniais ir veiklesniais katalikais. Tokiam auklėji
mui, tiesa, namai yra pirmoji mokykla. Tačiau mokyk
la, kuri auklėjimo neveda religine ir dorovine krypti
mi, namuose padėtą vaiko karakteriui ir įpročiams 
pagrindą labai dažnai sugriauna. Todėl labai yra svar
bu, kad ir namuose ir mokykloje vedamas vaikų mo
kymas ir auklėjimas būtų vedamas vienoda kryptimi 
ir dvasia.

Mums, lietuviams, rūpi savo vaikams duoti ne tik 
relįgipį, bet ir tautinį išauklėjimą. Dėl to prie dauge
lio parapijų turime įsteigę lietuviškas, katalikiškas pra
džios mokyklas, kurios yra tikrai gražiai ir pavyzdin
gai vedamos, turi pilna® teises ir jas baigę jaunuoliai 
be jokių rukdymų gali stoti į aukštesnes mokyklas. 
Kas iš tėvų neleistų vaikų į savo parapijos mokyklą, 
tikrai nusikalstų ir religiniu ir tautiniu atžvilgiu.

Neturime užmiršti nė to, kad mes lietuviai, ačiū 
Dievui, turime ir aukštesnių mokyklų, kurias privalo
me remti ne tik savo aukomis, bet ypač siųsdami į jas 
savo sūnus ir dukteris.

Lietuviu tremtinių šelpimas
OWI patvirtina pirmiau atėjusias žinias, kad iš Bal

tijos kraštų į Švediją atbėgo gana daug žmonių. At
bėgusiųjų iš Lietuvos tarpe esą daugiausia profesiona
lai, biznieriai ir valdininkai. Pabėgėlių skaičius yra di
delis, nepaisant to fakto, kad naciai jiems buvo už
darę visus kelius. Kuriuos pabėgėlius naciai sučiupo, 
tuo®, žinoma, be jokio pasigailėjimo išžudė.

Kaip visi kiti tremtiniai, taip ir atbėgusieji į Švedi
ją, viską ką turėjo paliko Lietuvoje. Svetimame krašte 
jie neturi jokių pragyvenimo šaltinių. Todėl Bendras 
Lietuvių Amerikiečių šelpimo Fondas labai gerai pa
darė numatydamas pinigų sumas lietuviams tremti
niams Švedijoj. Du tūkstančiai dolerių, kaip jau buvodar stengiasi bauginti kažkokiais naujais, slaptais ka-

ro pabūklais, kurie būsią panaudoti Vokietijos sienom. tikslu? jau pamušta f Švediją
ginti.

Jei čia ir būtų bent kiek teisybės, sąjungininkai jų 
nepabūgs, kaip nepabūgo nacių robotinių bombų. Na
ciai neturi užmiršti, kad ir sąjungininkai ne tuščiomis 
žygiuoja Berlyno link. Jie yra prisiruošę sutikti ir at
remti bet kokius, kad ir “baisiausius” nacių karo pa-
būkhs, jei jie tokių turi ir jei juo. užsimanytų pa- organizuodami skyrius ir verbuodami' naujus nariu? 
naudoti.

Sakysim, teišdrįsta naciai pradėti naudoti nuodin
gąsias dujas, jie sau ir savo kraštui dar baisesnę ne
laimę užtrauktų. Sąjungininkai, turėdami daugybę lėk
tuvų ir išradimų, liečiančių cheminį karą, labai greitai

Tuo būdu mūsų bendrasis fondas šelpimo darbą jau 
pradėjo. Kaip plati šiam darbui dirva, ir rašyti daug 
nereikia. Lietuvių tremtinių, neturinčių pragyvenimo 
sąlygų, Yra daug ir visur. Jų skaičius didės. Pačioje 
Lietuvoje šelpimo problema yra tiesiog milžiniško di
dumo. Todėl skubiai plėskime bendrojo fondo veikimą,

■

padarytų galą šiam nacių desperatiškam žygiui. 

DEMOKRATIJOJE GLODI DIDELE JOGA

★
ALT skyriai

Girdime, kad Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius 
Chicagoje išsijudina ir planuoja daugiau veikti. Juda 
ir kitų miestų A. L. T. skyriau. Pittsburgh, Pa., sky
rius rengiasi dideliam parengimui rugsėjo 10 d. Laikai 

Nėra abejonės, kad dabar patys nacaų vadai jau ži- nepaprastai yra svarbūs. Todėl tenka tik džiaugtis, kad
no, jog karas pralaimėtas. Dėl ko pralaimėtas, jie pa
tys geriausiai gali žinoti. i

K® to pradžioj, kiek patsai Hitleris, tiek jo genero
lai, juokus krėtė iš demokratijų. Jie save ir savo pase
kėjus apgaudinėjo tvirtindami, kad, girdi, demokrati
jos negali tinkamai prisiruošti karui. Jos negali geros 
armijos tfųorganisuoti. Be to, neturint milijonų vergų 
darbininkų, kaip diktatoriškuose kraštuose, ir karo 
pramonė nebus produktinga.

Bet dabar patys mato, kad demokratijos savanoris 
jtarys ir savanoris (laisvas) karo pramonės darbinin
kas keleriopai viršija nacių vergą karį ir vergą dar
bininką. j t. _

ALT skyriai savo iniciatyva imasi veikti ir rūpintis 
kiek Amerikos karo pastangų rėmimu, tiek Lietuvos 
laisvinimo reikalai®.

Katalikų Sąjunga Tarptautinei Taikai šiomis dieno
mis Išleido dar vieną naudingą knygelę taikos vykdy
mo klausimu. Knygelės vardas — “The Pattern for 
Peace and The Papai Peace Program”.

★
Bendrojo Lietuvių šelpimo Fondo — ULRFA statutas 

jau išleistas į knygutę ir siuntinėjamas direktoriams 
ir fondo skyriams. ; ' • _

Įvairios žinios
Kili apie Lietuvą 
ir lietuvius

(LKFSB) Anglų kalba lei
džiamieji raštai apie Lietu
vą daro geros įtakos. Išsiun
tinėjus juos vadovaujan
tiems asmenims, mokslinin
kams, laikraštininkams, vi
suomenininkams gaunama 
daug laiškų, kuriuose pareis 
kiama daug simpatijų Lietu
vai ir lietuviams.

— Nuostabiai blaiviai Vil
niaus klausimu parašė 
“Gudazda Polama” š. m. 
rugp. 26 d.: “Vilnius ir apy
linkės, tai lietuvių žemė. Vil
nius, kaip Lietuvos sostinė, 
drauge su visa Lietuva, bu
vo sujungti su Lenkija uni
jos metu, kaip lygūs su ly
giais. Kai unijos ryšiai bu
vo pertraukti, sostinė pasi
darė priklausoma valstybei, 
kurios sostine buvo, taigi — 
Lietuvai, ne Lenkijai.”

Kad išspręsti Lenkijos ri
bų klausimą, autorius siūlo 
po karo į tas žemes pakvies
ti anglų-amerikiečių komisi
ją, kuri pravestų gyvento
jų plebiscitą ir rytų-šiaurės 
buv. Lenkijos žemes priskir
tų prie tų valstybių kur no
rės gyventojai — prie Len
kijos, Lietuvos ar Rusijos.

— Ukrainiečių “Amerika” 
paduoda adresą ir prielan
kiai atsiliepia apie Am. Lie
tuvių Informacijų Centrą.

— “The New Yorker” 
rugp. 19 d. įsidėjo gražų 
straipsnelį apie Lietuvą ir 
lietuvius. Nupasakoja seno
vės lietuvių tikybą, Lietuvos 
istoriją, pažymi, kad lietu
vių kalba seniausia Europo
je, kad lietuviai yra visiš
kai skirtinga tauta nuo sla
vų, išgiria lietuvių liaudies 
šokius ir dainas, stebisi, kad 
visi Lietuvos telefonai bu
vo galima sutalpinti į vieną 
knygą ir giria Škotijos lie
tuvius, kaip gerus kolonis
tus, pažymi, kad S. Hillman, 
O. Tolischus, Al Blozis ir 
Jack Sharkey kilimu yra iš 
Lietuvos.

— Paminėdami a. a. Ant. 
Smetonos 70-tą gimtadienį 
kai kurie ukrainiečių ir len
kų laikraščiai įsidėjo šiek 
tiek informacijų apie velio
nį.

— Lenkų ‘Ameryka-Echo’ 
pažymėjo, kiad lietuviai, iš- 
pirkę bonų už $4,200,000.00 
užėmė žymią vietą kitų USA 
tautybių tarpe. t

— Ukrainiečių “Amerika” 
palankiai atsiliepia apie lie
tuvių leidžiamas angliškas 
knygas, apie renkamus pa
rašus už Lietuvos laisvę? a- 
pie dedamus ant laiškų šū
kius, reikalaujant laisvės 
Lietuvai.

— Tarp USA ukrainiečių 
stiprėja mintis išplėsti ben
dravimą tarp vadovaujančių 
asmenų tų įvairių tautų, ku
rios siekia laisvės. Ypač jie 
daug simpatijų jaučia lietu
viams. Norima išplėsti ben
dradarbiavimą, kad kiti ki
tiems prigelbėtų spauda, pa
rašais ir kitokiais būdais.

— Poetry House leidykla 
užkvietė lietuvį K. Vidikaus- 
ką duoti kūrinėlį naujam vei 
kalui: “Poema for Radio”.

t PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
—Aš tave prašau, būk ra

mi... O, jei tai jis!
—Ką tu darytum?
—Po penkiolikos valandų 

orlaiviu per Tuluzą mea nu
vyksime pas jį. Bet kurioje 
ligoninėj jis paguldytas? 
Reikėtų pirma pasiteirauti.

—Taip. Tuojau... tuojau!
Telefono skambuti® jį iš

gąsdino.
Žurnalistas paėmė triūbe- 

lę:
—Alio! alio!... A, tai Lo

rotas?... Tu skaitei... tu ži
nojai vakar! Kodėl nepasa
kei?... Aš tave prašau, be 
reikalo mūsų nedžiugink. Ar 
tu, sakai, skambinai? Fezo... 
didžiojoj ligoninėj. O, dėkui, 
dėkui, mano brangusis drau 
ge... Me® vykstame... Surasi 
mus Bourgete, taip, aero
drome...

Ir pakabindamas tarė:
—Greit, greit! Tai tik

riausiai jis. Lorotas vakar 
turėjo žinią. Jis skambino į 
Karo ministeriją, prašyda
mas sužeistojo paklausti jo 
paskutinį adresą, ir atsaky
mą gavo: Touro gatvė. Pa
ryžiuje. Jis man pasakė, kad 
sužeistasis paguldytas did
žiojoj Fezo ligoninėj. Ir šį 
rytą Lorotas davė žinią
laikraščiams.

♦ * ♦

Kelionei greit pasiruošė. 
Po valandos Enguerrandas 
rado savo žmoną nepapras
tai susijaudinusią. Iš tikrų-

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti........... gg gQ
STORES COAL, Ankštos rūšies, £7*45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11.25
PETROLEUM COKE (Course).. C 19*50 
PETROLEUM COKE (P®« Boa) jjg’g^

II Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

jų, kad galės tuoj pamatyti 
savo sūnų, kuris atitaisė sa- 
vo garbę nežmoniškos drą
sos darbu, tai ją atgaivino, 
ją pakeitė, bet tai nebuvo 
vien tik tai. Jis aiškiai jau
tė, kad čia buvo dar kitas 
dalykas. Ji® ją klausinėjo ir 
vertė pasakyti. Pagaliau ji 
pasisakė savo mintis:

—Ar tu pastebėjai pasku
tinėj eilutėj dieną, kada mū
sų sūnus didvyriškai pasi
ryžo išsprogdinti savo pos
tą!.

—Taip, gegužės 26.
—Ar gali tu prisiminti, 

kokią baimę mes pergyveno 
me tuo laiku?

—Tikrai. Tą dieną, maty
damas tave tokią nusilpu
sią, aš pats pasiunčiau tave 
į tą vietą, kur sakydavais 
randanti kančių palengvėji
mą.

—Aš laiminga, kad atsi
meni. O, mano Dieve, argi 
tą ten vykusį įvykį aš ne
jaučiau slegiant mane išti
sas penkias valandas prie 
GaįJestingoąįo»?4>fe*S> Moti
nos kojų? Taip, man atrodė, 
kad kažka® kentėjo, mane 
šaukė, mirė...

—Tikrai, keista!
Ir galvodama® tarė:
—Taip, dabar aš esu įsi

tikinęs, kad tas tavo skaus
mas buvo dėl mūsų sūnaus. 
Bet kas čia per paslaptis?

Ir po valandėlės pridūrė:
—Tačiau mūsų sūnus ne

mirė!

l

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

STASYS LITWINA8 SAKO:
fi R JI R Tai Geriausias Laikas Pirkti V/LU/Vl “ VISOKIOS RO8IES NAMAMS 

REIKMENIS.** --------------  GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materlolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų —- Waliboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos fiy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Malia
vos — VaraMo — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3030 S. HALSTED 8T. TEL. V1CTORY 1272 

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



Trečiadienis, rūgs. 6 d., 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Draugo" piknike buvo:

Žmonių minios, graži nuotaika
NEPAPRASTAS GYVUMAS IR LAIME VYRAVO
‘DRAUGO’ LABOR DAY PIKNIKE. M. MARTIN

KUS 1S MAYWOOD LAIMĖJO $250.00 U. S. WAR 
BOND. MAŽYTE SILVIJA GUDONIS, IŠ CICERO, 
IŠTRAUKĖ LAIMINGŲJŲ TIKIETUS; BRIGHTON 
PARK GAVO DU BONUS.

Kaip |>a<saka

Jei “Draugo” administra
cija būtų galėjus užsakyti 
kokios dienos nori savo pik
nikui, tai Labor Day pikniko 
diena buvo lygiai kaip už
sakyta. Oras nepereitas, 
dangus skaistus ir malonus 
vėjalis pūtė, o diena tik
rų tikriausia buvo Dievo pa
laima.

Vytauto parkas yra seniai 
matęs tokią minią žmonių 
iš visos Chicago, apylinkės 
ir artimų valstybių.

Nuotaika susirinkusių 
žmonių “Draugo” piknike 
tikrai buvo pakyli ir pilna 
džiaugsmoi užsibaigimo la
bai sėkmingos vasaros. Vi
sur vyravo nepaprastas gy
vumas ir skanus lietuviškas 
linksmumas.
Programas ir pramogos

Pikniko programa buvo 
nepaprastai įdomi ir pilna 
tikros lietuviškos dvasios.

Keistučio* klubo choras la
bai puikiai užsirekomendavo. 
Programa buvo kupina labai 
gražių lietuviškų liaudies 
dainų. Ona Metrikienė, cho
ro vedėja, buvo paruošusi į- 
vairų programą ir žavėjo 
kiekvieną..

Kun. Ignas Albavičius, Šv. 
Antano parapijos klebonas, 
aiškino Lietuvių Tarybos 
reikalus. Jozefina Daužvar- 
dienė, vedėja lietuvių sek
cijos Community and War 
Fund of Chicago, nuodug
niai perstatė Lietuvos šel
pimo reikalus.

Programoj buvo pagerbti 
visi žuvusieji ir gyvieji lie
tuviai kariai J. V. kariuo
menėje atkalbėjimu maldos. 
Laimėjo

Didysis laimėjimas U. S. 
War Bonų prasidėjo tuojau 
po 7 valandos vakare. Se
kantieji buvo laimėjimo tei
sėjai: V. Balanda, J. Piva- 
rūnas, J. Jocius, L. Rudo

kas, G. Andriks, F. Dvylai 
tienė, p-lė Chelkis, S. Cibuls 
kis.

Laimingųjų vardus traukė 
mažytė Sylvija Gudonis iš 
Cicero.

Sekantieji laimėjo:
1— $250.00 karo bonas — 

E. 3772, M. Martinkus, 317 
S. 2 avė., Maywood, III.

2— $100.00 karo bonas — 
P 2308, P. Gudinskas, 2503 
West 46 Plaee, 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 — 
E 3699, Justa Karpiūtė, 325 
W. Main St., We®tville, III.

6— $25.00 karo bonas — 
D 4339, Diana Horen, 817 
Eighth St., Waukegan, III.

A. L. T. Chicagos 
skyriaus darbai

Chicagos lietuviškoji vi
suomenė lietuvių konferen
cijoje gegužės 21 d., užgyrė 
A. L. T. Chicagos skyrių, 
kad jis kartu su tarybos 
centru dirbtų už atsteigimą 
laisvos Lietuvos. Skyriaus 
rūpestis ypač padėti sukelti 
pinigų išlaikymui Amerikos 
Lietuvių Informacijų Cent
ro New Yorke, kuris stip
riai dirba Lietuvos atstaty
mo darbą. Tad dabar A. L. 
T. Chicagos skyrius prašo 
plačiosios visuomenės para
mos tautos reikalams.

Skyrius rengia savo įkur
tuves rugsėjo 24 d. Ever- 
green Golfo klube. Bus gra
žus bankietas ir meninė pro
gramos dalis. Su šiomis į- 
kurtuvėmis tarybos skyrius 
pradeda savo darbus, kurie 
seks vienas po kito.

Bankieto bilietai tik $2.50. 
Už tą patį bus ir išgerti. Bi
lietų galima gauti “Drau
ge”, “Naujienose” ir “San
daroj’’ ir pas tarybos na
rius. Vietas prašome užsisa
kyti tuojau, nes reikia žino
ti iš anksto kiek svečių tu
rėsime. 1

E. S.

LIETUVIAI, RENGKIMĖS PRIE COMMUNITY AND 
WAR FUND VAJAUS

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

vai. po pietų, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo iš Raseinių apskričio, 
Viduklės parapijos. Kam pi kai
čių kaimo.

Amerikoj iškyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Veronikų, po tėvais 
Bartkaitė; dukterį Onų ir žen
tų Merritt Rodman; sūnų 8<t. 
Felix, U.8. Army; anūkų How- 
ard; du pusbrolius: Jonų ir Izl 
dorių Živatkauskus; tris pusse
seres; Avogeriua James Bartkų, 
Juozapų, Antanų ir Vincentų 
Brledelius; švogerkaa Onų Kei 
kauskienę, Petronėlę Kalius- 
kienę ir Rozaliją Vasinienę ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
6745 8. Rockvvell 8t.

Laidotuvės Įvyks ketvirta
dieny. rugsėjo 7 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bua atlydėtas j 
Gimimo Pan. šv. Marijos par. 
bažnyčių, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už vellonies 
sielų. Po išmaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauguu ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Pusseserės ftvoge- 
rlai, ftvogerkos Ir Giminės.

I,ald. direktorius Antbony M. 
Pili Įlipu. Telef. Y A Ras 4908.

Roseland. — Nuoširdžiai 
dėkojame mūsų Šv. Kazi
miero Akademijos xRėmė
jom s už taip didelį pasidar-i 
bavimą surengime “Pantry 
Shower” mūsų naudai. Dė . 
kojame didž. gerb. klebonui; 
kun. J. ša/ulinskui Ir gerb. 
kun. B. Griniui už taip prie
lankų paraginimą visų pri
sidėti prie šio sumanymo. 
Taip pat Labai ačiū visiems 
geraširdžiams, kurie taip 
duosniai aukojo.

Labai įvertiname šią jūsų 
pagalbą, ypač dabar, pra
džioje metų.

Melšime Visagalį Viešpa
tį, kad jums ir visiems, ku
rie yra jums brangūs gau
siai atlygintų.

Sv. Kazimiero Seserys, 
Visų Šventų parapijoje

JULIJONA ŠLONIENfi
(po pirmu vyru Kačkaunkienė, 

po tėvais AVaičaitė)
Mirė rugy. 3, 1944, 1 vai. po 

pietų. Gimė Lietuvoje, Rasei
nių apskrity, Rytavos parap., 
Girėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dldeham,e nuliūdinte: 

vyrų Jurgį; broli Antanų, bro
lio dukterį Ida; anukus Ben 
Buzgis, U.S. Army, ir June 
Waičitt, 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. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Brolis, Brol- 
dukrč, Anūkai ir Giminės.

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

Visa Amerika rengiasi j 
Community and War Fund 
vajuj, kuris įvyks spalio mė 
nesį. Chicago gana stropiai 
rengiasi tam milžiniškam 
darbui. Į tą vajų stoja v s ik 
visos jungtinės Amerikoje 
gyvenančios tautos, stoja Ir 
lietuviai.

Daug darbo jau nudirbta 
Chicaga padalinta į tam tik
rus distriktus, išrinkti pir
mininkai, kapitonai, įregis
truota tūkstančiai moterų, 
vyrų ir mergaičių, kurie 
rinks aukas, nes Chicagai 
yra skirta sukelti $13,000,- 
000. Aukos bus renkamos po 
dirbtuves, per organizacijas, 
per biznierius ir per namus.

Ners darbas didelis, tap
čiau bus dirbamas sistema- 
tingai, tad nebus sunkus 
Kiekvienam aukų rinkėjui 
vyrui, bus paskirta apeiti 10 
biznierių. Kiekvienai mote
riškei — 25 namai reikės ap
eiti savo apylinkėje. Tad tas 
darbas neims daug laiko.

Tenesibijo kokių nemalo
numų rinkėjai lankydamie
si po namus bei biznierius

Lietuvis kunigas 
profesoriauja Vil
niaus seminarijoje

(LKFSB) Lietuvis sale
zietis kun. Gustas prieš bol
ševikų okupaciją dar vis bu
vo profesoriumi Vilniaus ku 
nigų seminarijoje, drauge 
tame mieste rūpindamasis 
katechetine akcija (religiniu 
vaikų, švietinpu).

Arkiv. Spellman 
! Pasiekė Anglija
| LONDONAS, rūgs. 1. — 
New Yorko Arkivyskupas 

! Francis J. Spellman atvyko 
iš Italijos į Angliją, kur jis 
aplankys Amerikos milita- 
rines ligonines ir pasitars 
su katalikų kapelionais.

Vajus bus plačiai išgarsin
tas spaudoje ir per radio 
ir specialiais laiškais. Tad 
visi žinos kas vajų veda ir 
kokiam tikslui. Dabar tik 
svarbu, kad mes lietuviai pa 
sirodytumėm gerai šiame 
vajuje. Labiausiai turime 
dirbti šiame vajuje, nes šis 
fondas skiria didelę sumą 
pinigų ir mūsų Lietuvos 
žmonių šelpimui.

Visos draugijos ir organi
zacijos, kurios šį mėnesį lai
kysite susirinkimus, nepa
mirškite savo narių papra
šyti, kad apsiimtų dėl aukų 
rinkimo. Kviečiame pavie
niai — vyrai ir moterys ir 
mergaitės įsiregistruokite 
tuojau, 25 namus apeiti ne
sunku ir visi tą gali pada
ryti. Kitą kartą parašysime 
kaip ir kam yra dalinamos 
tos surenkamos aukos. E. S.

Susirinkimai
Chicago Lietuvių Rymo 

Katalikų Labdarybės direk
torių, centro valdybas ir se- »

Lėktuvai Atakavo
Formosa: Tokyo

NEW YORKAS, rūgs. 1. 
—Japonų Domei agentūra 
sakė suvirš 10 Amerikos 
lėktuvui iš Kinijos vakar 
naktį atakavo Formosa. 
Anot pranešimo, japonų lėk
tuvai amerikiečius pavarė, 
ir teigė, kad keturi lėktuvai 
buvo numušti, o du kiti gal 
sunaikinti.

Robolinės Bombos 
Taikomos į Paryžių

PARYŽIUS, nigs. 4. — 
Prancūzai patvirtino rapor
tus, kad naciai taiko savo 
robotines bombas į Pary
žiaus apylinkę. Jos krito į 
Seino klonį, kur padarė šiek 
tiek nuostolių^

nelių prieglaudos statymo lyvauti, nes yra labai svar- 
k-omisijos bendras susirinki-Į biU reikalų svarstymui.
mas įvyks ketvirtadienį, ru- Į Labd. Direktorių valdyba 
gsėjo 7 d., 8 vai. vakare, Šv.
Kryžiaus parap. salėj, Town 
of Lake. Malonėkite visi da

I

A.
STANISLAVA
BAOVILIJKNR

(po tėvais Čižaltė)

Mirė rūgs. 3, 1944 , 11:40
vai. vakare, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimusi Lietuvoje, Šiaulių 
apskrity, šautėnų parapijoje.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

dvi dukteris; Marijonų Norvai- 
nis, žentų Jonų ir jų šeimų, ir 
Elžbietą Zubas, žentų Dr. Pran 
ciškų A. Zubas; gimines Alek
sandrų Gajauskienę, Mykolinų 
Rauba, Jonų Pilkį, Stefaniją 
Shralis, Bronislavų Andrulienę, 
Marijonų Gudaitienę, visų jų 
šeimas ir kitas gimines ir pa
žįstamus.

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

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

Laidotuvės jvyks ketvirtadie 
ny, rugsėjo 7 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta įyšv. An
tano parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gtuulingoa pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes. ,

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

Nuliūdę: Dukterys, Žentai ir 
Giminės.

Prašoma nesiųsti gėlių.

Laid. direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. YARds 1741.

Gelbėkite karių gyvybes —
aukokite savo kraują.

A i A
JONAS VAITKUS

Gyveno: 1824 S. Ruble St.

Mirė Rugsėjo 3 d. 1944, 9:00 
p.m., sulaukęs pusės amžiaus:

Gimė Lietuvoj, Šiaulių apsk. 
Kilo iš Vaiguvos parap., Pa- 
vaiguvoo kaimo.

Amerikoj išgyveno 49 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Kazimierų, po tėvais 
Mankiūtė, sūnų Antanų U. S. 
Army; dukterį Stelių; sesuo 
Stanislavų Džienošienę ir jos 
šeimų. Lietuvoje paliko brol
vaikius Domininkų ir Edvardų 
Vaitkus ir jų šeimas;; brol- 
dukteris Helen, Emilia ir Do- 
rothy ir jų šeimaB ir gimines.

Velionis priklausė prie šv. 
Antano Vyrų ir Moterų dr-jos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1824 Ruble St. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, Rugsėjo 7 dienų. 
Iš namų 8:30 vai. ryto bua at- 
lydėats į Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
niea sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnus, 
Duktė, Sesuo ir kitos Giminės.

Laid. direktorius S. M. Sku- 
das. Telef. Mon. 337 7.

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.

PACHAHKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
uiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiii

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

mauzolejai

ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

w ’ t w
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fbmonkljzbd ubuorials at no aoditional costi 
PARtIgVLAR nCOPLB PRKFKR PAOHANKI8 FBODUOTIONS 

DMTKIBUTORS OF THB FAMOUS MONTKLLO ORAMITB

BUY u. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 
KREIPKITSS rara —

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUAN1AN MONUMENT MAN— 

Member of the Litkuanian Chamher of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kaedien 0-9 ▼. vak.; Ae*Ud. ir Sekm. 0-0 vėl.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

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 Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dienų ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalys*

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICBIGAN AYM.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5763 

PULLMAN 117$

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phoae PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS

I. L1ULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. I. RIDIKAS
8854 80. HALSTED ST. 710 W. 18th RTRFimr

Tėlėphone YARDS 1410

L J. ZOLP
1646 WEST 46th BT. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone TAKUS 1138—H



o

1,200 mylių per 10 dienų

52 jūrininkai nuskandinto laivo per
plaukia Atlantiką mažam laivelyj

LAIVAS SUTORPEDUOTAS. — 10 DIENŲ VANDE
NYJ. — KEPINA ŽUVIS ANT LEMPOS UGNIES.— 
SUSIKIMŠĘ KAIP SILKftS LAIVELYJE.

Vyskupas pareiškia:

Daug kareivių miršta kankiniais
BOSTONO VYSKUPAS PAGELBININKAS JO EKSCE

LENCIJA RICHARD J. CUSHING, YRA PARAŠĘS 
BROŠIŪRĖLĘ, PAVADINTĄ, “AR KAREIVIAI 
YRA KANKINIAI”, KURIOJE JIS IŠKELIA MINTĮ, 
JOG DAUGELIS KARIŲ MIRŠTA KANKINIŲ MIR
TIMI

Prieš karą tekdavo karts 
nuo karto girdėti kaip vy
rai, nuotykių ieškodami, ty
čia kokiu laivuku bandyda
vo perplaukti didelius van
dens plotus, ir tokiu būdu 
savaites ir mėnesius praleis
davo ant vandens.

Bet šiandien kai skaitome, 
kad kas nors savaites ar mė
nesius laivuku plaukė jūro
mis, tai būna ne iš pasirin
kimo, bet beveik visad karo 
sumetimais.
SUTORPEDUOTAS

Anądien vienas chicagie- 
tis jūrininkas, James V. 
Spinelli, 19 m., 709 S. Her- 
mitage avė., pasakojo, kad 
Amerikos prekybinį laivą 
priešui sutorpedavus, jam ir 
51 kitų jūrininkų teko 10 
dienų mažu laiveliu irtis 
1200 mylių iki kol pasiekė 
žemę.

rikos pakraščių. Spinelli pa
sakojo, jog laivas taip greit 
skendo, jog jūrininkai vos 
suspėjo visi susėsti į išsigel
bėjimo laivą (lifeboat). Nors 
jie buvo tik 300 mylių nuo 
Afrikos kranto, jūrininkai

Iš Pacifiko karo fronto

Kaip išgelbėjo draugą ore
KRENTANTĮ PARAŠIUTISTĄ IŠGELBĖJO DRAUGAS, 

KAI JIS PAČIUPO SAVO DRAUGO SUGEDUSĮ
PARAŠIUTĄ.__________________________

KUR TAI NAUJOJE GVI
NĖJOJE. — Parašiutistai 
praktikavo šokti iš 700 pė
dų aukštumos. Pfc. Floyd 
Oliver, 21 metų, iš Waldron.
Ind., parašiutas sukrito ore.
Bet jo gyvybę išgelbėjo 
draugas pfc. William Lively,
26 metų, Dalas, Tex.

Tai nepaprastas atsitiki
mas. Draugas išgelbėjo pa- 
rašiutistą, kuris krito suge- 
dusiame parašiute.

Lively sučiupo Oliverio 
parašiuto šilką ir tuo šilku 
apsuko savo kojas ir ran
kas, laikydamas iki abu nu
sileido. Lively nebuvo su
žeistas ir Oliver truputį su
sižeidė nugarą.

“Aš nežinau kaip tai pa
dariau”, — pasakė Lively. 
“Aš pamačiau jį krentant, 
ir kai pačiupau šilką, aš ap
sivyniojau jį apie savo ran
kas ir kojas. Ir aš nežino
jau kas jis buvo iki kol mes 
nenusileidom beveįk žemėn. 
Aš apie nieką daugiau ne
galvojau, kaip tik jį laiky
ti”.

Apie tai buvo 
rugsėjo 4 dieną.

pranešta

35,666,000 kalakutų
šiais metais bus užaugin

ta 35,666.000 kalakutų (tur- 
keys), daugiau aštuoniais 
procentais, negu "praeitais 
metais. Apie tai pranešė že
mės ūkio departamentas.

gerai žinojo, jog būtu buvęs 
bergždžias darbas irtis į tą 
pusę. kadangi vėjas kaip tik 
pūtė jiems į nugarą. Jie to
dėl iškėlė būręs ir pasimeldę 
leidosi į vakarus.
KEPINO ŽUVĮ LEMPA

Ačiū šių dienų išradi
mams, ir pačių jūreivių išsi
lavinimui, kelionėje užteko 
beveik viso, kas reikalinga, 
ypač vandens ir kenuotų val
gių. Tik buvo viena sunkeny
bė, kad jūrininkai buvo lai
velyje taip susikimšę, jog 
nebuvo galima nė vienam at
sigulti.

Kelionės metu jūrininkai 
prisigaudę žuvelių ir jas ke
pino virš senoviškos lempos. 
Spinelli sakė, jog ta žuvis 
buvo skaniausia, kokią jis 
kada valgė. Jūrininkai ben
drai imant nuplaukė apie 
120 mylių į dieną, stebėtinai

Laivas buvo sutorpeduo- į ilgas kelias tokios rūšies lai
tas ir nuskandintas prie Af- vu važiuojant.

Dešimtos kelionės dieną 
jie pasiekė Barbados salas 
(Britų West Indies grupė
je), netoli šiaurės rytų Pie
tų Amerikos pakraščių. Ten 
jie buvo paimti ligoninėn, o 
paskui parvežti į šį kraštą.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

rugsėjo 4 dieną paskelbė 
Jungt. Amerikos Valstybių 
jūrininkų sąrašą, kuriame 
pažymėta, kad 322 jūrinin
kai yra nukentėjusių sąra
še. Nukentėjusiųjų jūrinin
kų skaičiuje 21 vyras yra iš
Illinois valstijos, 8 iš jų iš rų. iš/Michigan — 5, ir iš

Sužeistųjų karių skaičiuje 
101 vyras yra iš Illinois 
valstijos, 46 iš jų iš Chica
gos.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. lst cJass Stanley A. 
Karruckas, jo tėvas J. Kar- 
ruckas gyvena 600 Margaret 
str., Joliet.; Corp. Stanley 
L. Korbas, jo motina Mrs. 
Mary V. Korbas gyvena 
4932 So. Tripp avė.; pvt. 
John A. Meizis, jo motina 
Mrs. Emily B. Meizis gyve
na 4344 So. Washtenaw avė.

Sužeistųjų skaičiuje iš In
diana valstijos yra 11 vy-

Chicagos.
Nuo Pearl Harbor užpuo

limo iki rugsėjo 4 dienos 
nukentėjusių jūrininkų skai
čiuje buvo 59,347, įskaitant 
23,749 mirusius, 21,476 su
žeistus, 9,656 dingusius ir 
4,466 patekusius nelaisvėn.

Wisconsin — 19. Iš Wiscon- 
sin valstijos sužeistųjų skai
čiuje yra Sgt. Edward W. 
Czappa, jo tėvas Peter P. 
Czappa gyvena 1124 S. 2nd 
str., Milwaukee.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
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• KRUPNIKO 
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PTgNRASTTS DRAUGAS, CHTUAGD, JEEINOIS 

VEDŽIOJAMOS PO MIESTĄ IŠJUOKIMUI

Trečiadienis, rūgs. 6 d., 1044

/ mus

Kas Girdėt^ 

Chicagoje <»

Prancūzai patriotai vedžioja Paryžiaus gatvėmis pus
nuoges, plikai nukirptas ir su svastikos ženklu kaktoje 
moteris, kurios okupacijos metu bendradarbiavo su na
ciais. Ne vien moterys, bet ir vyrai, kurie bendradarbia
vo su priešais, panašiai išjuokiami. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Keturiuose karo frontuose

1,912 amerikiečių karių sužeista
SUŽEISTŲJŲ KAREIVIŲ SKAIČIUJE YRA LIETUVIŲ

Karo departamentas rug
sėjo 4 dieną paskelbė 1,912 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos, Cent
ro Pacifiko, pietvakarių Pa
cifiko ir Viduržemio apylin
kių karo frontuose.

• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

Pasigedo pinigų ~
Šiomis dienomis į daktaro 

ofisą atėjo moteris, kad dak
taras jai dantis patikrintų. 
Daktaras ėmė moteriškės 
dantis tikrinti, ji pradėjo 
apalpti, net daktarui į pirš
tą įkando. i

Kai moteriškė atsipeikėjo 
ir išėjo, daktaras pasigedo 
$175, kurie dingo iš jo kiše
nės.

♦ # *

Prasidės
Chicagoje žuvavimo sezo

nas prasidės rugsėjo 9 die
ną, 5 vai. ryto, penkiuose 
Chicagos prūduose (lagu- 
nuose). žuvavimas bus gali
mas tik iš laivelių. Tuose 
parkuose yra 250 laivelių.

* * * 
Kongresas

Nuo spalių 8 iki 13 dienos 
Chicagoje, Morrison viešbu
tyje, įvyks kooperatyvų 
kongresas. šis kongresas 
įvyksta 100 metų sukaktu
vių proga.

* * *

Apvogė
Iš krautuvės, 3656 North 

Halsted str., vagys paėmė 
kenuotų dalykų už $202.

♦ * •
Iškrito

Judy Potter, 22 mėnesių 
mergytė, 131 So. Leavitt 
avė., nusilaužė dešinę koją 
praeitą pirmadienį, kai ji iš
krito iš antrojo aukšto lan
go, ji krito 30 pėdų.

* * *

Už $450
Iš Mrs. Henry Arpe na

mo, 545 N. Pine avė., vagis 
paėmė du žiedus, už $450 
vertės, ir $13 pinigais.

Knygelės pradžioje auto
rius cituoja žymaus kardi
nolo Mercier žodžius:

—“Jei kas mane užklaus
tų, ką aš manau apie išga
nymą to žmogaus, kuris no
riai paguldo savo gyvybę už 
šalies garbę ir už neteisybės 
atlyginimą, aš be baimės at
sakyčiau, jog nėra abejonės, 
kad Kristus gausiai atlygins 
už tokį drąsumą ir pasiau
kojimą, ir kad mirtis tokioj 
dvasioj priimta, užtikrina 
tokio žmogaus sielai išgany
mą.”

Vyskupas Cushing pažy
mi, jog “kareivis, kuris mirš
ta gindamas savo brolio ge
rovę ir savo šalies namus ir 
altorius, pasiekia aukščiau
sios meilės laipsnį. Kareivis 
gali savo aukos vertės iki 
mažiausių smulkmenų neiš
tirti, bet ar Dievas reikalau
ja iš paprasto kareivio, ko
vos ugnyje, tokių smulkių 
teologinių išvedžiojimų? Ne
galima abejoti, jog Dievas 
labai meilingai žiūri į karei
vio karžygiškumą.”

Vyskupas taipgi sveikina 
motinas, kurių sūnūs pagul-

Liūdnos žinios
BUFFALp, N. Y. — De

tektyvas Sgt. William T. 
Fitzgibbons pasakė rūgs. 4 
dienos vakare, kad 12 metų 
vaikas prisipažino, kad pa
kabinęs penkių metų mergy
tę Ella Marie Aubin. Fitz
gibbons pasakė, kad vaikas 
prisipažino, kad jis užnėrė 
virvės galą ant mergaitės 
kaklo ir pakabino mergytę 
ant 7 pėdų tvoros. Vaikas 
buvo nusiųstas į ligoninę,— 
Fitzgibbons pareiškė.

Turėjo bėgti
Dvidešimt penki negrai 

turėjo pabėgti iš savo apar
tamentų, trečiame aukšte, 
414 Oak str., praeitą pirma
dienį, kai kilo gaisras.

Suimtas namuose

Kovojo 7 valandas su policija
AŠARINIS GAZAS* PRIVERTĖ PASIDUOTI Į POLICI
JOS RANKAS. BUVO UŽSIBARIKADAVĘS NAMUOSE

$T. PAUL, Minn. — Sam 
Blair, 35 metų amžiaus, už
sibarikadavo maudymosi 
kambaryje, savo name, rug
sėjo 4 dieną, ir kovojo su 
policija septynias valandas. 
Jis turėjo šautuvus. Jis pa
sidavė policijai, kai buvo 
paleista ašarinis gazas į jo 
kambarį.

Policijos vadas Tierney 
pasakė, kad buvo paleista 
daugiau kaip 50 šūvių. Jis 
pasakė, kad Mrs. Blair iš
kvietė policiją po to, kai 
Blair gąsdino, kad įvyks sa- 
vižudystė, ir detektyvai bu
vo pasveikinti ginklo ugnies. 
Ginkluotos policijos auto
mobilis manevravo namo

dė gyvybę, gindamas šalį ir 
žmoniškumo teises.

Tai motinos tų sūnų, “ku
riems bus duota amžinas iš
rinktųjų vainikas”.

VAIRIO 
DOMIO 

ŽINIO 

Lėktuvas nusileido

John Maurer, Henderson 
dviejų sėdynių Cub lėktuvo 
pilotas, iš American Air- 
port, Park Ridge, praeitą 
pirmadienį po pietų nusilei
do su lėktuvu 97-toje ir La 
Šalie gatvėse, kai pasibaigė 
gaolinas.

Policija ir gaisrininkai 
skubėjo prie lėktuvo ir rado 
Maurer’į besidarbuojant prie 
lėktuvo. Po kelių minučių 
jis vėl pakilo į padangę.

Užsimušė
Paul G. Harker, 45 metų 

amžiaus, praeitą pirmadienį 
iškrito iš ketvirto aukšto 
viešbučio lango, 648 Madi- 
son str. Jis užsimušė. Vieš
butyje buvo užsiregistravęs 
prieš 10 dienų.

Po išbarimo
NEW YORK. — 

O’Keefe, 9 metų, Forest 
Hills, Queens, pasikorė mau
dymosi kambaryje, savo na
me, rugsėjo 4 dieną, po to, 
kai tėvas jį išbarė už rėki
mą.

John

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas prane
šė rugsėjo 4 dieną, kad šio
je šalyje rugsėjo 1 dieną bu
vo viso 243,848 karo belais
viai; 192,846 vokiečiai. Ita
lų belaisvių — 50,272, ir ja
ponų — 730..

priešakyje ir ašarinis gazas 
privertė Blair’ą pasiduoti.

Detektyvas Soy Coffee 
buvo sužeistas į riešą ir de
šinę koją šautuvo ugnies. 
Blair sulaikytas tardymui.

Vokiečiu nelaisvėje
Karo departamentas rug

sėjo 4 dieną paskelbė 1,021 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
yra patekę vokiečių nelais
vėn.

Aukokite savo kraują, su
žeistiems kareiviams per A. 
R Kryžių.

X “Draugo” piknikas per 
Labor Day buvo ir didelis 
ir šaunus, ir išpildyta tai, 
kas sakyta ir rašyta. Be a- 
bejonės, bolševikai vėl pa- 
mulkins savo skaitytojus, 
kad piknike visi vaikščiojo 
nosis nukorę, kaip kad bu
vo parašę apie pavasarinį 
pikniką.

X Chicago lietuvių dva
sios vadai, kurie nebuvo su 
reikalais išvykę kitur, visi, 
sykiu ir prelatas Krušas, at
silankė į pikniką ir savo pa- 
rapijonų bei pažįstamų bu
vo nuoširdžiai sveikinami.

„ X Chicago biznieriai ir 
profesijonalai “Draugo” pik 
nike skaitlingai dalyvavo. O 
Cicero Varduvių klubo na- 
riai-biznieriai ir profesijona- 
lai — atsilankė ‘ ‘in corpo- 
re”. Cicero vis Cicero.

X Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis su žmona daly
vauja kiekvienam lietuvių 
patriotų sanburyje, ar jis 
bus salėje ar po atviru dan
gum. Už tai visų lietuvių 
gerbiami. Popietį; praleido ir 
“Draugo” piknike. Kadangi 
J. Daužvardienė yra Commu- 
nity and War Fund lietuvių 
grupės pirmininkė, tad pa
sakė įdomią kalbą apie bū
simą to fondo vajų spalių 
mėnesyje.

X Piknike šįmet buvo la
bai gausu svečių iš apylin
kės lietuvių kolonijų. Dau
giausiai bet gi buvo iš Wau- 
kegano: visa Žekų šeima, 
kuri atvežė dar keletą vei
kėjų, “Draugo” koresponden 
tė M. Zaveckienė su vyru 
ir sūneliu, žymi tos koloni
jos lietuvių veikėja Emilija 
Kačinskaitė. Pastaroji yra 
pirmininkė ruošiamo jubilie
jaus kleb. kun. J. Čužausko 
kunigystės sidabrinei sukak
čiai paminėti.

X Keistučio klubo choras, 
vedamas O. Metrikienės, iš
pildė gražią dainų progra
mą. Choristės lietuviškuose
tautiniuose kostiu m u o s e•
traukė į save visų akis. Gra
žiai dainavo ir Cicero Dai
nos Mylėtojos, vadovaujant 
Dvylaitienei. Grupė sutarti
nai dainuoja. Viena tos gru
pės nariui, būtent Bružienė, 
piknikui dar dovanojo lietu
višką pyragą (bobą) meniš
ka.! papuoštą. Ačiū jai.

X K. Aukškalnis iš Gary 
Ind., yra įsitaisęs tikrai mo
derniškus aparatus filmoms 
rodyti. Jis kasmet neatsisa
ko pasitarnauti “Draugui“. 
Šiame piknike pilna salė pu
blikos žiūrėjo naujų ir įdo
mių vaizdų.

X Pikniko dovanas laimė
jusieji jau buvo vakar dnr. 
“Drauge“ paslęelbti. Įdomu 
štai kas: praeitą metą Jonas 
žekas iš Waukegano laimėjo 
pirmą dovaną, o šįmet jo 
duktė Diana Horen laimėjo 
vieną paskutinių dovanų.
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