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...‘‘and that government of 
the peopte, by the people, for
the people. shąll not perish

—Abraham Lincoln
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RUSAI ĮSIVERŽĖ I GRAIKIJA
Naciai Pradėjo Smarkiau Priešintis; 

Artėja Kovos už Siegfried Liniją
U.S. TREČIOS ARMIJOS ruošiasi kovoms už vokiečių

ŠTABAS, Prancūzija, rūgs. 
7.—Lt. Gen. Patton koman
dos šarvuočiai ir pėstinin
kai persikėlė per Moselle 
upę žemiau Metz ir įsteigė 
poziciją rytiniam upės kran 
te. Kiek toliau, tačiau, ame-

Siegfried liniją.
Šiaurėje, Lt. Gen. Hodges

pirmoji armija sudarė stip
rią 75 mylių liniją ir pasi
varė pirmyn iš savo Meuse 
pozicijų. Tarp Belgijos Lou- 
vain miesto ir Sedan miesto

rikiečiai, kurie buvo persi- Prancūzijoje pirmoji armija 
kėlę per Moselle Pont-a-Mou veržiasi į Ardennes mišką. 
s®on apylinkėje, po katsty- Vakaruose pirmoji kana- 
nių rytiniam krante buvo diečių armija įėjo į Belgiją 
priversti pasitraukti atgal, ir pasiuntė lenkų šarvuočių 
Amerikiečiu nuostoliai čia diviziją į Ypres miestą. Ka- 
buvo nemaži. nadiečiai, kurių jėgos stovi

. abiejose pusėse Galais, šiau
rinėj Prancūzijoj, pasivarė

LONDONAS, rūgs. 7. — iki septynių mylių nuo Dun- 
Lt. Gen. Patton trečioji ar- kirko ir ruošiasi pulti nacius 
mija pasiekė Nancy ir įsi- Ostend ir Zeebrugge tvirto- 
laužė į Metz pakraščius, ir^vėse, Belgijoje.

Armijos Prancūzijoje Greit Susijungs
ROMA, rūgs. 7.—Prancū-; arčiau Šveicarijos, ir oku-

zijos vidaus armijos rapor
tas sakė są:ungiitinkų armi
jos ryty centrinėj Prancū
zijoj randasi tik 28 mylias 
viena nuo kitos.

Pranešimai sakė ameri
kiečiai kariai praėjo pro 
Besancon ir pasiekė punktą 
50 mylių nuo Belfort perė
jos. Nesulaikomai žygiuo
dami, amerikiečiai veržiasi

pavo Poligny ir Arbois mie 
stelius, 10 ir 13 mylių už 
Lons le Seunier, apie kurio 
užėmimą pranešta vakar.

Prancūzams ir amerikie
čiams skubant į šiaurę per 
Saone upės klonį, Belfort 
perėjos link, nacių opozicija 
vis dar nedide^. Belfort 
perėja veda į pietvakarinę 
Vokietiją.

Pats Mikado Įspėjo Japonijos Seimą
NEW YORKAS, rūgs. 7. i Premjeras Kaišo, pirmą 

—Imperatorius Hirohito į- kartą kalbėdamas į Seimą, 
spėjo Japonijos Seimą, kad sakė imperija turi sukon- 
karas “darosi daugiau įtem- J centruoti visas savo jėgas 
ptas... priešo kontrofensyva kovai prieš didėjančias A- 
darosi vis smarkesnė.” I menkos atakas ir galimą

Imperatorius, apsirėdęs invaziją. Anot jo, “atsižvel- 
militarine uniforma, sakė giant į padėties rimtumą, 
“šiandien tikrai laikas Ja- negalima toleruoti nė vieno 
ponijai nulemti laimėjimą nedirbančio asmens nei ste- 
sukoncentravimu visos savo bėtojo, nežiūrint amžiaus ar
jėgos. ’ lyties. ”

45 JAV JAPONAI 
ŽUVO ITALIJOJE

! WASHINGTON, rūgs. 7. 
—WRA direktorius Dillon 
S. Myer šiandien pranešė 
Vidaus Sekr. Ickes, kad 45 
japonų kilmės amerikiečiai 
kariai žuvo kovose Italijo
je. o 92 buvo sužeisti ir du 
dingo. Myer sakė didžiuma 
tų japonų buvo savanoriai.

Japonai tik 12 Myliu

KALENDORIUS
Rugsėjo 8d.: 8v. P. Mari

jos Gimimas; senovės: Ge
rutis ir Daugalė.

Rugsėjo 9d.: 8v. Petras
Kleveras; senovės: Vylius 
ir Ramūnė.

ORAS
Giedra, ir šilta.

PRASIDEDA KOVA UŽ VOKIETIJĄ

Lt. Gen. Patton trečioji armija įsisteigė rytiniam Moselle upės krante, tarpe Metz 
ir Nancy, ir ruošiasi ofensyvai prieš Siegfried liniją. Amerikos pirmos ir britų antros 
armijų daliniai susijungė už Antverpo ir veržiasi gilyn į Olandiją, Rotterdam uosto 
link. Kanalo pakrantėje kanadiečiai stovi abiejose pusėse Calais, įsiveržė į Boulogne 
ir artinasi prie Dunkirko. (Acme-Draugas Telephoto.)

Didelės Grumtynės 
Adrijos Fronte

ROMA, rūgs. 7.—Penktos 
armijos patrulės įėjo į Pra
to miestą, 10 mylių į piet
ryčius nuo svarbaus Pistoia 
miesto, vakariniam Italijos 
krante.

Štabo pranešimas sakė 
“labai aršios kovos’’ vyksta 
Adrijos pakrantėje, ryti
niam fronto gale.

Britų karo laivai ir vėl 
bombardavo Rimini, rytinį 
galą nacių Gotų linijos. Ko
munikatas sakė bombarda
vimo rezultatai buvę labai 
geri.

Amerikos Lėktuvai 
Puolė Marcus Sala

U.S. PACIFIKO LAIVY
NO ŠTABAS, Pearl Harbor, 
rūgs. 7.—Sąjungininkų lėk
tuvai per savaitės laiką ata 
kavo visas svarbiąsias japo

nnn IAV Aprndrnmo nų( hazea dideliAm trikampy,IIUU JHv MCIvUlUlllu nUQ Marshall iki Bonin iki
CHUNGKING, rūgs. 7. — 

Kiniečių komanda sakė ja-
Celebes salų.

Amerikos didieji lėktuvai
ponų daliniai veržiasi piet-! sekmadieny ir pirmadieny 
vakaruosna iš naujai užimto atakavo Marcus salą, 1,200 
Kiyang ir randasi tik 12 mylių j paryčius nuo To- 
mylių nuo amerikįečių lėk- kyo Adm Nimltz pirmadie- 
tuvų bazės prie Lingling. ny pranešė apie laivui ir lėk 
KARO BIULETENIAI tuvų atakas ant Bonin salų

—Amerikos pirmos arini- ’r Wake salos. Trečiadieny 
jos kartai Išlaisvino Sedan Nimitz pranešė apie nedi- 
mlesbą. Prancūzijoje. dėlės atakas ant Iwo, V-olca-

—Nacini sakė rusų lėktų- no salose.
vai atakavo jų karių kon- .. ■ . ■■ T iiif
cen t racijas Pabalty.ie. NCu'GtrflnslillOS Į IAV

— Amerikos lėktuvnešių VATIKANAS, rūgs. 7.— 
lėktuvai išnešė labai didelę Dėl stokos e’ektros jėgos 
ataką ant Painu salos. Į Vatikano radio šiandien nu- 

—Sąiungininkų štabas vis traukė savo naktines trans- 
dar nepraneša apie britų liacijas į šiaurių ir Pietų 
Sagiavimą Olandijoje. į Amerikos.

BRITŲ LĖKTUVAI 
ATAKAVO HAMBURGĄ

LONDONAS, rūgs. 7. - 
Nežiūrint blogų oro sąlygų 
britų Mosąuito lėktuvai va-

Mokiniai Dirbs Naciu 
Kariniuose Fabrikuose
LONDONAS, rūgs. 7. —

Dr. Joseph Goebbels, Rei
cho visuotinės mobilizacijos

Pasistūmėjo iki Turkijos Sienos; 
įsilaužė į Bulgariją Trijose Vietose

LONDONAS, rūgs. 7. —j Berlynas anksčiau prane-
*Nacių DNB agentūros ofici-' šė, kad Bulgarija nutrauku- 
alus pranešimas sakė rusų si santykius su Vokietija, 
kariuomenė pasivarė skers Amerikos ir Anglijos taikos
Bulgarijos į Graikiją ir pa
siekė Turkijos sieną, Demo- 
tica apylinkėje. Anot prane-

derybom su Bulgarijai už-, 
kliuvus dėl perversmų tame 
krašte, Maskva paskelbė ka

Šimo, rusų tankų dalinys rą Bulgarijai, ir Bulgarija 
greit varosi į Sofiją, Bulga- už kelių valandų prašė pa- 
rijos sostinę. i liaubų iš Rusijos.

Naciai sakė rusai įšilau-1 Naciai sakė rusai persikė- 
žė į Bulgariją trijose vieto-! lė per Dunojų Giuriu ir Ru 
se, ir pridūrė, kad dėl neaiš- se apylinkėse, ir į šiaurę nuo 
kics politinės padėties tame Sofijos. Pasak nacių, rusai 
krašte nebuvo jokios orga- žygiuoja į Egijos pakrantės 
nizuotos opozicijos. pusę.

Bulgarai Nutraukė Ryšius su Naciais
LONDONAS, rūgs. 7. — tai Bulgarija techniškai kar- 

N,orėdama išvengti rusų ka- j riautų prieš nacius ir sąjun- 
riuomenės invazijos, Bulga- i gininkus, kadangi dar nepa- 
rija nutraukė santykius su sirašė sutartį su pastarai- 
Vokietija. } siais.

Žinios iš Ankara sakėj Hitlerio jėgoms Balkanuo 
Bulgarija, taipgi paskelbusi se liko vien tik Vengrija. Jo 
karą prieš Reichą, bet nebu- divizijos tose valstybėse su- 
vo Sofijos nei Berlyno pat- gautos ir vienintelė išeitis 
virtinimų. Jei tai būtų tiesa, yra pasidavimas.

Kroatai Kariai Sukilo Prieš Naciuskar naktį atakavo Hambur- viršininkaS) įsakė aštunto 
go uostą Vokietijoje. Mos- gkyriaU8 mokiniams, berniu 
quito lėktuvai Prancūzijoje kamg ir mergaitėms, imti 
apšaudė nacių transportus darbug karOl fabrįkuose( įrl gų kroatų armija suki'-c 
nuo Utrechto iki Arnhem,į tūkstantiems Rau d o n o j o • prieš nacius dėlto, kad Ges- 
Olandijoje ir prie Dussel- j Kryžiaus darbininkų daryti Į tapo suareštavo būrį jo? ka- 
dorfo Vokietijoje. ,tą patį.

Kaip tik prieš sutemą bri-| Goebbels uipgi pranešė, 
tų didieji lėktuvai atakavo į kad Prūsų finansų.

mažesnį Emden uostą. Anot rija i£kvizuojama, 1,500 žur 
pranešimo, dideli sprogimai nalų suvaržoma> ir keli uni.

BERNAS rūgs. 7.—Pati
kimi raportai sako kvislin-

įvykę prieplaukų apylinkėj. versitetai uždaromi. Vien 
tik kare sužeistieji tegalės 
pradėti mokslą universite-

Italijos Lėktuvutuose
Fašistai Skris iš

ROMA, rūgs. 7.—Socialis
tų laikraštis, Avanti sakė 
grupė aukštų fašistų ruo
šiasi bėgti Japonijon milži
niškų lėktuvu, kuris buvęs 
pastatytas ‘ ‘ atakai ant New 
Yorko.” Tas lėktuvas dabar 
saugojamas aerodrome prie 
Milano.

Bulgarijos Atstovai 
Pradingo—Huil

WASHINGTON, rūgs. 7. 
—Valstybės Sekr. Hull sakė 
Bulgarijos atstovai, kurie 
kelias savaites atgal nuvy
ko į Cairo, kažin kur pra
dingo. Hull sakė jis manąs 
jie grįžę Bulgarijon arba 
gal nuvykę į Maskvą.

Invazija Kainavusi 
Mažiau, Negu Tikėtasi
WASHINGTON, rūgs. 7.1 m 4 i PAA

—Karo Sekretorius Stimson [}g| jtrGlKlį 14,500
sakė Amerikos armijos nuo
stoliai pier pirmas tris sa
vaites Normandijos invazi
jos buvo tik pusę tiek, kiek 
buvo tikėtasi, o liepos ir 
nugpiūčio mėnesiuose jie bu 
vę “truputį mažesni” negu 
buvo numatyta.

Armijos nuostoliai visuo 
se frontuose nuo karo pra
džios iki rugpiūčio 21 d 
siekė 305,795, o laivyno nuo- 
stoHai tam laikui siekia 
59,964.

Darbininkų be Darbo
DETROIT, Mich., rūgs. 7. 

—Briggs Manufacturing Co. 
Conner lėktuvų fabrike 11,- 
200 darbininkų buvo pasiųs
ta namo dėlto, kad 265 me
chanikai išėjo ant streiko.

Packard Motor Car Co.
oficialai sakė jie turėjo at
leisti 2.500 darbininkų dėl
to, kad 1,000 vyrų streikas

rininkų,
Anot pranešimų, kautynės

vyksta Zagrebo gatvėse ir 
manoma kroatai yra prašę 
Maršalo Tito pagalbos. Ju-

Tešlavai partizanei
'aeiekę to miesto 

čius, bet nėra ženklų,. kad 
jie būtų į jį įsiveržę.

šeštadienio naktį ir sek
madieny naciai bandė nu
ginkluoti kroatus karius, 
kurie smarkiai priešinosi. 
Grumtynės dar tebevyksta.

buvo

Robotinės Bombos Nebegręs Anglijai
LONDONAS, rūgs. 7. —i nešė įspūdį, kad sąjunginin-

Vyriausybė pareiškė, kad 
kova už Londoną beveik 
baigta, “išskririant dar ke
lis paskutinius šovinius.“

Lt. Pulk. Edwin Duncan 
Sandys sakė nacių robotinių

kų pasivarymas Prancūzi
jos pakrante išmušė nacių 
V-2, kuri, sakoma, buvusi 
daug didesnė robotinė bom
ba negu V-l, pirm negu 
priešas galėjo pradėti ją

bombų pakrantės apsupimas vartoti.
ir apsaugos patobulinimas Anglai džiaugiasi, kad už
beveik baigė nacių “atker
šijimo ginklo’’ pavojų.

Kiti laikraštininkai išsi- kinamas.

dešimts dienų aptamsinimo 
(blackout) įsakymas pana i-

Hitlerio Padėjėjas Rusai Susijungė su 
'Gydosi' Šveicarijoje Tito Partizanais
NEW YORKAS, rūgs. 7.

—Pranešimas iš Berno sakė 
Hitlerio • asmeninis perkal- 
bėtojas ir patikėtinis atvy
kęs Šveicarijon “gydytis.“ 
Anot pranešimo, “ligonis“

LONDONAS, rūgs. 7. — 
Cairo radio pranešimas sa
kė Jugoslavijos partizanų 
daliniai susijungė su Rusi
jos šarvuočių vienetais.

ROMA, rūgs. 7.—Sąjun- 
esąs Dr. Paul Schmidt, ir gininkų pranešimas sakė jų 
obzervatortai maną. jog jo laivai, lėktuvai ir karinės 
figa esanti “diplomatinė.“ jėgos ir jugoslavų partiza- 
Daroma iAvadų, jog Schmidt nų armija pradėjo sudėtinę 
bandys netiesioginiai užvesti ofensyvą, kuries tikslas yra

trukdė darbui keliuose de-1 taikos derybas su aąjungi- uždaryti visus kelius vokie- 
partamentuoae. [ninkais. I čių pabėgimui iš Balkanų.
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BALF informacijos organizuojant 
skyrius

1. Steigti skyrius, visur sekretorius prisius skyriaus 
kur tik lietuvių kilmės nors numerį ir kvitą, 
vienos asmuo. Taip. graikų ,.žduotis
pavienės šeimos yra įsteigu
sios daugybę skyrių įv-ai-l ^er prakalbas ir litem-
riuose miestuose, įtraukda- t-ūrą supažindinti ne tik lis-! 
mos į narius ir į valdybą tuvius, bet ir ne lietuvių krt- 
amerikiečius. Mes lietuviai m^8 amerikiečius apie lietu-
irgi panašiai darykime.

2. Skyriui suorganizuoti 
užtenka bent septynių as
menų; pageidaujama, kad 
daugiau narių priklausytų:

3. Labai svarbu, kad sky
rių valdybose nariais įeitų 
amerikiečiai ir ne lietuvių 
kilmės, be skirtumo tikybos. 
Reikia visur tvirtinti ir gar
sinti, jog šioji organizacija, 
yra amerikiečių pašalpa nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams. Mūsų fondo garbės 
nariai yra tokie įžymūs as
mens kaip senatoriai Walsh, 
Guffey, and Davis, James 
Farley, prof. Senn, ir ope
ros artistė Anna Kaskas.

4. Steigti kuo daugiausiai 
skyrių, miestus padalinant į 
distriktus ir priemiesčius, 
kur tik randasi lietuvių.

5. Nario mokestis $2.00 į 
metus. Nariams, vieton pa
kvitavimo, išduodama narys
tės kortelės; kai prisiusite 
valdybos ir narių sąrašą ir 
jų adresus, jūsų sekretoriui 
išsiųsime korteles išpildyti 
ir nariams išdalinti.

6. Skyrių valdyba gali bū
ti sekanti: pirmininkas, vie
nas ar net keturi vicepirmi
ninkai; sekretorius, spaudos 
sekretorius ir kasininkas.

Pastaba: Valdybos sąsta
tas gali būti didesnis bei 
mažesnis, pagal narių skai
čių.

Komisija drabužiams rink
ti : pirmininkas, sekretorius 
ir du arba trys komisijos 
nariai:

7. Skyrių, iždininkas na
rių mokesčius prisiunčia i 
mūsų centrą, nacijonalinis

prisidėti nes iš tų sukeltų 
sumų žymiausia dalis eina 
mūsų kareivių reikalams (U. 
S. O.) ir nukentėjusių tau
tų šelpimui. Mūsų organiza
cija yra priimta į National 
War Fund.

5. Rinkti drabužius, kal- 
dras ir kitus rūbus ir ava
linę lietuviams sušelpti. Dra 
panų rinkimas bus lapkri
čio pradžioj, o jei kas gali 
palaikyti juos iki lapkričio 
mėn., gali pradėti rinkti ir 
dabar.

Prisiunčiam By-Laws knyiIgutę. Visais reikalais malo-1 
nėkite kreiptis: United Lith-Į 
uanian Relief Fund of Ame
rica, Ine., 19 W. 44th St. j 
Room 510, New York, N. Y. 
Tel. Mu 2-8062.

MIRGA - MARGA 1$ ROCKFORD, ILL.
Vslf4)1*1 AttO ir C aLiAI ■ aukojo $25.00, po $10.00: 
VaKariene II MJKIdl D varašis, P Kriščiūnas ir

Rugsėjo 10 d., parapijos B. Račkauskienė, o V. Sek- 
salėj bus vakarienė, o po jos' ciday $5.00. Kiti po vieną
šokiai. Vakarienę rengia LA 
S 77 skyrius. Šokiams grieš 
geras orkestras.
Lietuvių Diena

Pavyzdingas jaunikaitis 
Ant. Kairys yra pavyzdin

gas jaunikaitis, visuomet re- 
miąs parapiją, katalikiškas

........ draugijas, nes jų parengi-Prunskis, kuris kalbės apie^11A„A .... _ .. . . . ' muose visuomet gerai pavii-

Rugsėjo 17 d. ruošiama 
Lietuvių Diena sykiu bus ir 
piknikas Swit parke. Atvyks 
žymus kalbėtojas — kun. J.

dahartinę Lietuvos padėtį. 
Sąjungiečių vakaras

Rugsėjo 3 d. Moterų Są
jungos 9 kuopa buvo suruo
šus šokių vakarą, parapijos 
salėj. Vakaras gerai pavy
ko ir parapijai liko gražius 
pelno. Bravo, sąjungietės. 
Moterys ir mergaitės, rašy- 
kitės sąjungon! Labai nau
dinga organizacija.

Dar nebaigtas

LRKSA 127 kuopos vaka
ruškos ir labdarybės darbas 
čia dar nebaigtas. Antanas 
Kairys paliko amžinu nariu 
Labdarių Sąjungos (Chica- 
goj), nes paklojo visą šimtą 
dolerių. Be to, E. Noreikie-

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, rūgs. 8, 1944

Du naikintuvai (destrojeriai) pusiau paskendę Toulon uoste. Prancūzijos patriotai 
šiuos karo laivus nuskandino, kad vokiečiai negalėtų pagrobti ir naudotis. (Sigmai 
Corps radiote le photo; Acme-Draugas telep hoto)

ių tautos kančias šiame k a-j 
re.

2. Auklėti lietuvių tarpe 
ižuojautą ir dosnumą mūsų' 
fenčiantiems broliams ir se
serims.

3. Organizuoti moterų ir 
merginų ratelius, kad ga
mintų rankų darbų įvairius 
mezginius ir drabužius.

Pastaba: Apie sudarymą 
reikalingiausių daiktų dėžu
čių neturtingoms šeimoms
bus paaiškinta vėliau. ,

. „ . v . KT .. , „r žus vaikus, kurių daugelis4. Prieš, ir National War„ , , ... . ii vadina net dede Antanas.Fund vajaus metu, (sjmet
bus spalių mėn.) darbu ir Kuo jis geresnis? 
aukomis uoliai privalome Kulvinskai yra pavyzdin

gi parapijonai. Jurgis — il
gametis parapijos komiteto 

sakė Juozas Šimėnas. Kodėl narYs- Seniau gyveno gana, nusipirkti kapitono unifor 
Antanas Kairys gali būt ge-! tolokai nuo bažnyčios, ta- į mą įr taip pasipuošęs išėjo 
resnis, kad sumokėjo Labd čiau, nežiūrint to, visuomet Į į miestą pasivaikščioti. Kur

Sakoma, kad žodžiai pas
katina, io< pavyzdžiai patrau
kia. Tikra tiesa. Štai, ką pa-

Sąjungai $100.00? Aš, sako, 
daviau $10.00, dar pridėsiu 
$90.00, ir taip pat būsiu Lab. 
Sąjungos amžinas narys. Tai 
ne žodžiai, bet aukso min
tys iš jūs burnos, Juozai!

Bet palaukit, manot, kad 
Domininkas Varašis užsileis 
arba pasiliks užpakalyje? 
Pagyvensim, pamatysim.

Jūsų korespondentas šiuo 
dėkoja jums, broliai ir sese
rys, kad man patikėjot, ir 
duodami aukas nereikalavot 
net rasytės.
Atnaujino prenumeratą

Tad visi į darbą mūsų Jurgis ir Isva Kulvinskai 
kenčiančios tautos gerovei!, atnaujino “Draugo” prenu- 
Savo pastangomis ir ameri- į meratą ištisiems metams. A- 
kiečių pagalba didelius dar
bus atliksime.

Su pagarba,
BALF vaidyba 10.000 BONKŲ

DEGTINfiS
BRANDfiS
RUM’O

•

dol. Viso senelių prieglau
dai pasiųsta $162.00. Praei
tą sykį buvo praleista K. 
Užubalienė, kuri aukojo $10.1

NATHAN 
KANTER 

‘UteUi vlSkas 
žydukas”

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

KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted Si. 
Phone: YARDS 6054šina savo draugus ir pažįs

tamus. Jis labai myli ir ma-

PASKOLOS DAROMOS PIRMŲ M O R G I C I Ų !

Statybai, Remontavimul, Refinansavimui—
ANT UENGVŲ MfiNERINIŲ IŠMOKĖJIMUI

Panaudokite Proga Dabartinėms Žemoms 
NuoSimčio Katonu.

>u-. jų> '’;-7
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mlbaj įstaigoje. .TtVnj Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi *5,000.00 ap
drausti per Federal Savlngs and Ixmui In
surance Corporation. pinigui bus greitai
lAniokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UIKTUVIŲ 
FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Kataras rimo! —

't iifcHvi-CL -

bu labai mėgsta dienraštį ir nori būti Amerikos kariuo- 
žada niekuomet su juo nesi-, menės karininkai, arba kad 
skirti. į ir kareiviai su visokiais ab-

sižymėjimais. Taip buvo ir 
su L. Raudoniu. Jis norėjo

Dienraštis “Draugas” da
bar yra turiningas, įdomus 
ir pilnas žinių. Liudija tai 
nauji “Draugo” skaitytojai. 
Kam tiktai tenka paskaity
ti vienas, kitas “Draugo” 
numeris, visiems patinka ir 
tuojau užsiprenumeruoja.

Taigi, “Draugo” skaityto
jai, nepagailėkit to įdomaus 
laikraščio ir savo kaimy
nams. Perskaitę duokit jiems 
pasiskaityti. Be abejonės, 
ir jie pamėgs. Gi panorėję 
■užsisakyti, tegul tik prane- i 
ša jūsų korespondentui. Vis
kas bus atlikta greitai ir 
dykai. Korespondentas

ateidavo padėti atlikti įvai
rius parapijos darbus. Pas
taruoju laiku pasistatė gra
žų namą (bungalow) netoli 
bažnyčios, lietuvių kolonijoj.

Kulvinskų duktė Ieva San- 
vaitienė šiomis dienomis mi-inėjo septynių metų sukaktį 
vedybinio gyvenimo. Vaišino 
ne tik savo brangius tėve
lius, bet ir draugus bei pa
žįstamus; neaplenkė nei dnr. 
“Draugo” ' korespondento. 
Jos vyras Jonas turi val
džios darbą Pearl Harbore, 
kur japonai iššaukė Ameri
ką į karą. Baigęs darbą šį 
mėnesį žada grįžti namo. 
Pamoka kitiems

Daugelis jaunų vyrų labai

GIN
VYNO
KORDIALŲ

ASSOCIATION 
3226 SO. HALSTED 8T.

įstoti į kariuomenę, bet ne
priimtas. Tuomet sumanė

tik jis ėjo, susitikę karei
viai jam saliutavo, bet jis 
nemokėjo tinkamai atsakyti. 
Tad sulaikytas ir už nuda- 
vimą karininku nubaustas

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas Ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikali&kų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir Įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, R»4nm*a 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — HATCHMAKEB 

— MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

Būkit Malonūs 
SAVO KRIMSI

Tik viena pora ak ų lam gyveni
mui. Saugokite Jas teisdami lBeg- 
zamlnuotl jas modernllkiauata 
metodą, kurią regėjimo mokslą* 
rali sutelkti.

8« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinti), kurie prašali

na vlsg akli) (tcmplmg.

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

OPTOMFTRIRTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lt-tos
Telefonas: GANAU 0521, Ohlcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien t:SO a. m. Iki 8:10 p. m. 

Trečiad. Ir SeStad. 8:10 a m. Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER

ACI.i

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Ysrds 1829
* Pritaiko Akinius, 

Kreivu Akla 
Iitsfso.

Ofiso Ir Akinių DtrMnvi 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6968 So. Talman Are.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 
Namu Tel. PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C, VEZaiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vak: nuo 9 vaL ryto Od 8 vaL vak. 
Trečiadieni pagal nutarty.

OfiM TeL VTRptola 0038 
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 sutarty

NL YARds 0921
Rea.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
W SSth Street

Trečiadienio Ir Sefitadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

Aukok savo kraują sažels- 
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Skaniausia 
kurią

duona yra toji, 
■aro ranko-

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

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
615fi So. Kedzie Avenne

VALANDO8:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

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

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Treflad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rea. TeL REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzie 2868 

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

Penktad. 8:30 Od 9:30 vak. 
Reštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal gusi tarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vai.: 10-12 ryte, 2-4, 7-9 P.

5147 S. Halsted SL, Ghicaga 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir &efttadieniala

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti Bet žmogus praranda
tikėjimą d& tyą kad jo nehraa-

INC.

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

Tel. CALumet 7237

------- A-------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jevvelry, 
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

BUD RIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — #:30 P. M.
WHFO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

Bes. TeL GROvehO 6617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

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

leL CA5-
D"'

GYDYT’• i iv i »;i
2201 W Cer»»v«t, fol 

Valandos: 1—3 popiet ir 7 k » 
RekmstL. Trečiad ir fceA

vakarais ofisui <ii/i*r\- - 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place 
TeL REPablir 7868

i

TeL CANal 0257
Rez. Tel PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATCRIS
GYDYTOJAS IR CHIRITRG,\S

1821 So. Halsted St 
Beridencija: 6600 8. Artesisn Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 Iki 0 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
VrjOUUJAS n OHBURGAa 
- S AEDOm PRITAIKO

744 We«t S5th Street 
: 11-13; 34; b 6:304:30 
Mffsninis-1-4 Ir 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

“D R A U G O** 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTFJ) — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

"DRAUGAS” HFI.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
Tel. RANiloloh 9488-948S

HELP WANTED — VARAI

DŽENITORKU vyrų - moterų

VYRŲ 
VAIKINŲ
PRIE LENGVU 

DIRBTUVES DARBŲ
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

HIGH SCHOOL VAIKINŲ

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

DECORATIVE ART GLASS CO. 
314 S. Franklin St.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ

. Moderniškoj kiaušinių daužymo. 
dirbtuvėje.

GERA MOKESTIS 
GEROS VALANDOS

DARBAS SfiDINT

Fulton Egg Products
1019 W. FULTON ST.

DVIEJU PATYRUSIŲ 
MERGINŲ

Prie pakavimo frankfurtera (dešre
lių) dešrų dirbtuvėje. Atoišaukit į—

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

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos nakt). 

KARO PRAMONĖJE

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atslftaoklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON 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.

VISOKIO AMŽIAUS
KARO DIRBTUVĖJE 

★ ★
★ LENGVI ŠAPOS DARBAI
★ PO KARO APSAUGA
★ DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI
★ LAIKAS IR PUSE VIRŠ 

40 VALANDŲ
★ UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
A APMOKAMOS ATOSTOGOS
★ BONŲ PLENAS
Puikus restaranas naujame dirbtuvės 

budinke. Patogi transportacija.
—TAIPGI—

DALINIO LAIKO DARBININKŲ
PASIRINKIT SAVO DARBO 

VALANDAS

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

________ V1RGINIA 3300________

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

AMERIKOS KARIEOM ENK PEREINA RUBEŽIŲ

Išlaisvintojų iš nacių okupacijos, Amerikos karių kojos žengi# per rubežių iš Prancūzijos į Belgiją. Tuo pačiu 
metu vyriausias sąjungininkų vadas gen. Eisenhower atsi šaukė į Belgijos gyventojus, kad, vietoj sabotažuoti ir 
naikinti, saugotų savo dirbtuves, geležinkelius ir visa kita nuo sunaikinimo. (Acme-Draugas telephoto)

ŠVEITĖJŲ — MOTERŲ 
NAKTIMIS

EDGEWATER BEACH APTS. 
5555 Sheridan Rd. 

LONGBEACH 8500—MR. WALL

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

PATYRI'SI SKAIjHPUA
$6.00 ir earfare j dieną,.

Dviejų dienų darbas garantuojama.
PAŠAUKIT — SHELDRAKE 0771

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
IR INSPEKTORKŲ

. PATYRIMAS NUSPRĘS MOKESTĮ 
V AL.: 7 RYTO IKI 3 PP.

AR 3 PP. IKI 11 VAK.

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

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

V AL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO 
ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

FRACTIONAL MOTORS CO.
1501 N. HALSTED STREET 

MUMS REIKIA PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ

VYRŲ IR MOTERŲ
Dienos Ir naktiniams šimtams prie lengvų assemMy 

darbų dirbant prie mažų motorų.
SOLDERERS — COIL WINDERS 
CONNECTORS — TAPERS 
SANDERS — TESTERS

IR INSPEKTORIŲ
Mokestis virš abelnos ratos. Modemiškoj erdvioj dirbtuvėje.

ATSISAUKIT Į EMPLOYMENT OFISĄ 
VALANDOMIS TARP 8:00 RYTO IKI 5:30 PP.

MERGINU 
AR MOTERŲ

PRIE LENGVŲ
MAŠINOS DARBŲ 

100% KARO DARBAI 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA TRANSPORTACIJA
ATSISAUKIT

- ,c '

MERKLE-KORFF
GEAR CO.

213 N. Morgan St.

PILNAM AR DALINIAM 
LAIKUI

Lengvi, švarūs bindery darbai. 
Gera mokestis, malonios darbo 
sąlygos nuo 8 ryto iki 4:30 pp. 
ar nuo 5 pp. iki 10 vakaro.

S. K. SMITH CO. 
________ 2857 N. Western_______

MOTERŲ
SALDAINIŲ PAKUOTOJŲ 

—IR—
VIENA RANKA DIPPERS

GERA PRADINE MOKESTIS
PASTOVUS DARBAI

FASCINATION
CANDY CO.

1137 N. Wood St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS 
Dėl svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
N u tai itas, l«30 So. Woml Street, ar 
telefonuokite IjAFayette 0098.

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

ADVERTISE
In Amerlea’s Greatest 

nthaanlan Daily Newspaper

CALE AN AD-TAKER 
TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAH-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

Pusė nakties Statevillės kalėjime
— NETIKĖTAS TELEFONO PAŠAUKIMAS. — MUS 
IŠKRATO IR SUANTSPAUDUOJA. — KAIP ATRODO 
KALINIŲ KAMEROS. — PRIE KALINIŲ STALO IR 
KALINIŲ TEATRE. — KAI TRŪKSTA ARTISČIŲ 
MOTERŲ

(Tęsinys)
Po nuteistųjų namus

ant kitų. Sienos j vidų — vi
siškai nėra, tik geležimis iš

sviesto, o kitu du — įkrečia susijaudino, pravirko... pasi
kosės ir, nusunkę skysčius, traukė nuo mikrofono... Ak,
žirnių.

— Na, gaivcju sau, — jei 
dabar nuo šlapių žirnių pr?- 
skys mano popierinė lėkštė 
ir pusė vištos su ta koše ir 
sviesto plytele ištykš ant 
grindų — nei bėgt, nei sto
vėt. Vis gi — stalą pasie-i pintas stiklas. Maz įausisL. ,. . . o , ,.IF 1 ki.au laimingai. SutratinauPirmiausia patekome į ka- daiktelis, mažiausia pajudė-

linių valgyklą. Didelis rui- jimas — matyti. Kalinių — 
mas, vietų daugiau, kaip šimtai. Daugumoj kamerų 
dviems tūkstančiams. Vidu- tris, kitose — po šešis, 
ry — bokštas, toks, kaip ant prįe sienos — lovelės, trys 
kalėjimo sienų, iš čia vai- ant kita kitos. Mažas stale- 
gančius stebi ginkluota sar- iįs, kampe — prausykla 
gyba. Aplink tą bokštą — gamtos reikalams atlikti vie- 
ratais, ratais, eilėmis, kaip ta. Kaliniai vieni skaito, ki- 
mokykloje, suolai. Patys šuo ti kortomis lošia, treti prie

tą skanią vištieną, užgėriau 
kava (to mielojo pieno — 
taip ir nesulaukiau), sučiul
piau “aiskrymą” ir dar tu
rėjau progos klausytis kali
nių muzikos. Vargšelis vie
nas, pradėjo ką tai dainuoti,

ir jie gi žmonės...
(Daugiau bus)

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamos Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

lai, mediniai, o jau stalai — 
iš cemento nulieti. Jie siau
ri, juk kaliniui daug patie
kalų neneša, sutelpa... Ties 
sargybos bokštu, prieš val
gančių akis — parašas:

— Valgyk kiek nori, bet 
ko .nesunaudosi, nesunaikink.

Apysiauriu koridoriumi 
patenkame į vieną iš tų aps
kritųjų namą, kur kaliniai 
laikomi. Kai įėjome — taip 
ir sustojau nustebęs: vidu
ry toks pat aukštas sargy
bos bokštas su ginkluotais 
policininkais. Paliai sienas, 

• kur nėra kampų, aplinkui, 
. kaip kubile — kameros. Čia 
jų gal keturi aukštai, vienos

HELP M’ANTI.D — MOTERYS

REIKIA

MERGINU
—IR—

MOTERŲ
★ ★

Svarbi Pramonė 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pastovūs Darbai 
Dabar ir Bus po Karo

GERA MOKESTIS 
GEROS DARBO 

SĄLYGOS
Laikas ir pusė virė 40 

valandų j savaitę.

ATLAS 
BOXMAKFRS, INC.

2555 W. Diversey

stiklo prisispaudę, kaip žie
mą vaikai prie lango, žiūri 
į mus laimingus laisvuosius. 
Prie kiekvienos kameros — 
stambiomis raidėmis pavar
dės išrašytos prie vienos 
skaitome:

— Pužauskas.
Ar gi tai vargšas lietuvis 

būtų patekęs į tą nusikaltė
lių avilį?!

Ir vėl mūsų, vienuolika 
šimtų lankytojų, kaip ilga 
skruzdžių kariuomenė — pa
sijudinome į kitas patalpas. 
Virtuvėje, rodos, be pečiaus, 
be krosnies puškėjo vienuo
lika didžiulių, elektra ar du
jomis šildomų katilų. Mo
kykloje keletas klasių, dirb
tuvėse — puikūs medžio sta
lai, kėdės, sofos kalinių iš- 

I dirbta, ar net metalo lovos 
ir kiti rakandai. Ir čia pat 
esančiame muilo fabrike bai
si krūva to muilo prie di
džiulės mašinos gerklės. O 
jau kalėjimo kirpykloje, tai 
gal koks 100 kirpimo kėdžių 
— daugiausia, ką kada nors 
teko matyti.
Vakarienė kalėjime

Sustojome į eiles. Paė
miau į rankas popierinę lėkš 
tę. Ketvertas kalinių — juo
dukų stovi prie katilų.

— Kulšį, Father, ar spar
niuką? — klausia vienas ir, 
su balta pirštine, tiesiai pirš 
tais pagriebia nurodytą viš
tos gabalą ir kloja į lėkštę. 
Kitas taipgi be šakučių, pirš 
tinėta ranka, įdeda šmotelį

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
■» pigesni avožimti — be kondHm 

PAS

=^1

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.........................Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkai

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Bprtngainlal 
Matrami

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

Ateikite šiandiel

Stuillo Coueh

Telefonas SEELEY 87fi0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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Politinės partijos ir komunistai
KO SIEKIA KOMUNISTAI?

Maskvos vadovaujami Amerikos komunistai, matyt, 
yra užsimoję suskaldyti demokratų partiją ir pakenkti 
Prezidento Roosevelto išrinkimui ketvirtam terminui.

Amerikos komunistų lyderio Earl Brcwderio (sėdė
jusio kalėjime už pasų klastavimą) akiplėšiška politika 
ir diktatoriškos tendencijos siekia griauti iš pačių pa
grindų mūsų krašto dviejų politinių partijų sistemą.

Ne kieno kito, bet komunistų sukurstytas Sidney Hill- 
man suorganizavo politinę sekciją C. I. O. darbininkų 
unijoj, kurių nariai (daugumoj atsitikimų priverstinai) 
turi mokėti mokesčius politinei akcijai. Už tas pinigų 
sumas yra vedama stipri ir atkakli agitacija tik už 
vieną politinę partiją ir tai darbininkuose ir, apskri
tai, visuomenėj vis daugiau ir daugiau sukelia pasi
piktinimo. Sis Browderio-Hi|mano vedamas sąjūdis 
daugiau kenkia demokratų partijai, negu padeda. Tai 
duoda opozicijai medžiagos agituoti prieš demokratų 
partiją, kaipo partiją, kuri būk tai eina išvien su Mask
vos vadovaujamais Amerikos komunistais. Nors taip 
nėra, tačiau ne vienas balsuotojas gali būti suklaidin
tas.
NEPRAŠYTA TALKA

1940 metų rinkimuose pats Earl Browderis buvo kan
didatas į prezidentus. Jį statė komunistų partija. Bet 
kad jis visai mažai tegavo balsų, šiemet komunistai 
jo kandidatu nebestatė, bet nutarė remti demokratų 
partijos kandidatą. Jų paramos nieks neprašė, nes ji 
yra labai menka. Bet pakenkti gali.

Nė viena padori politinė partija Amerikoje nenorėtų 
susirišti su Browderiu ir Co.

Paklausite kodėl?

DEMOKRATIJJOS GRIOVĖJAI
Pirmoje vietoje komunistų partijos pagrindinis tiks

las yra — griauti mūsų krašto demokratinę santvarką. 
Šiam griovimo darbui vadovauja Earl Browder, kuris 
gauną instrukcijas iš Maskvos. Kad taip yra — nieks 
negali užginčyti. Juk Earl Browder ir į kalijimą pateko 
dėl to, kad jis su suklastuotu Amerikos pasu važinėjo 
į Maskvą gauti naujų instrukcijų savo komunistinei ir 
priešdemokratinei veikliai.

Mes nemanome, kad Prezidentas Rooseveltas ir, ap
lamai, demokratų partijos šulai norėtų važiuoti vie
name vežime su Browderiu ir Co. Jei taip būtų, tas 
vežimas .galėtų įklimpti. Dėl visko reiktų iš anksto 
apsižiūrėti. Demokratų viršūnėms reiktų paskelbti, kad 
su komunistais nieko bendro neturima, kad jų “para
ma” nebuvo, prašyta. Komunistus visai reiktų išmesti 
iš didžiųjų politinių partijų. Tegu jie sau eina savo 
keliais ir tenesidangsto kitų plunksnomis.

★
Bulgarija ir karas

Bulgarija paskelbė karą Vokietijai. Prieš pora dienų 
Sovietų Rusija paskelbė jai, Bulgarijai karą. Tai pa
rodo, kaip komplikuota yra šios tautos padėtis.

Mes vakar rašėme, kad Sovietų Rusija pasiskubino 
pulti Bulgariją, nes ji ir be prievartos yra pasirengusi 
nutraukti santykius su naciais. Po poros dienų bulga
rai net karą paskelbė Vokietijai. Iš to galima suprasti 
kokie motyvai vedė Maskvą pulti tautą, kuri jai nieko 
blogo nepadarė ir kuri jau rengiasi kariauti su naciais.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kį jie svarsto!
Praėjusią savaitę buvo pasklidę gandų, kad kalbės 

Hitleris ir pasauliui praneš sensacingų dalykų. Tačiau 
šie gandai nepasitvirtino. Hitleris nekalbėjo. Nekalbė
jo todėl, kad neturėjo ką pasakyti. Jis galėjo bliofuoti 
ir girtis prieš penkerius metus. Jis dar galėjo skerė- 
čioti prieš keliolika mėnesių. Bet dabar... ką jis begali 
pasakyti savo pasekėjams ir vokiečių tautai? Nei bent 
tai, kad jau karas praloštas. Bet apie tai Hitleris vie
šai kalbėti, aišku, nenori.

Hitleris, matyt, pasirinko kitą kelią. Šiomis dieno
mis, kaip praneša anglų šinių šaltiniai, jis sušaukė vi
sus nacių partijos vadus, kad pasitarti apie karo eigą, 
kuri visais frontais krypsta Vokietijos nenaudai.

Dabar jau aišku, kad nei Hitlerio kalbos nei visų 
nacių vadų pasitarimai situacijos nebeišgelbės. Jie ga
li pasiūlyti sąjungininkams taikos sąlygas, bet ir iš 
to nieko neišeis. Karas eis iki vokiečiai bus priversti 
besąlyginiai pasiduoti. Kaip tai įvyks, Vokietija visiš
kai bus nuginkluota. Sąjungininkų militarinė okupaci
jos administracija tvarkys kraštą, kol patys žmonės 
apsispręs gyventi taikiu gyvenimu, išsižadant agresi
jos ir išsirenkant tokią valdžią, kuri, pildydama žmo
nių daugumos valią, garantuos Europai ir pasauliui, 
kad Vokietijos militarizmas ir imperializmas daugiau 
savo kruvinų rankų nebepakeis.

★

Austrija ir Baltijos valstybės
Kaip greit naciai Vokietijoj bus sutriuškinti, jungti

nės tautos bendrai okupuos Austriją ir jai pagelbės at- 
sisteigti laisva, nepriklausoma ir demokratine valsty
be. Austrijos valstybę atsteigti buvo nutarta praėjusį 
rudenį įvykusioj Maskvos konferencijoj, kurioj daly
vavo Cordell Hull, Anthony Eden ir V. Molotovas.

Laikantis Atlanto Čarterio ir kitų tarptautinių su
tarčių, sąjungininkai turės panašiai pasielgti ir su vi
somis kitomis tautomis.

Baltijos valstybės taip pat neturės būti išimtimi. Jos 
ir lauks, kad, kaip greit iš jų teritorijų bus išvyti vo
kiečiai okupantai, taip greit bus padaryti žygiai bend
romis jungtinių tautų pastangomis atsteigti jų laisvę 
ir nepriklausomybę.

APŽVALGA
Lielum likimas ir mes

Šiuo reikalu “Lietuvių Žinios” taip rašo:
“Gal niekuomet Amerikos lietuviai tiek nesisielojo 

Lietuvos likimu, kiek tai rūpinasi dabartinių metu.
Visose kolonijose žymiai pagyvėjo veikimas Lietu

vos naudai.
Kuriasi Šalpos Fondo skyriai, išsijudina daugiau veik 

ti ir Amerikos Lietuvių Tarybai priklausančios orga
nizacijos.

*
Lietuvos likimu pradeda daugiau sielotis ir jaunoji 

lietuvių karta, net lietuvių kilmės Amerikos kariai fran
tuose.

Tai yra ženklai, kurie liudija, kad Amerikos lietu
viai tol nenurims, kol Lietuvai nebus suteikta teisė 
atstatyti savo nepriklausomybę.

Labiau domisi lietuviai ir politiškais rinkimais. Visi 
atydžiai seka politikos vadų pareiškimus Lietuvos at
žvilgiu. Pasitikėjimas prezidentu Rooseveltu lietuvių 
tarpe yra gana stiprus, nes, daugelio lietuvių nuomone, 
tik jis vienas gali apginti Lietuvą tarptautinėje taikos 
konferencijoje.

Respublikonų partijos užsienių politikos vedėjo Dul- 
les pareiškimas, kad Lietuva gali būti palikta Sovietų 
Rusijos unijoje, sukėlė lietuviuose didžiausį nusivyli
mą ir kol respublikonų vadai neatitaisys to pareiški
mo, tol joks lietuvis neduos savo balso už respublikonų 
partiją.

Toks griežtas ir sąmoningas Amerikos lietuvių nusi
statymas ginti savo gimtąją žemę nuo pavergėjų rodo 
tautos didelį sąmoningumą ir aukštą subrendimo Laips
nį.

Tegul žino pasaulis, kad lietuvių tauta nėra futbolas 
(kamuolys), kurį galėtų mėtyti pasaulio politikos vai
ruotojai.

Lietuvių tauta reikalauja sau prideramų teisių ir vie
tos pasaulio taikos organizacijoje.

Lietuviai yra sena tauta ir ji nesiduos gyva palai
dojama.

Kada karas Europoje jau eina visai prie pabaigos, 
lietuvių tautos balsas turi garsiau skambėti. Tą balsą 
dar sustiprinti gali tik Amerikos lietuviai.

Prasidedant rudens ir žiemos veikimo eezonui visi 
lietuvių organizacijų vadai dar su didesniu karščiu ir 
atsakomybės pajautimu turėtų stvertis Lietuvos gel
bėjimo darbo, nes nuo mūsų akcijos ir nuo mūsų pasi
šventimo laipsnio, 50 nuoš. pareina Lietuvos likimas,"

— Tokios knygos, kaip 
Casimir Verax veikalas, pat- 
rijotiškai žadina laisvųjų 
tautų sąžinėje ir opinijoje 
simpatiją, kuri padės įgy
vendinti kilnius lietuvių tau
tos idealus. ’ ’

Argentinos ukrainiečių sa 
vaitraštis “Perelom” ilgoka 
me straipsnyje apie tą kny
gą atsiliepia: — Casimiro 
Verax kūrinys, be abejo, y- 
ra vertingas indėlis į politi
nę literatūrą ispaniškai kal
bančiuose kraštuose. Jame 
autorius įtikinančiai ir gau
siai nušvietė įvykių raidą 
toje Europos dalyje, kuri y- 
ra tarp Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos. Šis darbas pa
lengvins svarstyti įžymiems 
politikams, žurnalistams ir 
mokslininkams klausimus, 
audringai kunkuliuojančius 
dabartiniame Europos per
silaužime.

Pietų Amerikos kontinen
to supažindinimas su Lietu
vos padėtimi palengvins ne 
tik lietuvių tautos kovą; jis 
naudingas visoms dėl savo 
būvio kovojančioms Centra- 
linės Europos tautoms, pa
tekusioms į tą patį Mask
vos ir Berlyno imperializmo 
pavojų.”

Keliasdešimts šios knygos 
egzempliorių jau pasiekė ir 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Knyga turi 477 pusla
pius, su dviem žemėlapiais 
ir daugeliu paveikslų iš Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo. 
Ypatingai gražus viršelis — 
lietuviškais kryžiais papuoš
ta sodyba, o viršuje per vi
są puslapį didelė baltas vy
tis, kurią supa raudoni, lyg 
liepsnų liežuviai. Knygoje 
nupasakota lietuvių tautos 
ir valstybės praeitis, kruvi
nos kančios nacių ir bolše
vikų okupacijose ir kovos 
dėl laisvės. Knygoje labai 
gausu faktų, pačių naujau
sių, bereikalingų posmų nė
ra, redaguota gražiai. Šis 
leidinys galėtų būti pavyz
džiu šiame krašte leidžia
moms knygoms apie Lietu
vą.

Penktadienis, rūgs. 8, 1944

MIRTIS NACIU BEN
DRADARBIUI PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Ii Prancūzų Kalbos liveri* 
JUOZAS POVILONIS

į

Jaunas prancūzas, rastas 
kaltu bendradarbiavime su 
vokiečiais, okupacijos metu, 
pririštas prie stulpo mirties 
sprendimui įvykdyti. (Acme- 
Draugas telephoto)

Ir svetimtaučiai 
džiaugiasi knyga 
apie Lietuvą

(LKFSB) Atsiliepdamas 
apie naujai ispanų kalba iš
leistą knygą: ‘‘Lituania en- 
tre Fuego Cruzado” visoje 
Pietų Amerikoje žinomas 
kultūros savaitraštis ‘ ‘ Cri- 
terio” rašo:

(Tęsinys)

—O Švenč. Panele, palai
minta tarp visų moterų, nu
liūdusiųjų paguoda, aš tave 
myliu visa savo širdim.

Patekėjo nauja aušra.
Vakare, grįžusi namo, po 

nia Enguerrand pasirodė 
pilnu ramybės veidu.

Ir paskui jos žvilgsnis 
lėtai nuslydo Švenč. Pane
lės drabužiais ir sustojo ant 
tabernakulio. Pirmą kartą 
po daugelio metų ji išdrįso 
ieškoti Dievo.

* * *
—Ak, apie penktą valan

dą...
—Žiūrėk, tai buvo ta pati 

vaLanda, kai juos puolė.
—... Pirmiausia aš jaučiau 

mirtį, paskui ramybę.
—Bet sunkiai sužeistas 

Maksas turėjo dar kentėti...
—Ne, jis daugiau neken

tėjo! Ak, mano drauge, yra 
ten nauja paslaptis; greit, 
greit, man nesvarbu, keliau
kim!

* * *
Po dvidešimties valandų 

jie buvo Feze.
Dvi išvargintos būtybės 

pasuko didžiosios liogninės 
link. Jų susijaudinimas pa
didėjo, atėjus į prieškam
barį.

—Ar yra legijonininkas 
Enguerrand?

—Enguerrand! 55 kam
barys... pavojus praėjo Po 
penkiolikos dienų jis paliks 
ligoninę.

Nelaimingųjų krūtinėj ne

rimo širdis... štai jie ant 
nurodyto kambario slenks
čio. Tas pats šauksmas iš
siveržia iš abiejų bekraujų 
lūpų:

—Danielius Donadieu!
Danielius, nepaprasto su

sijaudinimo pagautas, atsi
suko lovoje. Toks pat skau
dus smūgis buvo ir poniai 
Enguerrand, kuri, kad nepar 
kristų, turėjo atsiremti į 
mūrą.

Danielius! jos pirmasis 
sūnus! Pirmas netikėtas 
džiaugsmas jį atradus. Ir po 
kelių minučių prisiminė 
Maksą. Mano Dieve, jau per 
vėlu!

Enguerrandas pasilenkia 
prie lovos:

—Danieliau! tai tu čia! 
Ar tu žinai, kad mes tave 
norėjom pamatyti ir prašė
me iš kunigo Darmont tavo 
adreso. Pagaliau Laimė lei
do mums tave sutikti ir at
siprašyti... Kodėl mes čia 
esame? Jūs jau žinote iš 
laikraščių: Maksas! Mak
sas, kuris prieš tave viską 
darė, kaip tu žinai, Maksas 
taip pat įstojo į legijoną, ar 
tu nežinojai? Mes galvoja
me, kad jis galutinai žuvo, 
bet paskui... leiskite man 
pabaigti... kada jus stūmė j 
Fezą, jis buvo priverstas ge
riau žūti, negu atiduoti pos
tą, kur buvo apsuptas. Jis 
nežuvo, jis yra arti tavęs, 
be abejo, visai arti tavęs, 
mums nurodė kambario 55 
numerį; tai, tur būt, šalia?

z

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti............gg QQ

STOKEK COAL, Ankštos rūšies, $7 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... $11 95
PETROLEUM COKE (Course) .. J}2*50 

PETROLEUM COKE (Pfle Rnn)

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

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Dury — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluoty Plytų Išvaizdos 8y- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITWIN*AS, Vedėjas. «

CARR MOODY LUMBER CO.
3030 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

VAKARINIS AMEN

'Kažkoks vienišas paukštis sukliko.
Cit, cit, naktis tyliai nužengė žemėn. 
Nuramino motutė paukštelį.

Lietuvos šiluvietę Mariją prisiminus
Matytas atsitikimas

Išaušo švelnus birželio gerėjo žmogus, kuris taip 
mėnesio rytas. Raudoni ryt- J reikalingas huvo gyventi. i

Amen.

Nuriedėjo žvaigždė. Gal paklydusi. 
Žaibu perrėžė tamsią mėlynę 
Ir pradingo kaž kur begalybėje.

Amen.

• r
O p«o kryžium senutė suklupusi.
Jau ir jos dienos baigiasi, vakars ateina. 
“Daug suklydau, nebausk, Viešpatie...

Amen.

Trys kryželiai, trys kūdikiai žemėje. 
Jau visų, užmiršti, bet ji atmena.
Gal būt buvę senatvėje parama...

Amen.

Sūnus — ieško laimės už marių. 
Gal varge? Bet užmiršo ją seną. 
Nematys jo daugiau. Krinta ašara.

Amen.

O dukrelė, šviesus spindulys jos gyvenimo - 
Užu latro... Kaip padėt. — Neįmanoma.
Vargs vargelį per amžių. Dieve, Dieve...

Amen.

Ir toks visas gyvenimas — vienas kryžius... 
“Viešpatie, ar priimsi į dangišką namą?... 
Jau gana man keliauti šioj žemėje...

Amen.

Minčių staklės
Trečiadienis

Rytas. Skaistus ir gražus 
rytas. Be debesėlių, be ūka
nų. Žolėje, rasų karoliai kriš 
tolimai, tyri ir blizgantys. 
Gal dėl to jie labiau vaivo
rykščių spalvomis blyksi, 
kad saulė aukso kamuoliu 
išsiritus iš kalnų, — ieško 
spinduliais kiekvieno diege
lio, kiekvieno žiedo, ir įsi- 
nėrus į jų raseles — žybsi 
ir reflektuoja deimantų dei
mantėliais, šypsosi gyvybė
je ir šviesoje, kaip Dieve 
meilė palaimintose ašarose.

Štai, balta rožė. Vieniša 
rožė. Prisiglaudusi prie akur 
džios sienos, apsisagsčiusi 
visas šakas žiedais, palin
kus nuo rasų, ir man rodo
si, kad ši baltoji rožė mel
džiasi ir verkia.

— Ar gali rožės verkti? 
— klausia mano širdis iri
mus į baltus žiedus, ir kai 
pakyla akys į erdvę, ji pa
tvirtina, kad rožės meldžia
si ir verkii kaip šventos vie
nuolės, už visą žemę. 

Ketvirtadienis
Mėnasienų naktis. Balsga- 

na, žvaigždėta ir šviesi. Mie
stas nutilo ir užmigo. Kniū- 
bou verandoje ilgėsiu tva
ne, o ten prie sienos šnara 
ir meldžiasi baltosios rožės.

Naktimis šios rožės mel
džiasi ne vienos. Prie jų tū
no šešėliuose baltais plau
kais motina, pina rožantėlio 
maldą ir laukia sūnaus, ners 
ir žino, kad jis jau niekada, 
niekada nepareis...

Aš norėčiau pavirsti ak
meniniu monumentu, atsi

stoti prie tų baltų rožių ir 
prie baltaplaukės motinos, 
drauge su jomis melstis ty
liu širdies marmuru, negir
dimu, neiškalbamu ir žemei 
nepasakomu.

Taip, oš bandysiu pavirs
ti didžiuoju kantrybės mo
numentu, kaip tylios rožės, 
ir kaip ta senoji, žila motu
lė.

Penktadienis

Vakaro varpai klaupiasi 
prieš dangų. Kaupiasi ir dūz 
gia. Altorius, — ir aš. Taip 
arti viens kito, kad apka
binus jo šaltas cemento pė
das, galiu glausti lūpas prie 
Tavo, Viešpatie, dienų ir 
naktų kambarėlio.

Jėzau, Tu esi čia... žinau, 
esi... ar priimsi mane žemės 
atstovę, nusidėjėlių nusidė
jėlę, ar leisi man prašyti to, 
ko šiandien prašo visos mo
tinos, ko prašo visa žemė!?

Temsta... Dar vos įpusė- 
jau savo maldų programą, 
— jau skamba plieno raktai 
atskirdami mane — niuo Ta
vęs...

Einu... bet ne aš... Eina 
žemės gabalas — į žemę. Aš 
liksiu, Viešpatie, visa siela 
suklupus Tavo Salionuose, ir 
lauksiu vėliausia, ir visą le
miančio Tavo sprendimo.

I Lauksiu, Viešpatie, nes 
jo laukia visa mano tauta, 
ir laukia visa išvargusi že
mė. Marija Aikštaitė

Mylėti reiškia savo džiu 
gėsius sudėti kito asmens 
džiugėsiuos. — Leibnltz.

metiniai pažarai jau nyko. 
Saulė iš už šilo stiebėsi aukš 
tyn. Skerdžius rageliu uždū
davo ir visas kaimas auki'o 
ant kojų. Iš kiemų pylėsi į 
gatvę gyvuliai — baubė kar
vės, bliovė avys, grioviuose 
prausėsi antys, gi kluonuose 
garsiai klegeno žąsys, net 
nustelbdamos švilpaujančius 
špokus aukštąjam topely. 
Kartu su tais stipriais bal
sais, maišėsi spiegiantis mo
teriškas balsas kaimyno kie
me.

Kadangi kaimynas jau se
niai ir sunkiai sirgo, gi pas
kutinėmis dienomis visai pa
blogėjo, tad, mamytė grei
tai suprato kas atsitiko. Po 
pažasties suspaudus “Didįjį 
Šaltinį” skubėjo pas kaimy
ną. Aš įsikibus mamytės si
joną nubėgau kartu.

Vaizdas graudus. Moteriš
kė ant žemės suklupus alp
dama laužė rankas, šeši vai
kai apklupę aplink ją klykė 
kiek kurio balsas nešė. A- 
pie tuzinas moterų apklau- 
pę aplink lovą šaukė — “Jėi- 
zau, Marija, Juozapai šven
tas, pribūkite mirties valan
doje.” Ligonis akis įbedęs į 
aukštį, rodos, nė nekvėpa-į* 
vo. Tik suvytusiame kakle 
smarkiai krutančios gyslos 
rodė gyvybės ženklą.

Raudojusi šeima aptilo. 
Žmona pakilusi iš kampų ir 
lentynų pririnko beveik pil
ną krepšį tuščių buteliukų 
nuo išgertų vaistų ir išne
šusi į kiemą į patvorį be- 
pūpsantį akmenį, įširdusi 
daužė rūgodama — “ištrau
kėte iš mūsų paskutinius 
grašius, nuplikdėte namus ir 
vaikus, o sveikatos negrąži
note. Vyriausioji dukrelė —• 
dvylikes metų, keliais pris
unkusi prieš ant sienos ka
bantį Marijos paveikslą ran
kas sudėjusi, galvą palen
kusi, tyliai meldėsi. Mamy
tė vis dar skaitė litaniją 
prie mirštančio. Ligonio krū
tinėje kažkas sukrutėjo ir 
dvi stambios ašaros per smil 
kinius nuriedėjo ant pagal
vės. Jonienė visą laiką ran
koje laikiusi grabnyčią už
gesino ir visos besiraeldu- 
sios sukilo. Tuo tarpu ligo
nis pakėlė silpnas akis ir 
pratarė — “melskitės”. Vėl 
visos klaupė, kalbėjo rožan
čių ir kitas maldas. Karts 
nuo karto ir ligonio lūpos 
krutėjo. Matyt, jis sekė mal
das.

Pagaliau ir pats ligonis 
pradėjo garsiai melstis — 
“Švenčiausioji Dievo Moti
nėle, grąžink man sveikatą, 
eisiu į tas vietas, kur tu esi 
garbinama — eisiu į Šilu
vą...”

Kitos dienos rytas jau 
buvo linksmesnis ne tik ser
gančiojo namuose, bet ir ap
link gyvenančių kaimynų. 
Mat, visi džiaugėsi, kad pa-

Mes, vaikai, pasigedome 
pilko halandėlio su baltu 
gurkliuku ir žaliu “šaliku” 
ant kaklo. Jis kiekvieną ry
tą atidavo prie stalo ir iš 
rankų imdavo pusrytį. Bet j 
kaip pravirkome kai pama
tėme jo mažą kūnelį virduly 
beverdantį su kruopų sriu
ba. Mamytė ramino mua sa
kydama — nesigailėkite, tai 
ligoniui. Dievulis ir už stik
lą vandens žada atlyginti, 
gi už balandėli vis daugiau 
gausime. Nuo to laiko mums 
dažnai dingdavo po vieną 

1 balandėlį ir mamytė kažką 
suvyniojus skubėdavo pas 
ligoni.

Greitai prabėgo virš po
ra mėnesių. Eilės vyrų ir 
moterų pėkščių ir važiuotų, 
lyg paukščiai pajutę rude
ni, traukė pietų pusėn pla
čiu vieškeliu giedodami — 
“Sveika Panelė stebuklais 
šlovinga”. Tose eilėse ėjo 
ir mūsų ligonis. Jis už grą
žintą sveikatą, Šilinės proga.

PRIIMK
Nuskyniau gėlelę ir tau atiduodu,
Tai polėkius dvasios, polėkius širdies.
Nes kitaip patektų po rudenio gruodu,
Ją vėjai palaužtų svetimos krypties.

Aš tau atiduodu, Lietuvos altoriau,
Ką galėjau gauti iš tavo urnų...
O, neklausk, neklauski, ,aš tau savanoriai —
Pilu savo jausmą iš širdies svirnų.

Tik kodėl mieliausia, kodėl surakinta?
Aš laisvės vainikuos tave skandinu!
Ir kas vakarėlis, ir kai švinta rytas —
Ąš su maldų palme, pas tave einu...

O, Motina mano! ar bangų verpetai
Parneš mano grabą su juosta melsva?
Ar gal mano kapą užlygins tik metai?...
Bet aš tau aukosiuos, kad būtum laisva.

Marija Aukštaitė

morkas ir virink pusę va
landos, tada pridėk bulves. 
Jei žirniai iš blėtos varto
jami, tai pridėk 10 minutų 
prieš pabaigimą virti, šuti
nys gatavas, kuomet bulvės 
jau minkštos.

Airių šutinys
2 svarus avienos, 4 sva

rus bulvių (2 kvortas), 1 di
delį cibulį, druskos ir pipi
rų pagal skonį. Nulupk ir 
supiaustyk bulves į rieku
tes. Sukapok cibulį ir su
piaustyk mėsą į mažus šmo-MŪSŲ VIRTUVĖ

Jautienos šutinys tadalį peko žalių žirnių ar- lėlius. Ištaukuok apačią puo
4 bulves supiauatytas į! ba 1 blėtą žirnių, 1 svarą

ketvirtadalius, vieną ketvir- į jautienos, 1 puoduką smul
kiai supiaustytų morkų.

nešė Marijai padėkos vai-į .a„jMtaką dru,kos
niką, supintą iš savo ir sa
vo šeimos maldų ir džiaugs

Supiaustyk mėsą į mažus

d:, ir uždėk eilę bulvių, tru
putį cibulių ir eilę mėsos. 
Apiberk trupučiu druskos ir 
pipirų. Tada vėl uždėk eilę 
bulvių, mėsos ir taip toliau

šmotus ir pakepink truputį' iki viskas sudėta. Galutinai 
nuo' užpilk 2 puoduku šalto van-mo ašarų. Jis tą darė ne]tauku;a£ nupiautuose

tik tą kartą, bet per daug ,og mgsog virink povaliai. dens. Uždengk puodą ir vi- 
savo gyvenimo metų. 2-jose kvortose vandenio per' rink bent dvi valandas.

Laisvutė 1 valandą. Pridėk žirnius ir|“Hominy” ir jautiena

Rlffht: Plaid arool ghirtwaist dress; plrated 
•kirt and tw© pocketa. 8kown wl|h leather 
beit. Sises 8 to 14. Size 10 take* 1V4 yda. 
•f 54" plaki. Sinsplicity Patiem 1067; 13#

Top right: Jerkin, skirt, and blouse likę big 
sister’s. Sizee 8 to 14. Sizc 10 jerkin and 
skirt take 1% yda. 54“ material; Mouae, 
1% oi 35". Simplieily Patiem 1066; 15<

Top Įeiti Workmanlikc huUon-doun-tke- 
front smerk with turned-down rnliar and tie 
beit. Sites 6 to 14. SUe 10 lakęs 24į y«r«ls 
83" material. Simplieily Patiem 1069; 1S<

When orderine Simplieily Patiems Irom Cood 
Houaekeeping, pleaae be sora to give the 
siae desired and the eorreet patiem number

Slmnllcity Pattern. m«y be obtained from your local 
Good Houaekeeping Pattern Department, 57lh Street at 
58

Valiem No. 10

dealer or by eending eaah direet to 
Eigbth Avenue, New York 19, N. Y.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE Šiluvos Astuonių Dienų Atlaidai Prasidėjo
Trumpai iš Keistučio 
klubo susirinkimo

Sus-mas įvyko 3 d. rūgs. 
mėnesio. Susirinkimo tvar
ka, kaip ir kiekvieno susirin
kimo: atidaromas Amerikos 
himnu. Per susirinkimą na 
riai perka karo bonus. Nu
tarimų rast. patarnauja ta 
me darbe. Pirkėjai vietoje 
gauna bonus.

Ir šiame susirinkime ma 
čiau, kad daug narių pirk' 
karo bonus. Mat, keistutie 
čiai gelbsti Dėdei Samu’, 
kad greičiau baigtųsi šis ka 
ras.

Biznio komitetas, kuris si 
sideda iš P. Alšausko, D. 
Jakavičienės ir J. Šimbelic 
pranešė, kad rengiamas rv 
deninis koncertas lapkriči' 
12 d., Lietuvių Auditorijoj 
ir žada sutraukti visas lie-

Po smagiu atostogų
Grįžus iš puikaus Viskon- 

sino, negaliu praleisti nepa
rašius keletą žodžių apie tai.

Nuvykau kartu su M. Nor 
tiene, daktano-dantisto Juo
daičio sesute, pas buvusius 
aridgsportiečius biznierius, 
Dominiką ir Oną Taujienius
Carter, Wis., paskutinę die 

įą liepos. Jau radom užau
gusias bulves, agurkus, ko- 
lūstus ir prisirpusias uogas, 
'.uriuos Taujėniai augina aa- 
’Oį ūkyje. Mudvi su M. Nor- 
aene kasdien eidavom rink- 
i uogų. Vienas rinkom, o 
aur puikesnės reikėjo para
gauti. Gi mūsų šeimininkė 
’ėjo į stiklus žiemai. Prisi- 
lėjom ir pargabenom, net 
roku į Chicago. O kiek dar 
aalikom nenurinktų! Dabar 
"enk a taip pat bridgeportie- 
tis Š-uraitis.tuviškas meno jėgas, kad pa

daryti vakarą istoriniu. I Kai šeimininkė triūsė na- 
Dar smagi žinutė: f inan-! mie su uogomis ir daržo- 

sų rašt. pranešė, kad rug- j vėmis, tai šeimininkas1 žu- 
piūčio mėnesį klubo narių vavo ir parsiuntė net į Chi- 
tarpe nebuvo mirties atsiti- C3go; keletas mano draugų 
kimų. Nariai nepasiduoda gavo paragauti Wis. lydekų, 
giltinei. Dabar kare, laikas, M. Norkienė pirmą karts 
visi turi dirbti ginklus, kad pateko į puikų Viskonsiną. 
greičiau nugalėjus priešą. Praleidus tris savaites, aš,

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJU 
DRAUGIJOS XXV SEIMO PROTOKOLAS

(Pabaiga)
Kitos Aukos

Town of Lake—ARD I skvr, 
$50.00. ,Viso $75.00.

Bridgoport—ARD 2 skyr. — 
$35.00. Viso $90.00.

North Side—ARD 3 skyr. — 
$10.00. Viso $21.00.

Roseland—ARD 4 skyr 
$150.00. Viso $178.00.

U Rezoliucija:

Širdingos padėkos mintis ir 
jausmas, Jo Šventenybei mūsų 
Šv. Bažnyčios Galvai—Šv. Tėvui, 
Pijui XII, už Jojo sveikinimus 
ir palaimas suteiktas Draugijai 
prie progos ^Sidabrinio Jubilie- 

! jaus. J.E. Didž. Gerb. Samuel
__ A. Striteb, Chieagos Arkivysku

pui už Jo sveikinimus. Taip pat
18th Street—AR,D 5 skvr. — *r J F. Vyskupui Wm. O’Brien,

$50.00. Viso $07.00. už Jo dalyvavimų Sidabrinio Ju-
Brighton Park—ARD 0 skvr. , biliejaus pamaldose ir

Gimimo Šv. Panelės Marijos parapijoj, Marųuette Parke, Chicagoje — 6812 So. Washtenaw Avė., 
rugsėjo 8-tą dieną prasidėjo Šiluvos, astuonių dienų, atlaidai. Pirmi Mišparai su pamokslu ir procesija 
įvyko rugsėjo 7d. Atlaidai baigsis rugsėjo 15d. su procesija. Per visas 8 dienas šv. Mišios bus laiko
mos sekančiose valandose — 6:00, 6:30, 7:00, 8:00 ir suma su pamokslu 9-tą vai. Mišparai 7:30 vai. va
kare. Per visas dienas pamokslus sakys Tėvas Gabrielius, pasijonistas.

Į Šiluvos atlaidus žmonės važiuoja ne tik iš visos Chieagos ir apielinkės miestų, bet ir iš toli-
knH lietuviai nriimti i Nn.ltJ. mesnių miestų. Atvažiuoja sveikatos ieškodami pas Šiluvos Šv. P. Mariją, stebuklais šlovingą, kuri Lie-kaa lietuviai priimti , Na- tl, turėjau važiuoti namo. tuvoje šiluvo* miesteiy apslreiSkė 1412m., ant akmens verkianti su savo Sūneliu. Tame laike visoj Že-
tional War Fund. Tai yra Gi mano draugė pasiliko ant maitijoj buvo belikę tik 7 kunigai, nes Kalvynai buvo bebaigią Lietuvoj naikinti Katalikų Bažnyčią. Po
loKoi J;o įaimZ-Umaa t x i- • x apsireiškimo, Kalvynai smarkiai pradėjo nvkti ir Katalikų Bažnyčia vėl sustiprėjo. Žmonių maldos įlabai didelis laimėjimas. Lie-. toliau ir mano ten, Cartsr | š[luvos Mariją paveikė į žmonių širdis ir jie v6i sugrįžo prie tikrojo tikėjimo.

Per šiuos atlaidus visos maldos bus aukojamos Marijai už visus lietuvius kareivius, kurių vardus 
žmonės surašys ant popierėlių ir bažnyčioj įmes į dėžutę. Tie visi vardai bus padėti ant Marijos alto
riaus. Per 8 dienas melsdamies į stebuklais šlovingą Mariją, daug malonių išprašysime sau, savo bran
giems asmenims ir kentančiai Lietuvai. Taigi, nuoširdžiai kviečiu visus gausiai lankyti šiuos atlaidus.

KUN. J. A. PAŠKAUSKAS, Klebonas

Pirmininkas pranešė apie neturėdama iš savo “boso” 
lietuvių bendrąjį veikimą, leidimo, negalėjau ilgiau bū-

tuviai gaus didelę dalį pa- miestuke, apsipirkti nuosa- 
šalpos iš to fondo. Pranešė,. vybę prie pat viešo kelio 32, 
kad Community and War į kuris eina toliau į šiaurę. 
Fund vajus įvyks spalio mė
nesį. Visus kvietė į šį dar
bą.

Komunistų štato vyrukas 
buvo pradėjęs šaukti ir rei
kalauti išnešti protestą prieš 
Bendrojo Fondo narius, kad, 
girdi, pašalpa suskirstyta ne 
gerai. Niekur nėra daug pa
bėgėlių, o čia tokios sumos 
skiriama ypatingai užlaiky
mui raštinės .

Protestuokime ir gana’
Tada pirmininkas pak’ausė, 
kodėl jis nekeliąs protesto 
prieš Russian Relief Fund?
Juk ten didesnės sumos yra 
skiriamos . užlaikymui rašti
nės. Kodėl jūs slepiate tai 
nuo žmonių? Kodėl neaiški
nate, kiek iš jūsų fondo ima
ma? Norite, tai pasakysiu,

Grįždama namo traukiniu 
žiūrėdama į žalius Wis. miš
kus, mačiau ir gražią stir
ną su dviem vaikais. Trau
kinio jos visai nepaisė. Kiek 
toliau akis įsmeigusi į kal
nuotus: miškus pamačiau ir 
didelį briedį. Tas kiek baukš 
tesnis. Galvojau sau, kaip 
tokie dideli ragai neužkliū
va tankiame miške. Kadangi 
pas mus tokie daiktai nėra 
matomi, o kitur pamatai, tai 
esti didelė naujiena.

Taip pat stebėjaus ir ū- 
kiais, koks ten puikus der
lius. Komai labai dideli. Va
sarojęs jau nuplautas, ma
tyti, bulvių bus gerų taip 
pat. Agurkų labai užderėjo. 
Stebėtina rytmečiais, kuo
met esti Labai didelės raso3.

sakė jis. Ir pradėjo. Esą Žolynai gaunp tiek rasos, 
RuM'an Relief Fund turi, kad nors lietaus ir mažai, 
didelę warehouse, kur dirba vienok nėra nugeltusių; pui- 
daug darbininkų, tai ir ima kiai žaliuoja.
33 nuoš., reiškia 33c nuo

Šv. Vardo draugijos 
dėmesiui

Ma.rquette Park. — Gimi- 
mo Šv. Panelės parapijos Šv. 
Vardo draugija bendrai eis 
prie šv. Komunijos rugsėjo 
10 d., per 8 vai. šv. Mišias. 

Visi nariai prašomi įsidė

mėti : eiti prie Dievo Stalo1 
ir po visam dalyvauti bend
ruose pusryčiuose ir susirin
kime. Valdyba ir visi nariai 
nuoširdžiai dėkoja aukoto
jams ir atsilankusiems į pik
niką rugpiūčio 26 d., Vytau
to parke.

Jonas A. Skelly

—$150.00. Viso $208.00.
West Pullman—ARD 7 skyr. 

—$37.50. Viso $73.50.
Marąuette Park—ARD 8 skyr 

—$30.00. Viso $106.00.
Cicero, III.—ARD 9 skyr. — 

$100.00. Viso $165.00.
West Side ARD 10 skyr. — 

$25.00. Viso $69.00.
Chicago Hcights, III.—ARD 13 

skyr.—$125.00. šv. Kazimiero 
Mokyklos. Viso $130.00.

Scranton, Pa. (ten randasi 14- 
tas ARD skyr.) Tretininkų dr., 
$25.00; šv. Onos dr., $25.00. 
Viso $73.00.

Indiana Harl>or, Ind. — Viso 
$35.00.

Garv, Indiana—ARD 22 skvr 
—$84.00. Viso $114.00.

Shenandoah, Pa.—ARD 27-tas 
skyr.—$200.00. Viso $208.00.

Sioux City, Ia.—AR.D 28-tas 
skyr.—$25.00, U.S. Bond.

ARD skyrius iš Akademijos— 
$100.00.

Šv. Kaz. Akad. Alumnictės — 
$50.00.

Pavienių Sveikinimai 
ir Aukos

Po $25.00: Veronika Baturie- 
nė, Eva ir Nikodemas Duhokai.

(Redakcijos prierašas: draugijų 
ir paskirų asmenų, aukojusių ma
žiau $25.00, dėl vietos stokos ap- 
leidžiam.)
Centro Valdybos Raportai

Išklausyta Centro Valdybos ra
portai : kapl., kun. B. Urbo, 
pirm. A. Nausėdienėj, Pagelb., O. 
Reikauskienės, S. Bartkaitės.

Rado mirusį
Robert Žabeli, 18 metų,

22 W. Ontario str., buvo ras ,
, . . Rast. V. Galnaitės, R. Garuekaitas miręs lovoje, greičiausia

nuo didelio kiekio paėmimo 
miegui tabliečių.

tir

kiekvieno dolerio. Ir tai vis
kas tvarkoje. Matote, kur ,... , v. x- nok nereikejoskirtumas. Koks nuošimtis ...................J
lietuvių yri palyginus su 
ruskių. Bet jie neprotestuo
ja, nes tas negalima, viskas 
yra valdžios kontrolėj ir val-

Nors turėjom pora dienų 
po 120 laipsnių šilumos, vie- 

prakaituoti. 
Naktimis dar gi reikėjo ge-, 
nai užsikloti. Iš tikrųjų, po
ilsio vieta Visconsine.

Einant uogauti, dažnai ra 
dom berenkant uogas indi-džia nustato iš’aidas. Bet uogas

komunistai bile tik kelti ne- Jonka' kuri \a'J 104 me’ų
' susipratimą. Jie be protestu, i P’klM8US-

ji juokdamos atsakė: “Jsrjkaip žuvis be vandens, ne
apsieina. Kumštis, protestas, 
tai kasdieninė jų duona. R.

WASHINGTON, rūgs. 6. 
—Karo Produkcijos tarybos

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.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tek Monroe 0808

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Ncntnlažantia

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

tės. Ižd. globėjų B. Bytautienės, 
H. Nedvarienės. Koresp. S. Jur- 
gaitės, E. Endreliūnienės, J. Ur
bienės. Atstovių į Fed. Apskr., 
E. Paulienės, E. Rudienės. Ir 
atstovės į Moterių Sąj. Apskr., E. 
Jurkštienės. Ypač įdomiai rapor- 

i tavo centro pirm., Ant. Nausė
dienė, pažymėdama netik vienų 

Į metų veikimą, bet visų 25 metų 
draugijos našią darbuotę. Ji iš
davė ir centro ižd., vienos iš gerb. 
Seserų, raportą. Vist, raportai 
vienbalsiai priimta.

Centro rast., V. Galnaitė, per
skaitė praeito seimo protokolą, 
kurį dalyviai vienbalsiai priėmė.

Seime Priimtos šios 
Rezoliucijos

7 Rezoliucija:
Kadangi šis yra ARD Sidabri

nio Jubiliejaus Seimas, seimas 
dėlto vadovaujasi dėkingumo 
dvasia Visagaliui Dievui už Jo 
nesuskaitomas malones per ilgus 
metus Draugijai ir Draugijos 
vadovėms.

BE

negaliu matyti, uogos krin
ta žemėn.” Ji tokia senutė, 
vienok linksma ir greitai 
vaikšto.

šiuo noriu padėkoti Domi-
viršininko pavad u o t o j a s nikui Taujieniui už žuvis. 
Krug sakė po Vokietijos nu- Jis, palikęs savo biznį, vyko 
galėjimo civilė produkcija žuvauti tik dėl mūsų. Taip 
bus tik mažai suvaržoma, pat Onai Taujienienei už vi- 
Anot Krug, nacių nugalėji- sas daržoves ir obuolius, kū
mas reikš grįžimą į didesnę riuos mums prisiuntė, ir vai- 
negu 1939 metų gamybą, ka, šes per tris savaites. Dėkui 
dangi daug medžiagų bus labai dėkui.
paliuosuota. Rožė Mazeliauskienė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in t be line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Repreoentative

SHOIVROOMS IN 
MERCHANDISE MART

For appnlntment rali — 
REPUBLIC 6051

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morqičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

IINDER U. S. GOVERNMENT 8UPEBVISION

STANDARD 
FEDERALm 

R SAVINOS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OP CHICAGO

puotoje.
Didž. Gerb. Kapelionui Tėveliui 
B. Urbai už Jo nenuilstančią pa
ramą kiekviename Rėmėjų darbe. 
777 Rezoliucija:

25-tas Seimas reiškia širdin
giausius sveikinimus Draugijos 
jubiliatėms-tams su linkėjimais, 
kad Dievo palaima su jais būti, 
visuose jfj veikimuose. Seimas, 
ypatingai sveikina ponią Nausė
dienę atsižymėjusią nepaprastu 
Draugijai vadovavimu, kaino 
Centro Pirm. per 25 metus.
IV Rezoliucija:

Seimas reiškia padėkos žodi 
mūši, gerb. dvasiškijai: kuni- 
gams-klebonams ir jų vikarams 
už dvasinę ir medžiaginę paramą 
Draugijai. “Draugo” Redakcijai 
už jų malonų patarnavimą Dr- 
jos reikalams. Kun. J. Paskui, 
Gim. P. S. Klebonui, už salę sei
mo sesijoms. Organizacijoms, jų 
vadovams ir pavieniems už jų. 
aukas įvairiems Draugijos sky-’ 

• riams.
V Rezoliucija:

Praeitame seime, dalyviai iš
klausę reikalą Šv. Kazimiero Se
serį, Argentinoj, statyti vienuo
lyno namo, išnešė rezoliuciją pa
remti Seseris Argentinoje. Dėkui 
aukotojams vienuolyno namo s t a-/ 
tyba jau pradėta. Šis Seimas la
bai užgiria suteiktas aukas ir vi
sokią pagelbą pradėto namo už
baigimui.
VĮ Rezoli u ei j a:

Kaip visiems yra žinoma, Aka
demijos statybos darbas iš prie
žasties dabartinio karo aplinky
bių, yra laikinai sustabdytas. 
Akademijos Statybos projektas 
yra žinioje J.E. Arkiv. S. A., 
Stritch ir bus vykdomas Jo ek- 
eeleneijai pritariant. Kad suma
žinus sunkenybes to darbo pra
džios, 25 Seimas prašo, kad Sta
tybos Fondas visokiais būdais 
būtų didinamas.
VII Rezoliucija:

25 Seimas užgiria mintį, kad 
Jubiliejinis Draugijos Metas bū-, 
tų apvainikuotas su tinkamu pa
gerbimu ARD amžinų narių.
U III Rezoliucija:

Jubiliejinis Seimas prie šios 
istorinės progos išreiškia padėką 
Šv. Kaz. Seserims ir visai Šv. 
Kaz. Kongregacijos .Akcijai už 
Jų nuveiktus darbus auklėjimo 
ir gailestingumo srityje. Visuo
menės vadai, rėmėjos ir rėmėjai 
yra įsitikinę, kad be seserų vie
nuolių auklėjimo ir gailestingu
mo mūsų įstaigos negalėtų at
siekti savo tikslo. Šis Seimas iš
reiškia didžiausį pasitikėjimą Šv. 
Kaz. Seserims Jų visuose užsimo
jimuose.
IX Rezoliucija:

25 Seimas nepaprastai didžiuo
jasi “Šv. Kaz. Akademijos žur
nalu—“Aidai.” Visais atvejais 
“Aidai” pritaikomi yra prie 
tikrai kultūrinių kūrinių, už ką 
vienuolėms didelė garbė. Šis Sei
mas dėlto ragina visus užsisaky
ti Akademijos leidžiamą turtingą 
žurnalą—“Aidai.” ARD 25-tame 
Seime dalyvavo 142 draugijos ir 
381 atstovas.

6:30 vai. vak. Seime vedėja, 
Antanina Nausėdienė, uždarė 25- 
Jubiliejinį Seimą, maldą atkall>ė- 
jo gerb. kun. B. Urba.

Seimo Vedėja Ant. Nausėdienė 
I rašt. Vera Galnaitė

II rašt. E. Prosemė\itė 
III rait. J. Urbienė.

3535 3S3

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

a

Motera nuoširdumas, o ne 
jos veido grožio išraiška te- 
laimės mano meilę. —

Shakespeare
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Brighton Parko
lietuvių dėmesiui

Lietuva, mūsų gimtasis 
kraštas, arba mūsų tėvų 
kraštas, daugiausia nuken
tėjo per šį žiaurųjį karą, ne
gu bent kokia kita šalis pa
saulyje. Per ją perėjo du 
kartus rusų ir vokiečių ar
mijos. Dar ir šiandien Lie
tuvos žemėje tebeina mūšiai. 
Gretimai baisaus karo, eina 
ir civilių žmonių teroras ir 
plėšimas. Galima daleisti, 
kad tokiai padėčiai esant, su 
maža išimtimi, Lietuvos gy
ventojai paliko be rūbų, duo
nos ir net pastogės.

Tokiai padėčiai esant bū
tinas reikalas mums, Ame
rikos lietuviams, ateiti Lie
tuvos gyventojams į pagal
bą.

Amerikos Lietuvių Tary
bos pastangomis įsteigtas 
Bendras Lietuvių Šelpimo 
Fondas, žinomas kaipo Unit
ed Lithuanian Relief Fund. 
Kad duoti kuo daugiausia 
Lietuvos žmonėms pagalbos 
tą darbą galima atlikti tik 
organizuotaič

Todėl visose lietuvių ko
lonijose steigiami Lietuvos 
Šelpimo Fondo skyriai. Vie
nas tokių skyrių įsteigtas 
ir mūsų kolonijoj, Brighton 
Park.

Rugsėjo 8 d. 7 vai. vaka
re, Hollywood svetainėje, 
Brighton Parko Bendro Lie
tuvos Šelpimo Fondo sky
rius No. 6 laikys susirinki
mą. Šio skyriaus noras ir 
troškimas, kad visi šios ko
lonijos lietuviai, vyrai ir 
moterys, įstotumėt į šelpi
mą. Kad plačiau susipažinti 
šelpimo reikale, prašome bū
tinai atvykti į susirinkimą.

J. Kondraška

Ateinantį sekmadienį
Ateinantį sekmadienį, ru

gsėjo 10-tą, įvyksta didžiau^ 
sias lietuvių piknikas pager
bimui mūsų tautiečio Anta
no Olio. Piknikas įvyksta 
Harms’ Park, 4201 N. West- 
ern Avė., netoli Riverview 
Park. Harms’ Park yra la
bai paranki vieta piknikui, 
nes, gatvėkariu (Western 
Avė.) galima privažiuoti iki 
pat vartų. Turint mintyje, 
kad šiandien ne visi gali au
tomobiliais važiuoti į pikni
kus, šio pikniko rengėjai ir 
paėmė daržą ten, kur galia
ma gatvėkariais privažiuoti.

Pikniko programa bus į- 
vairi. Viena dalis prasidės 
popiet, apie 2-trą valandą, 
o kita vakare, ant specia- 
lės scenos, po atviru dan
gum.

Programoj dalyvaus, ko
mikas Baltramiejus ir Ceci
lija, Pupykių choras, “Mar
gutis” ir jo visas štabas. 
Bus šokiai, dainos ir juokai 
nuo vidurdienio iki vidur
nakčio. Rengėjai kviečia vi
sus į Olis pikniką. R. K.

Sdimus

Kas nors negera
Chicago Recreation Com- 

mission išleido pampletą, 
“Vacationing in Chicago”. 
Trečioj laidoj, antgalviu 
“Tauring the Old World”, 
ant puslapio 24, kur kalba 
apie lietuvius, sakoma, kad 
lietuvių “Felk>wship House 
at 831 W. 33rd PI. are center 
of community life.”

Vir.cakas

Vardinių atgarsiai
Bridgeport. — Praeitą 

šeštadienį įvyko vardinių 
puota pas žinomus Bridge
port gyventojus ir nenuils
tančius veikėjus Joną ir Ro
žę Mazeliauskus.

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų Draugijos Bri
dgeport skyriaus valdyba 
nutarė pagerbti savo (val
dybos) narę R. Mazeliaus- 
kienę jos vardinių proga. 
Svečių tarpe matėsi Maze-z
liauskienes sesuo M. Aitu- 
tienė air dukterim Irena, sky 
riaus pirm. Ambutienė, biz
nieriai Rizginai, Juškai, A. 
Leščinskienė, Pukelienė, Mil 
kintas ir kiti.

Kadangi susirinko visa 
skyriaus valdyba, tad ta 
proga apkalbėtai daug ir sky 
riaus reikalų, ypatingai bū
simą vakarienę spalio 15 d.

Pasilinksminę svečiai ir 
viešnios skirstėsi namo dė
kodami šeimininkams už ma 
lenų pobūvį ir vaišes, kurių

X A. L. Tilenis, iš Town 
of Lake, mūšiuose su japo
nais Pacifiko salose sužeis
tas. Už pasižymėjimus ko
vose apdovanotas Purple 
Heart ordinu. Beje, jis dė
koja visiems, kurie aukoja 
kraujo Raud. Kryžiui. Ra
šo, jei ne toji auka (krau
jas), jo, gal, jau nebūtų gy
vųjų tarpe,

X Kazimieras Davidonis 
S 1-c parvykęs namo iš San 
Francisco, Calif., tėvams pa
darė ir šeimai didžiausį sur- 
pryzą. Džiaugsmo ašarų bu 
vo namuose, ypatingai ma 
mytės, kuri ilgai nebuvo ma
čiusi sūnaus. Kazimieras y- 
ra pasižymėjęs penkiose 
“major” kovose Pacifike.

X Sylvia McElroy (Sabo- 
nytė), žinoma pianistė, pa
kviesta rudenį koncertuoti 
Denver, Colo., ir kituose pie
tinių vai. miestuose. Prieš 
išvykstant gastrolėms, čia 
jai koncertą rengia Downers 
Grove Moterų klubas.,

X Emilija Mitkienė, žino
ma Roseland veikėja, praei
tą savaitę išvyko į Los An
geles, Calif., pas savo vyrą, 
kuris išvykęs ten sveikatos 
taisyti įsikūrė nuolatiniam 
gyvenimui. Būrys draugių 
susirinko į stotį atsisveikin 
ti ir palinkėti laimės naujoj 
vietoj.

X. AnnAųgtyfjs, 6118 So. 
Laflin St., Keistučio choro 
narė, po apendiko operaci
jos jau grįžo iš ligoninės: 
namo. Jos motina bet gi ii- I
gas laikas kai serga ir gy~ , 
doma namie.

X Kun. dr. K. Gečys, at
vykęs iš Lietuvos į šį kraš
tą, jau beveik baigė rašyti 
knygą Lietuvos Bažnyčios 
Istorija. Knyga išeis anglų 
kalboje.

pas Mazeliauskus visada pa
tiriama. Ten buvus

X Cpl. A. J. Kissel iš 
Town of Lake, tarnaująs ka
riuomenėj ir dabai' esantis 
Italijoj, rašo, kad kiekvieno 
Amerikos kareivio Italijoj 
yra troškimas pamatyti Ro
mą. Jam taipgi teko pama
tyti. “Boy, what a beautiful 
city”, rase jis.

X Ignas ir Sofija Sakalai 
šiomis dienomis gavo žinią, 
kad jų duktė Aldona, dir
banti Karo Departamento la 
borą tori joj, Deal, N. J., pa
kelta į chemijos inžinierius 
Be to, laboratorijos išrinkta 
dalyvauti Amerikos Chemi
kų Sąjungos suvažiavime, 
kuris bus New Yorke rug
sėjo 11-14 dienomis. Ji yra 
narė tos sąjungos Chicago 
skyriaus.

X Julia ir Helen Klajūnai
iš St. Louis, Mo., viešėjo pas 
savo pusseserę Marijoną 
Matkevičienę ir pusbrolį Jo
ną Skelly. Abi yra uolios 
“Draugo” skaitytojos, dėl
to nepraleido nei “Draugo”

Jūsų Maldos
YRA DEL 

MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS '

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

L •

4?
MARIJONA TARVIDIENfi 

(po tėvata Vdraltattė)
Mirė Rūgs. 6 d.. 1944. 9:20 V. 
vak., sulaukus uenatvCa amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo ii 
Aiaullų apskr., Žagarės parap., 
Laižava kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Aleksandrą ir marčią 
Prancišką. 2 dukteria Kirbi e- 
tą Htaligienę ir žentą Justiną 
ir Marijoną Mtsultcnę, marčią 
Euphernia Slpavich Ir jos vy
rą Petrą. 8 anukus ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų Draugijos.

Kūnai] pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 Bo. 
BOth Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Aeštadien), 
Rūgs. 9 d. iš koplyčios *:30 
vai. ryto bus atlydėta j ftv. An
tano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingom pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bua 
nulydėta j ftv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine], draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse,.

Nuliūdę: Sūnits, Dukterys,
M arčio-. tentas. Anūkai Ir ki
ti Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkuą, Tel. Cicero 
1109.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi * Drauge”.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
UMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIII

Meniški, Vertingi 
paminklai 

mauzolejai
ŽENKLAI

* Štai Mumis 
Pasitikėjimo
Rekordas:

81 Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!
imniiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiui

PSRBONALIZnD MBlfORIALS AT NO iDDITIOULL COSTI 
PARTIOtTLiAB PEOPDB PRKFKB PAOHAMUS PltODUOTlOKS 

DISTRIBUTORS OP THB FAMOU8 MONTKUjO GRANITO

BŪT U. a. WAR BONDS WTTH THE SAVINOS

JOHN W. PACHANKIS
— THB LITHUANIAN MONUlflENT 1IAN — 

Member of the Lithuanian Chunhar of

MODERNI HvidinS PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 8646 TeL REPnbUc 4298 
V ALANTOS: Kaadlea v. vak.: Mtad. ir 8®km. 9-6 vai.

pikniko. Sako, turėjusios 
“good time”. Tą patį vaka
rą išvyko aplankyti ir tetą 
Skalandžiūnienę.

X John Pėža, Bele Vista, 
Calif., sako, kad daugumas 
turi klaidingą nuomonę, būk 
tai San Francisco lietuviaiI

j visi esą “lietuviški ruske- 
jliai.” Tarp 40 šeimų esą įt- 
’ vairių pažiūrų lietuvių, tik 
komunistai pirmieji įsteigė 
LDS ir Lit. Mot. Kultūros 
organizacijas ir neturi jo
kios konkurencijos. John Pė
ža jau 20 metų kai gyvena

šioje vietoje ir turi gerą 
darbą Columbia Steel Co.

X Vladas Žilinskas, 304 
Keating Avenue, Muskegon 
Heights, Mieh., sugrįžo iš 
kariuomenės 1943 m. rugsė
jo mėn. ir dabar dirba karo 
pramonėje. Kariuomenėje jis 
buvo nuo 1924 metų, seržan
to laipsniu, muzikantų ko
mandoje. Ugiausį laiką iš
buvo Havajų salose (apie 7 
metus), Panamoje ir Kinijo

je. Amerikoje teko buvoti 
su kariuomenės daliniais be
veik visose valstybėse. Prieš 
išvykdamas į kariuomenę 
buvo vargonininku Scran- 
ton, Pa. Aplankė Creek 
Battle ligoninėje esančius 
pažįstamus, kurie sužeisti y- 
ra parvežti iš įvairių karo 
frontų. Iš Creek Battle pa
suko Čikagon, kad aplanky

ki savo pažįstamus, kuriuos 
jau ilgą laiką nebuvo matęs.

Vienu Metų Mirties 
Sukaktuvės

POVILAS
RIMKUS

Jau sukako vieneri metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylima vyrų 
ir tėvelį, Povilų Rimkų. Nete
kom savo mylimo Rūgs. 11 d.,
1943 m.

Noru laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžinų atilsį.

MeB, atmindami tų jo liūd
nų prasišalinlmų iš mįjsų tar
po, užprašėme gedulingau Šv. 
Mišias su egzekvijomis už jo 
sielų šeštadienį. Rūgs. 9 d„
1944 m., Nekalto Prasidėjimo 
Švenč. Panelės Marijos parap. 
bažnyčioje, 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu 
su mumis pasimelti už a. a. 
Povilo sielų.

Nuliūdę:
Moteris Barliora, Sūnus Pet

ras U. S. N avy, Duktė Jnora- 
pina Šeputis, žentas Leonar
das, U. S. Army, Pusbrolis An
tanas ir visos kitos Giminės.

KBE1PKITES PRIE MUS 
TIESIOG IB SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI.

MUS JUSI

Geriausio Matoriolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pn 
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisu* Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Ava.)
PHONE: SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage
Avenue ,

Yards 1741-2■■■■■■■ N
4330-34 S. Califomia 

Avenue 
Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicago* Dalyse

Radio Pr WGESProgramai
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

GARI. KD1ANA LAIDOTUVINI (STAIGA

PRUZifM FUNERAL HOMErH Geriausia,- >uum — Moteris patarnauja.
■ PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

rnARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago, III. 
į. Telefonas — GROvehili 2242
3ta ' ' ............. 8 8

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 GROvehili 0142

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

NARIAI
Ghicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalys*

LACHAWICZ m SUNAI
8814 WEST 23rd PLACE 
18766 S. MI0H1GAN AVA

CANAL 2515 
OOMMODORE 5766 

PULLMAN 1276

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUSe
4348 80. CAUPOBNIA AVĖ. PI LAP. 8571

P.J. RIDIKAS
8854 80. HAUSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______Telephone YARD8 1419 ___

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

MAŽEIKA
S»l# LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YABDS
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I Švento Antano Par

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti Kun. KJęb. Ignas Albavičius ir Ciceriečiai.

VISI KELIAI VEDA Į VYTAUTO DARŽĄ, KUR TARP GAMTOS GRAŽUMŲ ĮVYKS PUIKUS, VISŲ NEKANTRIAI LAUKIAMAS-

______________m Cicero, MII-, Didysis Metinis Piknikas
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 10 d.. 1944 m. PRASIDĖS PAPRASTU MŪSŲ PIKNIKŲ LAIKU.

Tad, nėra reikalo plačiau aiškinti kas link mūšy metinio pikniko — tiktai atvy
kite šį sekmadienį į Vytauto Daržą su savo šeimynomis — ir su savo draugais 
ir pažįstamais ir mes užtikriname, kad nesigailėsite praleidę dieną su maloniais 
ir draugingais Ciceriečiais.

Taip, visi keliai veda į visy mėgiamą Vytauto Daržą — nes visi Lietuviai iš 
artimesniy ir tolimesniy koloniją ir miestą gerai žino Ciceriečiy vaišingumą, drau
giškumą, ir gabumą visuomet suruošti ką nors naujo, įvairesnio — pripildyta su 
įvairiomis linksmybėmis ir maloniais surpraizais.

Cicero gerovės centras

Atlieka naudingus darbus
VAIKAI TURI PROGOS PRALEISTI LAISVĄ LAIKĄ 

CENTRE, DIRBDAMI NAUDINGUS LAVINIMOSI 
DARBUS. FONDO VAJUS PRASIDEDA SPALIŲ 
2 DIENĄ.

Per dvidešimt keturis me
tus tarnybos bendruomenei,
Cicero Welfare (gerovės) 
centras, išlaikomas Com- 
munity Chest of Cicero, Ine., 
užsipelnė pagarbos ir pagy
rimą dėl savo veiklos. Gero
vės centre daugelis įrankių 
(daiktų) yra skiriama viso
kio amžiaus vaikams, taip 
pat ir suaugusiųjų grupėms.

Cicero Welfare centre yra 
įvairių skyrių, kaip boy’s 
workshop, girl’s arteraft 
klasės, šeimos biuras, dan
tų klinika ir t. t.

Cicero gerovės centre vai
kai turi progos vasaros me
tu praleisti laiką, dirbdami 
įvairius darbelius. 1944 m.,
liepos mėnesį 1026 vaikai i NcgorCli 
praleido daug laimingų va
landų darbo šapoje, kur jie 
statė laivus, dirbo knygų dė
žutes, lempas,
kitus daiktus.
kai, tėvams leidžiant, dirbo 
mašinas, kaip medžiui piau- 
ti ir t. t. Laike vasarps mė
nesių šapa yra atdara nuo 
9 iki 5 vai. dienos metu. Kai 
mokyklos atidaro duris, vai
kai taip pat turi progą dalį 
laiko praleisti gerovės cent
re.

Cicero gerovės centras,

nės fondui, kuris išlaiko ge
rovės centrą.

Jūs esate maloniai kvie
čiami aplankyti Cicero ge
rovės centrą, 5341 W. Cer- 
mak rd. Vajus dėl Commun- 
ity Chest fondo prasidės 
spalių 2 d., 1944 m.

Cicero gerovės centras 
dirba naudingą darbą, todėl 
yra vilčių, kad centras susi
lauks iš jūsų paramos.

TAIP SUNAUDOJA LAISyĄ LAIKĄ

Šiame paveiksle matome vaikus dirbančius laisvu laiku Cicero gerovės centre, ku
ris randasi 5341 W Cermak rd. ,

Už skrybėlaitę

Gavo šešis mėnesius kalėjimo
LABAI MYLĖJO SKRYBĖLAITES, NET APSIVERKĖ

Orazio Folisi, 74 metų, 
2319 Kenwore avė., nusimi- 

lėktuvus ir nė nuo to laiko, kai jo žmo- 
Vyresni vai- na Eleonora mirė prieš me

tus. Jis parašė raštelį: “Aš 
negaliu be jos gyventi”, žiū
rėdamas į jos paveikslus, 
paskui jis revolverio šūviu
nutraukė sau gyvybės siūlą. 

* * *

Kai padėjo
Mrs. Ruth Schumdde, 6142 

So. Spaulding avė., nuėjo 
kuris randasi 5341 Wcst Piltis į krautuvę, bet grįžo 
Cermak rd, Cicero, 50, III, tuščiomis rankomis. Ji pa- 
duoda progos vaikams pra- dėjo savo rankinuką krau- 
leisti laisvą laika, ir tuo bū- ‘uveje. 3134 W. 63rd str., ji 
du vaikai yra sulaikomi nuo pareiškė policijai, ir ranki-

Automobilio bagaže

Buvo užrakintas 7 valandas
KARO FABRIKO VIRŠININKAS PAĖMĖ DU JAUNUO

LIUS PAVEŽTI, JIE APIPLĖŠĖ, IR UŽRAKINO 
AUTOMOBILIO BAGAŽO SKYRIUJE.

Karo fabriko viršininkas , Weaver pasakė, kad jis 
rugsėjo 7 dieną papasakojo 'paėmė pavežti du jaunuo- 
policijai nepaprastą įvykį, ilius, abu 17 metų, ir važia-

Laivyno nuostoliai

nukas dingo, neteko $150, už 
$160 laikrodį ir $15 money 
order.

♦ # ♦

Nukrito
John McVicker, 39 metų, 

9015 Houston avė., teplioto- 
jas (painter), nukrito 30 pė-

gatvės negeistinos įtakos.
Taip pat Cicero gerovės cen
tre randa sau vietą susirin
kimams mergaitės ir berniu
kai skautai. Čia taip pat ir 
vietos poilsiui ir pasilinks
minimui.

Cicero gerovės centras at
lieka naudinga darbą, todėl įr susižeidė, kai dirbo 
prašoma, kad būtų suteikta nHnoi8 Central geležinkelio 
parama Cicero bendruome- signaio bokšte, E. 27th str.

Jis paėmė pavežti du jau
nuolius, Manitowoc, Wisc. 
Jaunuoliai jį sumušė, apiplė
šė ir laikė jį daugiau kaip 
septynias valandas belaisviu 
automobilio bagažo skyriu
je.

Nukentėjęs nuo jaunuolių 
vadinasi Guy C. Weaver, 62 
metų, 622 State st., St. Jo- 
seph, Mich. Jis pareiškė 
Englewood stoties policijoje, 
kad jis negalėjo išsilaisvinti 
iš paliktp automobilio, prie

vo iki Hubbard Woods, pie
tuose nuo Highland Park, 
kai jie privertė jį važiuoti į 
nuošalią vietą, grąsinant su 
revolveriu.

Jis pasakė, kad jie paėmė 
$60. jo paltą nuo lietaus, vir
šutinį paltą ir valizą, paskui 
sudavė jam per galvą ir už
rakino jį automobilio bagažo 
skyriuje (kur sudedami 
daiktai).

Paskui jis suprato iš tra-

Laivyno departamentas 
rugsėjo 6 dieną paskelbė 
Jungt. Amerikos Valstybių 
jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
156 jūrininkai mirė.

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

Įdomus įvykis
PORTU AND Ore.— Port- 

land Astoria autobuso vai
ruotojas buvo nustebintas, 
kai moteriškė keleivė papra
šė iš jo dviejų tikietų.

“Aš sveriu 481 svarą”, — 
ji paaiškino, — “ir aš noriu 
užimti dvi sėdynes”.

Ji taip ir padarė.

65-tos ir Loomis, iki tol, kol fiko ūžesio, kad jis randasi 
jis išsimušė sau kelią į už- Chicagoje, kur jis buvo ve- 
pakalinę sėdynę. žiojamas kelias valandas.

Jaunuoliai pasikeisdami vai
ravo, nes Weaver girdėjo 
sakant: “dabar aš vairuo
siu”.

Kai automobilis buvo pa
liktas, Weaver bandė gauti 
pagalbą, daužydamas auto
mobilio bagažo duris, bet 
niekas neišgirdo. Paskui jis 
pats prasimušė sau kelią į 
užpakalinę sėdynę, ir vėl ta
po laisvas.

Rado lavoną
Praeitą trečiadienį Michi- 

gan ežere, prie 40-tos gat
vės, rasta? vyro lavonas. Jo 
pavardė nežinoma, turėjo' 
apie 50 ar 55 metus am
žiaus.

Pavogė gazolino ir 
aliejaus kuponus

Iš Sinclair stoties. Grays- 
£ ■ ■ ■ lake, vagys paėmė 40,000 ga-
JuSliCJimal Jonų vertės gazolino kupo-

Chicagos miesto sveikatos nų ir daugiau kaip 10,000 
departamentas praeitą tre- ' galonu kuro aliejaus kupo- 
čiadienį pranešė apie tris nų. Vagys taip pat paėmė
naujus susirgimus 
žiąus liga.

paraly- $14, bet nelietė seifo, kuria
me buvo $1,400.

KITAS VAIZDAS

Šiame paveiksle matome kitą vaikų grupę, kuri praleidžia laisvą laiką Cicero ge
rovės cente.

Miss Alberta C. Madison,
36 metų, anądien buvo susi
jaudinusi ne dėl to, kad ji 
gavo šešis mėnesius kalėji
mo, bet kad ji neteko skry
bėlaitės.

Ji mylėjo skrybėlaitę.
Ir Miss Madison žinojo 

apie skrybėles. Ji yra pirku
si jas šalvie — naudojant 
netikrus čekius. Ji penkis 
mėnesius už tai buvo Los 
Angeles kalėjime, bet iš čia 
išėjo su skrybėle.

Atvykusi į Chicagą prieš 
kelias dienas, ji pamatė 
skrybėlę Janows krautuvė
je, 1017 E. 63rd str. Ji no
rėjo tos skrybėlės, buvo gra
ži.

Alberta negalėjo atsispir
ti. Skrybėlaitė kaštavo $18, 
ir ji padavė $30 čekį, gavo 
$11.95 grąžos. Čekis buvo 
paleistas apyvarton ir Al
berta tapo areštuota Stevens 
viešbutyje, kur ji gyveno.

ADMIROLO SŪNUS ŽUVO "į
I

Teisėjas William V. Daly 
nubaudė ją šešiems mėne
siams kalėjiman, Bridewell.

Paskui kalbėjo Mrs. Ja- 
nows, ir pareiškė, kad ji no
rinti skrybėlaitę atgauti. 
Teisėjas sutiko. Alberta ver
kė. ' ”•

Alberta pareiškė, kad jai 
verčiau gauti dar kiti šeši 
mėnesiai, negu atiduoti skry
bėlaitę.

VAIRIO 
DOMIO 

ŽINIO

Lt. Comdr. Manning M. 
Kimmel, sūnus Amerikos 
Jungtinių Valstybių admi
rolo Husband Kimmel, žuvo 
su submarinu Robalo Paci- 
fiko vandenyse. Jis buvo 
submarino komendantas. 
(Acme-Draugas telephoto)

Kenuotos daržovės
WASHINGTON. — Karo 

maisto administracija pra
nešė rugsėjo 6 dieną, kad 
daugelis kenuotų daržovių 
ir procesuotas maistas bus 
išimta iš racionavimo sąra
šo rugsėjo 17 dieną.

Pateko nelaisvėn
Iš Stockholmo pranešama, 

kad trys Amerikos karo ko
respondentai pateko vokie
čių nelaisvėn, kai jie įvažia
vo į fronto linijas. Apie tai 
pranešta rugsėjo 6 dieną.

Pfc. George Salach. 20 me
tų amžiaus, kurio motina 
gyvena Ciceroje, parašė laiš
ką. Jis tame laiške rašo, kad 
žiebtuvėlis (užsidegti ciga- 
rietėms) išgelbėjo jo gyvy
bę Italijos fronte, Anz’o pa
krantėje. Jis turėjo žiebtu
vėlį kišenėje. Šūvio skeveld
ra atsimušė į žiebtuvėlio dė
žutę. Kareivis mano, kad jis 
būtų gavęs mirtiną žaizdą, 
jei nebūtų turėjęs žiebtuvė
lio. Jis sveiksta ligoninėje.

Motina nusiuntė sūnui 
naują dėžutę cigarietėms ir 
žiebtuvėlį.

Paspruko
JAMESTOWN, N. Y. — 

Negyva žuvis laikė gyvą 
gulbę nelaisvėje keletą va
landų Chautaugna ežere. Ly
deka, 38 colių, 18 svarų, pa
spruko iš žuvautojo, prary- 
jusi pusę meškerės, ir meš
kerės kabliukas perdūrė gul
bės koją.

Tai kaip gersime?

Viena karta Baltramiejus
Prunkša šventė gimtadienį.
Atėio trys draugai jį pa
sveikinti.

Baltramiejus klausia:
“Nu, vvrai. turiu keturias 

bonkas degtinės. o kaiD mes 
versime: ar kaiD žmonės, ar 
ksin gyvuliai?”

Draugai patraukė pečiais 
ir r» mis i atsakė:

“£inoma. kad gersime 
įkn’n žmonės.”

“Jei mes gersime kaip 
žmonės, o rife kaiD gyvuliai, 
tai dar reikia parsigabenti 
kokias tris bonkas degtinės, 
nes mums. turbūt, neužteks 
to. ka turiu”. — tarė Baltra-
mieius — ir užsakė telefo-♦
nu. ksd dar i’ems Dristatv-

SKAITYKITE “DR AUGĄ” j tų penkias bonkas degtinės 
PLATINKITE “DRAUGĄ” i iš netolimo galiūno.




