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PRALAUŽĖ NACIU LINIJA BELGIJOJE
Bulgai Pradėjo Kautis su Vokiečiais

NEW YORKAS, nigs. 8. 
—Britų radio sakė Bulgari
ja šį rytą paskelbė karą Vo
kietijai.

LONDONAS, rūgs. 8. — 
Raportai iš Cairo sakė bul
garai kariai kaujasi su na
ciais prie Serbijos rube- 
žiaus, o laisvosios Jugosla
vijos radio sakė Bulgarijoje

Šimtas Milžinų Puolė Mandžuriją
WASHINGTON, rūgs. 8. 

—Milžiniškųjų B-29 bombe
rių komandos štabas prane
šė apie naują Superfortress 
ataką ant japonų taikinių 
Mandžurijoje.

Tokyo radio pranešimas 
sakė suvirs 100 tų milžiniš
kų lėktuvų dalyvavo atako
je ant Anchan ir Penhsihu, 
ir tvirtino, kad trys jų buvo

Trišakė Rusų Ofensyva Balkanuose
MASKVA, rūgs. 8.—Rusų 

daliniams skubant vakaruo
tai, kad susijungti su jugo
slavais partizanais, kiti da
liniai žygiuoja į svarbųjį 
susisiekimo centrą Sibiu, 
Transylvanijoje.

Nieko nepranešta apie 
operacijas prieš Bulgariją, 
ir nėra jokių ženklų, kad 
Maskva būtų atsiliepusi į 
bulgarų prašymą dėl paliau
bų.

(Nacių pranešimas sakė

Naciai Sulaiko Britų Ofensyvą Italijoj
ROMA, rūgs. 8.—Aštun

tos armijos tankai ir pėsti
ninkai pasistūmėjo dar my
lią pirmyn Adrijos krante 
ir pasiekė Marano upę, tik 
keturias mylias nuo Rimini, 
bet 12 mylių nuo kranto 
naciai, kontratakuodami su 
tankais, sustabdė sąjungi
ninkų ofensyvą.

Kitam Italijos fronto ga
le amerikiečiai dasivarė iki 
dviejų mylių nuo Pistoia, 
paskutinio didesnio priešo 
laikomo miesto į pietus nuo 
Gotų linijos. Netoli pakran
tės priešo artilerija pradėjo 
šaudyti į amerikiečių pozi-

KALENDORIUS
Rugsėjo 9d.: ftv. Petras 

Kleveros; senovės: Vylius 
ir Ramunė.

Rugsėjo 10d.: 15-tas Sek
madienis no Sekminių, Šv. 
Mikalojus Tolent ietis; seno
vės: Kiteinia ir Karilė.

Rugsėjo 11d.: ftv. Protas 
ir Hiacintas; senovės: Gin
tautas ir Sungailė.

ORAS
Dalinai ūkanota. Šilta.

prasidėjo masinis sukilimas 
prieš nacius okupantus.

(Amerikos 15-tojo aviaci
jos dalinio štabas sakė visi 
nacių pabėgimo keliai nuo 
Vienos ir Budapešto į Bul
gariją ir Graikiją perkirsti. 
Amerikos lėktuvai šiandien 
iš naujo atakavo geležinke
lius ir aerodromus Jugosla
vijoje.)

numušti, bet pripažino, kad 
padaryta nuostolių.

Anchan yra didelis plieno 
gamybos centras, o Penh
sihu yra anglies centras ne
toli Mukdeno.

Amerikos pranešimas sa
kė tik, kad B-29 lėktuvų ob
jektai buvo “svarbūs indus
triniai taikiniai japonų val- 

Mandžurijoj.”

rusai pasivarė per Bulgari
ją ir pasiekė Demotikri ra
joną Graikijoje, prie Turki
jos sienos.)

Lenkijoje, rusai veržiasi į 
pietinį Rytprūsių rubežių, 
šiaurryčiuose nuo Varšuvos, 
kur vokiečiai smarkiau prie
šinasi.

(Lenkų spaudos biūras 
Londone sakė vokiečiai ap
leido Praga liniją, į; rytus 
nuof Varšuvos.)

cijas į šiaurę nuo Pisa.
Vokiečiai tebelaiko Cori- 

ano kalną, keturias mylias 
nuo Adrijos kranto, ir San 
Savino kalną, nepilnai še- 
šias mylias nuo kranto.

Tuoj į pietus nuo San Sa
vino nacių šarvuočiai vakar 
bandė pravesti smarkią kon
trataką, bet nukentėjo dide
lius nuostolius.

Kaltina Japonus už 
Riaušes Australijoje

CANBERRA, rūgs. 8. — 
Ministras Pirmininkas Cur-
tin sakė japonai buvo kalti•
už kruvinas riaušes rugpjū
čio 5 d., kuomet jie sukilo 
prieš australiečius sargybi 
nius vienoje Australijos sto 
vykioje.

Grumtynėms užsibaigus, 
231 japonas buvo negyvas, 
ir 108 buvo sužeisti. Aus- 
traliečiai - nedaug” nuken
tėjo.

Daugiau negu 900 japonų 
dalyvavo riaušėse ir keli 
pabėgo, bet visi buvo vėl su
imti ir grąžinti stovyklom

------------- —---- H --------------------------
BELGIJOS SOSTINE IŠLAISVINTA Įsteigė 5 Pozicijas Anapus Moselle; 

Priversti Pasitraukti iš Nancy
MOSELLE UPES FRONTAS, rūgs. 8.—Amerikos tre- 

čioji armija įsteigė dar tris pozicijas anapus Moselle upės, 
ir nežiūrint didelės opozicijos, praplėtė dvi anksčiau įs
teigtas pozicijas. Amerikiečiai atmušė 6,000 pėstininkų ir 
35 tankų, ataką, kuri bandė prasiveržti užpakalin trečios 
armiųos taip Metz ir Verdirn.

LONDONAS, rūgs. 8.—Keturios sąjungininkų armijos 
pralaužė nacių Al bert kanalo liniją Belgijoje ir veržiasi 
pirmyn 200 mylių ilgio frontu. Ataka dasivarė iki 25 my
lių nuo Vokietijos sienos. Britų antros armijos kariai sku
biai persikelia per Albert kanalą.

Gen. Eisenhower štabas šiąnakt ir vėl sulaikė visus ra
portus apie sąjungininkų žygiavimą, kad neduoti priešui 
progos susigaudyti. Naciams dabar tenka spėti, kur didy
sis puolimas įvyks—per Limburgo provincijos lygius lau
kus Olandijoje, per tvirtovių tinklą aplink Liege, per Ar- 
dennes mišką, Metz spragą ar Belfort perėją.

Džiūgaujančios minios lipa ant britų tankų, kad gauti “pergalės” pavežėjimą per 
Brusselį, sąjungininkų kariams įėjus į tą miestą.

(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas.)

5 Japonų Divizijos 
Okupavo Lingling

CHUNGKING, rūgs. 8.— 
Kinijos komanda pranešė, 
kad penkios japonų divizi
jos užėmė Lingling, ameri
kiečių aviacijos bazę pieti
nėj Hunan provincijoj.

Lingling yra 75 mylios į 
pietvakarius nuo Hengyang 
ir nepilnai 10 mylių nuo 
Kwangsi provincijos.

Jungtinėmis Jėgomis 
Atakavo Palau Salą

PEARL HARBOR, rūgs.
8.—Šiandien pranešta, kad 
lėktuvnešiai iš centrinio Pa- 
cifiko susijungė su didžiai
siais lėktuvais iš pietvaka
rių Pacifiko atakuoti japo
nų laikomą Palau salą, ku
rio didieji uostai randasi tik 
550 mylių nuo Philippinų.

Lėktuvai iš lėktuvnešių 
nerado jokios priešo opozi
cijos. MacArthur komandos 
lėktuvai numetė 90 tonų 
bombų ant aerodromo paki
limų aikščių, ir taipgi nera
do opozicijos:.

I
Karinėms Jėgoms 

Užteks Jaunuoliu
WASHINGTON, rūgs. *& 

—Drafto direktorius Lewis 
B. Hershey sakė Amerikos 
karinėms jėgoms šiemet už
teks dabar esančių 1-A vy
rų ir 18 metų sula f kušių 

j jaunuolių.

KIEK MYLIU į BERLYNĄ
1— Iš Rusijos fronto 312 

mylių.
2— Iš vakarinio fronto: 

362 mylios.
3— Iš pietinės Prancūzijos 

485 mylios.
4— Iš Italijos fronto 585 

mylios.

PIRKITE KARO BONUS!

Willkie Vadina Abi 
Partijas 'Bailiais'

NEW YORKAS, rūgs. 8. 
—Savo straipsnyje Collier’3 
žurnale WendeiM L. Wi|feį
sakė abi partijos, demokra
tų ir respublikonų, priimda
mos išsisukinėjančias plat
formas savo konvencijose 
Chicagoje, pasirodė esan
čios bailios, ir “paruošė dir
vą trečiam Pasauliniam Ka
rui.”

Anot republikcnų 1940m. 
kandidato, abi platformos 
įrodo politikierių norą vi
siems įtikti ir nė vieno neį
žeisti.

Prezidentas Sušaukė 
Aukštąją Komandą

WASHINGTON, rūgs. 8 
—Prez. Rcoseveltas šian
dien pakvietė Gen. Marshall, 
armijos štabo viršininką; 
Adm. Leahy, Prezidento as
meninį štabo viršininką: 
Adm. King, laivyno viršinin 
ką, ir Gen. Arnold, armijos 
aviacijos viršininką, į Bal
tuosius Rūmus pasitarimui

BRITAI VAROSI 
PIRMYN BURMOJE

KANDY, Ceilonas, rūgs. 
8.—Britų 30-tos divizijos 
patrulės, besivarydamos pa
gal Mandalajaug geležinkelį 
šiaurinėje Burmoje, pasiekė 
Hopin, 36 mylias į pietus 
nuo Mogaung, ir kol kas ne
sutiko japdnų pasipriešini
mo.

KARO BIULETENIAI
—Brusselio radio praneši

mas sakė amerikiečiai išlai
svino Le Havre uostą Pran
cūzijoje.

Tas pats radio sakė kana
diečiai užėmė didįjį Ostend 
miestą.

kad Premjeras Hubert

Belgijos Viršininkai 
Grįžo į Sostinę

NEW YORKAS, rūgs. 8. 
—Brussels radio pranešė, 

Pier-
lot, visi jo kabineto nariai 
ir Belgijos seimo viršinin
kai sugrįžo į Belgijos sosti
nę.

Nacių Ambasadorius 
Pamišo, Nusižudė

LONDONAS, rūgs. 8. — 
Pranešta iš Madrido, kad di 
plcmatiniuose rateliuose gau 
ta žinių, jog Manfred von 
Killinger, Vokietijos amba
sadorius Rumunijai, išėjęs 
iš proto kuomet išgirdo, kad 
Rumunija susitaiko su Ru
sija, užrakinęs ambasados 
duris, sušukęs “Mes visi tu
rime mirti už Fiurerį,” ir 
kulkosvydžiu sušaudęs savo 
sekretorių ir kelias moteris j 
patarnautojas. Jo lavonas j 
buvo rastas prieš didelę ! 
Hitlerio fotografiją.

Vokiečiai Ispanijoje 
Turi Grįžti Reichan

LONDONAS, rūgs. 8. — 
Paryžiaus radio sakė žinios 
iš Madrido praneša, kad vi
siems Ispanijoje esantiems 
vokiečiams nuo 16 iki 60 
metų amžiaus įsakyta tuoj 
grįžti Vokietijon. įsakymas 
neliečia vien tik diploma
tus.

Popiežius Atsiliepė 
j j Lenkų Atsišaukimą

LONDONAS, rūgs. 8. — 
Lenkų telegrafų agentūros 
pranešimas sakė Šventasis 
Tėvas atsiliepė į Varšuvos 
lenkių moterų prašymą dėl 
Vatikano pašalpos, ir parev5 
kęs Prezidentui Raczkiewi- 
cziui savo nuoširdų pritari
mą.

Naciai smarkiai priešinasi 
pagal Moselle upę, kur Lt. 
Gen. Patton trečioji armija, 
kuri veržiasi į Metz, randasi 
tik 20 mylių nuo Hitlerio 
vakarinės sienos.

Štabo pranešimas sakė pa 
trulės, kurios buvo įsiveržu- 
sios į Nancy miestą, buvo 
priverstos ^pasitraukti. Ta
čiau, amerikiečiai tvirtai 
laiko Toul, 11 mylių į vaka
rus.

Lt. Gen. Hodges pirmoji 
armija užėmė Huy, prie 
Meuse upės, ir tuomet pasi-, 
varė 15 mylių iki Liege apy 
linkės, 25 mylias nuo Aa- 
chen, Vokietijoje.

Į pietus nuo Liege-Namur 
rajono pirmoji armija persi
kėlė per Meuse upę beveik

U. S. Kariai 70 Mylių nuo Vokietijos
ROMA, rūgs. 8.—Sąjungi- 

įinkų štabas pranešė, kad 
Lmerikiečiai, kurie varosi 
cirmyn didžiuoju vieškeliu 
iš Chalon-įsur-Saone, pieti- 
įėj Prancūzijoj, pasiekė Be- 
lancon, 70 mylių nuo Vokie- 
ijos sienos.

Poni vo v’Trrl o i O 1» 1

Naciai Viršininkai
LONDONAS, rūgs. 8. — 

Yorkshire Post militarinis 
korespondentas sakė nacių 
armijos viršininkai daro 
bendrą atsišaukimą Vokie
tijai pasitraukti iš karo ir, 
tuo bent ką išgelbėti iš karo 
griuvėsių.

Jis sakė kažkurie nacių 
vadai neva remia tą atsišau
kimą, ir galima tikėtis ko
kių nors politinių žygių, ku
rių tikslas būtų išvengimas 
sąjungininkų okup a c i j o s.' 
Anot korespondento, tas są
jūdis veikiausiai rišasi su' 
dabar vykstančiu nacių su-' 
sirinkimu Berlyne.

(Prez. Rooseveltas šian
dien pareiškė laikraštinin
kams, kad sąjungininkai nė-

visu jos ilgiu ir veržiasi į 
Ardennes mišką, Luksem- 
burgo link.

Nieko nepranešta apie 
britų dalinį, kuris kelias 
dienas atgal įsilaužė į Olan
diją, bet Belgijoje ir pagal 
kanalo krantą Prancūzijoje 
britai, kanadiečiai ir lenkai 
kariai baigia išmušti izo
liuotus nacių lizdus.

Sąjungininkai dabar yra 
pozicijoje pradėti didelį puo 
limą ant Siegfried linijos by 
kur, o nusilpusi vokiečių 
kariuomenė neturi užtekti
nai karių, kad užpildyti sa
vo paskutiniąją apsigynimo 
liniją ir sustabdyti tokį są- 

' jungininkų puolimą.

čiai pasiekė nacių įsteigtą 
apsigynimo liniją prie Loue 
upės.

Amerikos kariai šiuo lai
ku smarkiai kaujasi su na
ciais, kurie gina savo 19-tos 
armijos likučius, pasitrau
kiančius į Belfort perėjos 
Vokietijon pusę.

Ragina Susitaikyt!
na gavę jokių taikos užkal
binimų iš Vokietijos.)

Lėktuvai Praskina 
Kelią Kariuomenei

LONDONAS, rūgs. 8. —. 
Apie 2,000 Amerikos ir An
glijos bomberių šiandien ata 
kavo nacių įrengimus piet
vakarinėj Vokietijoj ir na
cių garnizoną apsuptam Le 
Havre uoste, Prancūzijoje.

Amerikos bomberiai puolė 
chemikalų ir aliejaus fabri
kus prie Ludwigahafeno, 
ginklų sandėlį prie Kastel, 
netoli Mainz, ir šarvuočių} 
fabriką prie Gusta vsburgo, 
į pietvakarius nuo Frank
furto.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN E
Sportininkui pagerbti I

Johnny Dickshot yna la- Nacijas narys. Komisijos na-
bai išgarsėjęs lietuvis ir vi
sų Waukegano gyventojų ži
nomas. Jis yra labai daug 
pasidarbavęs Waukegano lie 
tuvių labui. Yra pavyzdin
gas Šv. Baltramiejaus para
pijas narys. Augina tris dūk 
reles.

Jo
prie įvairių parengimų ir 
niekad neatsisako nuo da.-- 
bo. Už tai visi darbuojasi,

riais yra: Bart Tyreli, Wau 
kegano policijos virš.; Frank 
Dalence, Joseph Stanzack, 
Luby Zupansic, Tony Goi- 
don, Dom, Burba, Robert 
Therry, Ornille Baker, Frank 
Stanzack, Waltėr Smith,
Frank Kuzmickas, Walter

žmona visados dedasi Hallstein, Joe Terlap, Raki 
Kirn, August Cepon, Martini 
S ve te, Jr., Jacob Novak, Joe 
Salana, Mike Opeka ir John 
Wladink.kad pagerbus jį vadinama!

Johnny Dickshot Day. Pa* Kas nori gauti tikietų ga- 
rengimas įvyks rugsėjo 9 Ii kreiptis prie komisijos. Jei
dieną, 8:30 valandą vakare, 
Ccminskey Parke, kur bus 
lošiama baaeball White Sox 
su St. Louis Brown. Parke j Parke, 
geriausia vieta yra rezervuo
ta vaukeganiečiams. Bus pa
imta Special North Shore 
traukinys, kuris išeis iš Ed
ison Ct. stoties 6 valandą 
vakare. Komisija turėjo 500 
tikietų ir jau visus išpar
davė.

pasitaikytų lietus, tai viskas 
bus atidėta kitai dienai, ka
da bus žkidimas Comiskey

Sėkminga pramoga

Šv. Teresės Altoriaus Puoj 
Šimo draugystės “outdoor”:

PRIE VAKARŲ SIENOS į vo išvažiavęs atostogų. Da
bar jau sugrįžęs namo ir sa
ko turėjęs labai smagų lai- 

* ką. Aplankė daug savo drau- 
I gų, kurių ilgą laiką nebuvo 
matęs. Taipgi aplankė savo 
mylimus tėvelius, brolius ir 
seseris.

Duoda dovanų
j Nekalto Prasidėjimo P. š.
I mergaičių draugystė nusita
rė duotį dovąnų laimėjimui 
karo boną. Visos narės ža
da pardavinėti tikietus. Visų 
prašoma paremti draugiją, 
kuri nori padidinti savo iž
dą. ' M. Z.

pataisymas

Po Labor Day “Draugo” 
pikniko, žinutėse (Aplink 
mus) buvo parašyta, kad 
iš Waukegano dalyvavo vi
sa Žekų šeima ir dar atvežė 
keletą veikėjų, kaip “Drau
go” koresp. Zaveckienę ir

Amerikos Pirmoji ir Trečioji Armijos jau puola vokįe-i veikėją E. Kačinsfcaitę. 
čių Siegfried liniją (tvirtovės sieną). Kitos sąjungininkų šiųomi pataisome klaidą.

bingo rugpiūčio 27 d. buvo kariuomenės siekia vokiečius uždaryti pajūryje ir išlais- 
l.ibai sėkminga. Kadangi pa- vinti Olandiją. (Acme-Draugias telephoto)

Moters nuoširdumas, o ne j žmogus gali tapti žmogu- 
jos veido grožio išraiška te- mi tik per auklėjimą. — Kan- 
laimės mano meilę. — i tas.

Shakespeare

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Komisiją Johnny Dickshot 
D^y sudaro sekantieji: pir
mininkas Howard Busick, 
pagelbininkai Waukegan ma 
yeras Frank Wallin ir No. 
Chicago mayoras John Dro- 
mey, deputy sheriff Robert 
Jenkins, sekretorius Joseph

sitaikė lietus, viskas įvyko 
Lietuvių svetainėj. Komisi
jos pasidarhavimu, pelno li
ko $120.00. Visos narės džiau 
giasi, o komisija dėkinga vi
siems už paramą ir dovaną,

Susirgo iš susirūpinimo Laiminga

Urbaitienė, 1605 Sheridan 
Rd., išvežta į Šv 
ligoninę rugsėjo 3 dieną ir
randasi gydytojo priežiūroj, 

kurią laimėjo Vincenta Ra- išleidus savo mylimą vyrą
jums.

Artinasi jubiliejaus 
iškilmės

Artinasi diena kun. Juo
zapo Cužausko sidabrinio ju
biliejaus iškilmių komisija 
darbuojasi, kad bankietas 
būtų vienas puikiausių. Pra
šoma visų parapijonų ne
laukti tikietams įsigyti pas- 

; kutinės dienos. Komisija no
ri žinoti, kokiam skaičiui 
reikės valgio pagaminti. Ko
misija šie- bankieto turės la
bai svarbų susirinkimą mo-

Edvardą į Dėdės Šamo ka
riuomenę, labili susirūpino ir 
iš to susirgo. Visi draugai 
reiškia jai užuojautos ir lin
ki greit sustiprėti.
Mirė

Juozapas Padora, šv. Te
resės ligoninėj mirė rugsėjo 
4 d., sulaukęs 81 metus. Gy
veno pas savo sūnų. Velio
nis išgyveno Waukegane 46 
metus.

Laidotuves įvyko, rugsėjo 
7 dieną iš Šv. Baltramiejaus

Diana Horne labai diiau- 
Teresės giasi laimėjus vieną, dovanų 

dienraščio “Draugo” pikni
ke. Ji yra duktė Jono ir Su- 
zanos Žekų. Dr. Jonas Žekas, 
Jr., su savo žmoną Monika

Būtų taip ir įvykę, bet kuo
met M. Zaveckienė ir E. Ka
činskaitė atvyko pas žekus, 
šie jau buvo išvažiavę į pik
niką. Joms tad teko į pik
niką važiuoti skyrium.

Mano 28 metų praktikavimai 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

/Phone YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami J 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jlmo — (eolor 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

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 PASINAUDOK1T

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — »:30 P. AL
WHFO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS I-“ A~

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETlJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVI
Kai J ūma prikimba ▼•Durniai* uA 

kiatAjimaa ir Jfia jaučitč* aurai* 
ginti, aarvuati k blogoj* nu o taiko ja 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — ųal- 
vo* akaudijimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių auiriroų. navirfki- 
nimų, nemigą, neturčjim* apetito ir 
jū* skilvi* jaučiam apsunkinta* dėl 
gezų ir iipūtimo —- jaigykite Dr. 
Peter’a daug metų iimėginto Gomoso. 
Daugiau negu liuoauotpja*, ji* taip
gi yra vidurių stiprintoja*, audarytae 
ii 18 pačio* Gamtos gyduolių 
Šaknų, žiedų ir augmenų. Gomaio 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti jom* {velniai ir sklandžiai 
paiaiinti uikietėjuaiaa rimą t ea i pa-

i;elbati praialinti užkietėjimo gazua, 
r auteikia akilviui ma- 
onų iilumoa jauamų.

Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutėa 
užraao, Jei jūa 
vėl norite jauati 
džiaugam* ma- 
lonioa pa geibo* 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų gkuvi, jaigy* 
kitę Gemose 
ėiandien.

Jeigu jfla negalit* nualpirlctl tavo ap 
kė). aiųalrtt praiym* dėl niOaų "luaipa 
mui” paaitljrme Oamoao ir giuaita —

6Qc vertė* 
Bandymui Bonkute*

DR. PBTKR’8 OLBJO LIN1MENT — 
aatiaeptikaa — kuria *uteik>a greit* paleng- 
vinim* nuo reuraatiiku ir neuralgiikų 
alcauamų, muakulieio nugarskauamo, austin- 
gualu ir skaudžių muskulų, patempimų i* 
ny katelėj imu.
DR. PBTBR’S MAGOLO — aikalinaa — 
palengvina laikinai nekyriuoe skausmingus 
(kilrio sutrikimus kaip pavyidiiui rūkitiea 
aevirikinimat ir rlnruo.

DYKAI

Siųskit jįį “Special 
tymo" Kuponų —

Pa*n3-
DabarLuponą

Q įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėt* II uncijų Gomožo ir dykai — 
60* vertė* — bandymui bonkute* 
Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. Užlaidas pridėtas)

V ydas___ .... ... _________  ....

Adresas...

Plito Ofisas..______ ____ . ■ -r- -
DR. PETER FAHRNEY A SONS C0.

Dept. (171-IVS

L INI Waahlnetoa Blyd.. Cfclcoge 1$. m. i 
3St Stanley gi, Wlnatpa«. Man.. Co-I

kyklos kambary rugsėjo 10 bažnyčios. Palaidotas Acen- 
d., 1 valandą popiet. Pirmi- Į sion kapinėse, 
ninkė kviečia visus narius
atsilankyti. ,

Buvo susirgęs
Pranas Bujanauskas, lie

tuvių gerai žinomas ir my
limas veikėjas, buvo sunkiai 
susirgęs. Išgulėjo vieną sa
vaitę šv. Teresės ligoninėj.
Dabar jau sugrįžęs namo, 
bet dar menkos sveikatos. J 
Visi Waukegano lietuviai lin ' 
ki jam greit pasveikti.

Grįžta namo

Ona Daujotienė, narė Šv.
Onos draugystės, buvo sun
kiai susirgus ir išvežta į 
Rochester, Minn. Ten turėjo 
sunkią operaciją. Išgulėjus 
kelias aivaites Rochesterio 
ligoninėj, dabar grįžta na
mo. Visos narėg linki greit 
pasveikti.

į pikniką nuvežė savo myli
mus tėvelius ir sesutę. Visi, 
sako, turėjo smagų laiką.

Patenkintos

Emilija Kačinskaitė, Ona 
Petrošienė su Emilija Kuz- 
mickiene labai smagiai jau
tės parvykusios iš ‘ ‘Drau
go” pikniko rugsėjo 4 d., Vy
tauto parke. Sako, buvo la
bai puikiai priimtos, pavai
šintos ir linksmai laiką pra>- 
leido.
Grįžo iš atostogų

Kun. Albinas Kiškūnas bu

Meilė yra įstabį dorybė 
Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurio3 
jis veda, ir kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame.

(Šv. Pranciškus)

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!

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C, VEZE1IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland A vena* 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 vaL ryto Iki 8 vaL 
Trečiadienį pagal sutarti.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• KŪMO

GIN
VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTEB

“LtetuviAkiM
Žyduką*”

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MOBGIČIŲ!

Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIU IftMOKUrMU!

Panaudokite I’m«* Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio I ta toms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflsp įstaigoje. Jflsų Indėliai 
rūpest Ingai globojami Ir Ilgi >5,000.00 ap
drausti per Kelerai Savlngs and loan In- 
suratice Corporation. Jūhi) pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
KINANS1NC IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

ASSOCI ATION 
3226 SO. HALSTED 8T.

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą 
tų, Muzikaližkų
Rekordų Ir 
kalių daiktų.

Tiutnim*n. 
Stygų, 
muzi-įvairių

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — YVATCHMAKER 

— MUŠIU 

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS1

■Ilk viena pora ek ų \ gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lleg- 
zamtnuotl Jas moderaliklauMa 
metodą, kuria regljlmo mokslą* 
gali autelktl.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praAall- 

Aa visų Skių |tcmp(m*.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampa* U-toa
Tvlelonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien l:$0 ju m. Iki 1:10 p. m. 

Trečlad. Ir SeStad. t:80 a. m. 
Iki V:00 p m.

DR. G. 8ERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1820

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvl 
>401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 3 
^WwwdienyJjpaga^uUw^^

'Tel.: Yi

Ofise TeL VTRgini* 0036 
Reoddencljos TsL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
vai.: 1—3 ir 8—8:30 P. M. 

Treėisdianiais pagal sutarti

feL YARds 8*21
KENwood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflno vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-3:30 
756 We*3 S5th Street

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

fu. 
Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Ros. TeL GBOveUU 8617 
Office TeL HKMIook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ti CHIRURGAS

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

TeL GANaI 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
▼nlnndoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v

Trečiad. ir Šeštadienio 
ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Plaee 

TeL REPoblie 7868

TeL CANal 0257
Re®. Tai.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3143

DR. Y. A. ŠIMKUS
mn»TTOJAS m CHIRURGA8 
- B ARINIUS PKRADCO

744 Wo*t 35th gtrot 
: 11-13; 3-4; Ir 0:30-8:30 
ĮdlMiIeto 3-4 ir 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Skaniausia duona yra toji 
kurią uždirbame savo ranko

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 0080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 8o. Kėdelė Avenne
VALANDOS;

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LKJONIU8 PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 11d 8:00 vnL 
Trefiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL i 10-12 ryte, 2-3, 7-0 P. M. 

8147 8. Halsted St, Chics^e
JPirmadieniąia, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais t

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRI RGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARdg 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDvray 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 CHIRliRGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Ren TeL REPubUo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą d|L Mą kad jo nehraA-



šeštadienis, rūgs. 9 d., 1944 DIENRAST1S DRAUGAS, UHICAGO, IEEENOIS

CLASSIFIED AND "HELP UZANTED" WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED MOTERYS

•DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolob S488-S48S

HELP IVANTED — VYRAI

PEČKURYSI
PRITURĖTI BOILERIUS

-ir-

HANDY MAN
PATAISYTI MAŠINAS 

GERA MOKESTIS
WESTERN CLEANERS 

& DYEHS
5409 W Lake Street 

KLAUSKIT MR. KOZLOWSKI

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

DECORATIVE ART OLASS CO. 
314 S. Franklin St.

HELP ŠVANTED — MOTERYS

Vamzdžių Mašinos 
OPERATORIŲ

—IR—

Abelniį Darbininky
Gera pradinė mokestis. Mes jus 
išmokinsim. Pastovūs po karo 
darbai. Atsišaukit tuojau.

Saunders & Company
2509 W. CERMAK RD.

DVIEJŲ PATYRUSIŲ 
MERGINŲ

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

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

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai. •

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Oflsan Moterims 

Street floor
809 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.

HELP WANTED — MOTERYS

VYRŲ - MOTERŲ
VISOKIO AMŽIAUS 

KARO DIRBTUVĖJE 
★ ★

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

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

budinke. Patogi transportacija.
—TAIPGI—

DALINIO LAIKO DARBININKŲ
PASIRINKIT SAVO DARBO 

VALANDAS

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

________ VIRGINIA 3300________

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. Diyision

ŠVEITĖJŲ — MOTERŲ 
NAKTIMIS

EDGEVVATER BEACH APTS. 
5555 Sheridan Rd. 

LONGBEACH 8500—MR. WALL

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

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.. t

S. K. SMITH CO.
2857 N. Western

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

MERGINŲ 
AR MOTERŲ

PRIE LENGVŲ 
MAŠINOS DARBŲ 

100% KARO DARBAI 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA TRANSPORTACIJA 
ATSIŠAUKIT

*-M^-** Rfl K**-. . ».» - ,S'. ■
MERKLE-KORFF 

GEAR CO.
213 N. Morgan St.

Sheboygan
Šv. Vardo draug. arkivys

kupijos centro patarimu, šį 
sekmadienį, rugsėjo 10 d., 
visos parapijos reikėtų tu
rėt Šv. Vardo tėvų ir dukrų 
bendrą komuniją. Mūsų pa
rapijoj Sis patarimas bus 
įvykdintas. Tėvai priklausan 
tieji prie Šv. Vardo drau
gystės eis su savo dukrelė
mis prie Dievo stalo 7:30 
vai. Mišiose. Taipgi sykiu 
eis C. Y. O. ir visi kiti drau
gystės mariai, šv. Komuni
jos intencija — už jaunuo
lius ginančius Amerikos lais 
vę. Po Mišių svetainėj bus 
parengti pusryčiai ir muzi- 
kalis programas. Šias vai
šes rengia Šv. Vardo drau
gystė.

Rūgs. 10 d. 7:45 vai. va
kare Sheboygano Šv. V,ardo 
draug. apskritis rengia šv. 
Valandą Vollrath Parke. Vi
si miesto ir apylinkės tikin
tieji kviečiami dalyvauti, šv. 
Valandos pamaldos mūsų 
vyskupijoj yra laikomos kas 
metas visuose didesniuose 
miestuose. Jos visuomet pa
lieka didelio įspūdžio tikin
čiųjų ir visų kitų dalyvavu
siųjų širdyse.

kiūtė rašt., Lucė Aldakaus- 
kiūtė iždininkė. Buvo nutar
ta prisidėt prie parapijos ru
deninio bazaro su dovanomis 
ir lapkričio mėnesy turėti 
“senų laikų” šokį. Taipgi 
suorganizuot du bovvling ty
mus.

Karo audra jau suspėjo iš
plėšti ir iš mūsų parapijos 
auką. Liepos 31 d. Prancū
zijoj žuvo Jonas Simonaitis 
36 m. amžiaus. Palikot nuliū
dusius tėvelius, Joną ir E- 
leną Simonaičius, seserį ir 
švogerį Petrą — Eleną Kai
rius. Gavus šią liūdną žinią 
buvo atlaikytos bažnyčioj 
pamaldos už velionies sielą. 
Taipgi pranešta, kad Petras 
Kiseliauskas ir Antanas Si- 
monynag tapo sužeisti. An
tanas tarnauja marynuose ir 
antrą syk buvo sužeistas.

T. Balčaitienė, M. Wedeikie- 
nė ir E. Barodicienė.
Sėkmingas piknikas

Pereitą sekmadienį, šv. 
Petro parapijos darže pavy
ko šv. Petro draugijos pik
nikas. Gražiam orui esant, 
atsilankė skaitlingas parapi- 
jonų būrys. Šimtą svarų mil
tų laimėjo Juozas š velny s, 
kuris tuoj juos padovanojo 
seselėms Pranciškietėms. Vi
sa draugija taria nuoširdų 
ačiū šeimininkėms: O. Druk- 
tenienei ir T. šumskaitei, 
kurios skaniu užkandžiu vi
sus pavaišino. Taip pat nuo
širdžiai dėkoja visiems už 
jų dalyvavimą ir gražią pa
ramą seniausios draugijos 
mūsų parapijoje.
Mokslo metai

— Šv. Petro parapijos pra 
džios mokykla prasidėjo tre
čiadienį, rugsėjo 6 d., giedo
tomis šv. Mišiomis mokyk
los vaikučių intencija. Po 
Mišių buvo pirmas pamokos. 
Vaikučiai atnaujino pažintis 
ir susipažino su seselėmis- 
mokytojomis ir kitais moki
niais. Po vasaros atostogų 
vaikai pilni energijos moks-

pikniką sekantį sekmadienį, 
rugsėjo 17 d., mūsų parapi
jos darže ir nuoširdžiai kvie
čia visus dalyvauti tikrai 
paskutiniame šių metų pik
nike.
Bazara.s

Parapijos bazaras įvyks 
kitą mėnesį parapijos sve
tainėje ir tęsis tiktai per 
tris dienas, būtent spalių 6,
7 ir 8. Pelnas eis baigimui 
išmokėti parapijos^ skolą. 
Jau pradėta išdalinti laimės 
knygelės. Šįmet nustatyta 
kaina trys doleriai už vieną 
knygutę, o už dvejas — pen
ki doleriai. Kiekvienas dir-J 
bąs parapijonas raginamas 
nusipirkti nors vieną kny
gutę. Vardai visų aukotojų, 
ir kiek paaukota bus pažy
mėta, kaip paprastai, visų 
metų parapijos sąskaitoje. 
Knygučių galima gauti arba 
jas sugrąžinti klebonijoje ar 
komitetui.

Mirties angelas neaplen
kia ir namų fronto. Pasta
ruoju laiku parapijos kapi
nėse buvo. palaidoti: Jonas 
Kondreckas, 58 m. amžiaus, 
ilgus metus gyvenęs Keno-
sba, Wis., keli metai kaip lui.
atvyko apsigyventi į She-j _ gįmet „ mQsų parapj

jos išvyko trys jaunuolės j 
Šv. Pranciškaus akademiją, 
Mt. Providence, Pittsburgh,

Praeitą, trečiadienį Soda- 
licijos susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba. Ona 
Gelbudžiūtė pirmininkė, Do- 
lores Jankiauskiūtė vice pir
mininkė, Karolina Dabraus-

HELP VYANTED — MOTERYS

TURRET LATHE OPERATORIŲ
IR INSPEKTORKŲ

PATYRIMAS NUSPRĘS MOKESTĮ 
V AL.: 7 RYTO IKI 3 PP.
AR 3 PP. IKI 11 VAK.

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

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★ --C&3

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTJ IKI 8 RYTO 

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PATYRUSI SKALBĖJA
$6.00 ir carfare į dieną,.

Dviejų dienų darbas garantuojama.
PAŠAUKIT — SHELDRAKE 0771

MOTERŲ
SALDAINIŲ PAKUOTOJŲ 

—IR—
VIENA RANKA DIPPERS

GERA PRADINE MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI

FASCINATION 
CANDY CO.- 

1137 N. Wood St.

REIKIA 
MOTERŲ

. Moderniškoj kiaušinių daužymo. 
dirbtuvėje.

GERA MOKESTIS 
GEROS VALANDOS

DARBAS SĖDINT
* f
Fulton Egg Products

1019 W. FULTON ST.

PARDAVIMUI

PARSTDTTODA NAMAS
DSi »varbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
Mutantam, 4030 So. Woo<1 Street,, ar 
telefonuokite LAFayette 0098.

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

FRACTIONAL MOTORS CO.
1501 N. HALSTED STREET 

MUMS REIKIA PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ

VYRŲ IR MOTERŲ
Dieno* ir naktiniam* Šimtam* prie lengvų n*semMy 

darbų dirbant prie mažų motorų.

SOLDERERS — COIL WINDERS 
CONKECTORS — TAPERS 
SANDERS — TESTERS

IR INSPEKTORIŲ
Mokesti* virš abelnos ratos. Modemiškoj erdvioj dirbtuvėje.

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

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

ADVERTISE
In America’s Oreatest

Llthuanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE

TEL— RANDOLPH 9488

UTHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* * ** ¥¥¥* *

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 
BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey
VYRAI IR MOTERYS

boyganą. Kilęs iš Plutiškių 
parap. Nuliūdusius paliko: 
žmoną Marijoną, sūnų ka
reivį Vincą ir dukterį Ur
šulę.

Anufras Kacevičius 72 m. 
amžiaus. Sheboygane išgy-
venęs 44 metus. Kilęs iš Kra- ten mokglą eiti. į akademiją 
kių parapijos. Paliko nuliu-j G stulgaitikę palydo mo. 
dime moterį Domicėlę ir ki- ■
tas gimines.

Pa., būtent: Ona Jasiūnaitė 
tęs mokslą ten jau antrą 
metą; Irena Varnaitė ir Ge
novaitė Stulgaitikė pradės

Seselių padėka 
Seselės Pranciškietės pa

reiškia dėkingumą Šv. Pet
ro parapijiečiams už jų ma
lonų priėmimą seselių sugrį
žusių darbuotis jų tarpe. Šia 
proga nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie surengė, daly
vavo ir aukojo dovanų “Pan- 
try Party”. Lai Visagalis 
Dievas visiems gausiai at
lygina už tą gerumą!

Seselės Pranciškietės

Albina Jakovec (Ragutis) 
36 m. amžiaus. Gimusi She- 

v boygane. Paliko nuliūdime 
savo vyrą Pvt. Stanley Ja
kovec, tėvelius, šešis brolius 
(4 kariuomenėj), keturias 
seseris ir kitas gimines.

Lai Viešpats suteikia jų 
sieloms amžiną atilsį! T. P.

Kenosha Kronika
“Piantry Party”

Neseniai seselėms Pran
ciškietėms sugrįžus, buvo 
suruošta taip vadinama 
“Pantry Party” joms padė
ti gyvenimui šiais mokslo 
metais. Tai įvyko ketvirta
dienio vakare, rugpiūčio 31 
d.,' Šv. Petro parap. svetai
nėje, gražiam skaičiui žmo
nių dalyvaujant ir gausiai 
paaukojant. Viską surengė

GERA PROGA

BRIGHTON PARK
Gražus 2 aukščiu mūro namas su 
bungalow stogu. Du po 4 kambariui 
apartmental, ąžuolo trlmuota. dideli 
dubeltavi miegojimui kambariai, kar 
što vandens šiluma, apdengtas por- 
čius. Kaina $9,500.

VYRŲ IR MOTERŲ
Kišenių, guzlkama skylių siuvšjų ir 
rankomis oiuVčjų; malonios darbo, 
sąlygos: gera mokestis; pilnam ar 
daliniam laikui kaip pageidaujate. 
Išmokinsim nepatyrusiao. Malonėkit 
atsišaukti.

STANFORD WILLIAMS CO. 
128t Merehandlse Mart

Moderniškas 3 aukščiu mūro namas. 
Saulėti 5 kambarių apartmental. Pir
mam aukšte karšto oro šiluma, visur 
ąžuolo Irimai, maudvklčo. aukštas 
beiamentas. platus lotas, nrtl moky
klos ir bažnyčios. Kaina $9,000.

COSTELLO REALTY CO. 
4069 ARCHER (Arti Callfornia) 

LAFayette 1123

PATARNAVIMAI

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakytų {domiau
sią laikrašti “Draugą”. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

TAISOME
Skalbiamos Mašinas, Refrl- 
ge ra tori u s, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 

Tel. YARDS 1868.

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

1,496 Prancūzai Žuvo 
Kovose už Paryžių

PARYŽIUS, rūgs. 6. — 
(Sulaikyta)—De Gaulle vy-

— Pereitą antradienį sub- riausybė pranešė, kad 1,496 
diakonas Petras Grabauskas prancūzai žuvo ir 7,552 bu- 
baigė dviejų savaičių .atos- vo sužeisti Paryžiuje, kovo- 
togas. Jas praleido viešėda- se Prancūzijos sostinės iš- 
mas pas motinėlę. Sugrįžo, laisvinimui.
į Šv. Pranciškaus seminari-j T7 77^ r R n f ■ 
ją, Milwaukee, Wis., baigti ChtirChlll, FDR jU6IS 
teologijos mokslą. Diakoną to
šventimus priims šeštadienį, 
rugsėjo 23 d., šv. Jono ka
tedroj, Milwaukee, Wis. 
Paskutinis piknikas

Nors buvo manyta, kad 
pirmiau minėtas šv. Petro 
draugijos piknikas bus pas
kutinis, tačiau kitaip nu
sprendė Šv. Benedikto drau
gija. Ji nutarė dar turėti

Ouebece—Londonas
LONDONAS, rūgs. 8. — 

Čia kalbama, jog Ministras 
Pirmininkas Churchill ir 
Prezidentas Rooseveltas pla 
nuo j a labai greit sueiti — 
veikiausiai Quebec mieste— 
parnešti planus taikai ir pa
sukimui visos sąjungininkų 
jėgos prieš Japoniją kaip 
tik Vokietija bus nugalėta.

I < PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ateikite šiandie I

Studlo Oouch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

J310 WEST ROOSEVELT ROAD
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DRAUGAS •
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND ' *

JB34 South Oakley Avė. • Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundaya, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SODIETY 
A member of the Catbolic Press Assoclation

>8.00. per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c percopy.

Aivertising in ‘Draugas” brings best resulta.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:
M>ams t...................   $7.00
Pusei metų ..............................................   4J0
Trims mėnesiams . ...................  <...-1,00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50

,Vienam mėnesiui .......................     .jį

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metams ..........*............................. ........................................ $6.00
Pusei metų ..................... *................................................... 3.50
Trims mėnesiams .............................   1.75
Dviem mėnesiams ........................................     1.25
Vienam mėnesiui .........................................   .75

Užsieniuose:
Metams   $8.00
Pusei metų ........................................................... .....................4.50
Trims mėnesiams ...............................*.................................... *. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.’ 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negražiname. Jei nepraio* 
tnA tai padaryti Ir neprlsiuaCiatna tam tikslui pafito ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir yp*C 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome raiyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle),- paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštln nededamos.

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

Sąjungininkai ir Sovietų Rusija

“KETURIŲ DIDŽIŲJŲ” VIENYBES REIKALAS

"Keturi Didieji” (Jungtinėe Amerikos Valstybės, Di
džioji Britanija, Kinija ir Sovietų Rusija) turi būti pa- 
tys svarbieji pokarinė® taikos garantuotojai. Labai 
dažnai stengiamasi visuomenę įtikinti, kaip gražiai tie 
"keturi didieji” sutaria ir sugyvena. Bet yra aišku, 
kaip diena, kad, lenkų ginčui iškilus, Rooseveltas ir 

. Churchill Staliną turi traktuoti lyg temperatingą primą 
dcnną. Kaip savarankižkai ir savanaudiškai Stalinas 
elgiasi su Lenkija ir Baltijos valstybėmis, mums, lie
tuviams, tai puikiai yra žinoma.

Tokia pat kryptimi Stalinas pradeda eiti ir Balkanų 
valstybių ateities reikaluose. Jis ir ten eina savaran
kiškai ir tik savanaudiškai.

TAIKOS ATSTEIGIMO SĄLYGA

Kad laimėti pergalę, jungtinėms tautoms reikėjo ir 
dar reikia tampraus vieningumo ir visų jėgų įtempi- 
ino ir tikslaus jų aukoordinavimo. Dar didesnio vienin
gumo iš “Keturių Didžiųjų” pareikalaus užsimojimai 
taikai laimėti. Norėdami atstatyti tokį pokarinį pa
saulį, kuriame būtų pastovi taika, jie turi veikti iš
vien, ir tai veikti teisingai ir išmintingai. Jei to nebus, 
bus ruošiama dirva naujam, gal būt dar baisesniam, 
pasaulio karui.

Taikai palaikyti reikalinga įsteigti tarptautinę or
ganizaciją, pagrįstą tikra tarptautine teise. Jei to ne
bus padaryta, vėl įsigyvens jėgos politika. Iš visko 
matyti, kad Stalinas krypsta ton pusėn. Lenkijos, Bal
tijos valstybių ir Balkanų klausimą jis yra linkęs 
spręsti tokiais metodais, kurie kaip tik iššaukė pir
mąjį ir antrąjį pasaulio karą.

Mums patiko katalikų žurnalo "America” redakci
jos padaryta pastaba. Šis žurnalas ragina Amerikos 
visuomenę šiais rinkimų metais turėti galvoje ir per
galės ir pastovios taikos atsteigimo reikalus. Jis pa
stebi, kad, nepaisant kuri partija laimės rinkimus, A- 
merikoa reikalavimai turi būti aiškūs ir stiprūs — at- 
steigti pasaulį pagrįstą teise ir visos tautos, nežiūrint 
kaip didelės, turi tos teisės laikytis.

Rimties
VALANDĖLEI™

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI

VARŠUVOS TRAGEDIJA

Paskutiniųjų dienų dienraščiai ir žurnalai, kuriems 
rūpi, kad po šio karo būtų atsteigta pastovi ir teisinga 
taika, savo editorialuose išreiškė nusistebėjimą ir pa
sipiktinimą Sovietų Rusijos elgėsiu su Varšuvos gy
ventojais.

Vernon Bartlett, žinomas anglų M. P. ir žurnalistas, 
savo straipsnyje, įdėtame “News Chronicle” rugpiūčio 
29 d., ypač stipriai užakcentuoja nežmonišką sovietų 
elgesį su varšuviečiais. Jis atvirai pasako, kad anglai 
ir amerikiečiai prašę Maskvos lėktuvams bazių, iš ku
rių būtų galima gelbėti kovojantiems nacius lenkams 
Varšuvoje, tačiau rusai Sį-prašymą atmetė.

Varšuvoje, kaip jau žinoma, susidarė tikrai skaudi 
padėtis.

Kai prie Varšuvos ėmė artintis raudonojo armija ir 
atrodė, kad jos išlaisvinimas bus tik valandų klausi
mas, lenkų sostinės patriotai sukėlė masinę revoliu
ciją prieš okupantus nacius. Revoliucija buvo visuoti
na, nes pati Maskva ją padėjo kurstyti. Bet raudonoji 
armija, prisiartinusi visai netoli Varšuvos, staiga su
stoja ir nebesijudina miesto link. Lenkų patriotai lieja 
savo kraują kovodami su nelygiu priešu, tikėdamies, 
kad jie tuoj bus išlaisvinti, bet tos pagalbos nesulau
kia. Tiesa, amerikiečių ir anglų lėktuvai retkarčiais 
pasirodo ore, bet jų pagalba apsunkinta, nes turi skris
ti toli. Turint bazes arti Varšuvos, lakūnai būtų tikrai 
Stiprią paramą varšuviečiams suteikę.
LAUKIA VISIŠKO LENKŲ SUSILPNĖJIMO?

Pasaulis tikrai pasipiktino, kuomet bolševikų Mask
voj įsteigtas “Nacionalis Lenkijos Laisvinimo Komi
tetas” korespondentams pareiškė, kad Varšuvos pat
riotų sukilimas buvęs tiksliai sukeltas (politiniais su
metimais), kad sustiprinti Lenkijos vyriausybės užsie
ny (in-exile) ranką.

Tai biaurus ir nežmoniškas primetimas. Ne vienas 
iš rimtesnių politikų iš tokio Stalino elgėsio padarė
išvadą, kad rusai tik tuomet įsikraustys į Varšuvą ir tokiu būdu pasiduoti, 
likusią Lenkijos dalį, kuomet visi lenkų tautos gyvy- Patys vokiečiai savo krašto likimą turėtų imti į savo 
bės syvai jau bus iščiulpti. rankas. Jie tuoj turėtų nuversti Hitlerį ir visą jo kru-

Ar ne taip ir yna? viną gengę ir pasiduoti jungtinių tautų valiai.
STALINUI PARUPO BALKANAI +

Vietoj baigti išvyti nacius iš Lenkijos ir Baltijos Ne nuo to galo 
valstybių, raudonoji armija savo jėgas sukoncentravo 
į Balkanus, kur Stalinas turi ypatingai didelių intere
sų. Jam rūpi įgyvendinti šimtametinį Rusijos imperia
listų troškimą laimėti Balkanų tautų dominaciją, Dar- 
danelius etc. Ne tik Rumuniją, Bulgariją, bet Jugo
slaviją ir Graikiją Maskvai rūpi paimti savo globon 
arba įtakos sferon.

Triuškinant Vokietijos sienas
Jungtinių tautų ginkluotosios jėgos, pasiekusios di

delių laimėjimų Prancūzijoj, Belgijoj ir kitur, prisi
artina prie Vokietijos sienų. Besiartinant prie tų sie
nų vokiečiai parodė daugiau atsparumo. Sutraukę dau
giau jėgų, jie mėgina tas sienas ginti.

Svarbiausia apsigynimo siena vokiečiai, matyt, laiko 
Siegfried sieną arba liniją, kuri buvo pastatyta prieš 
karą, o dabar, be abejojimo, buvo žymiai sustiprinta. 
Naciai čia ir koncentruos savo pajėgas. ri

Galimas dalykas, kad Siegfriedo linija yra sunkiai 
pereinama. Bet ji neatlaikys, kaip neatlaikė garsioji 
prancūzų linija.

Tai linijai sudaužyti sąjungininkai turi tinkamų pa
būklų ir milžinišką vyrų jėgą jiems valdyti ir diri
guoti. Vokiečiai tos jėgos nebeturi. Nei savo lėktuvais, 
nei tankais, nei vyrų jėga jie, toli gražu, jau nebegali 
prilygti amerikiečiams ir anglams.

Tiesa, kelioms dienoms vokiečiai prie savo sienų at
silaikė, bet tai laikinas yra dalykas. Vakar jau gauta 
žinių, kad pirmoji nacių apsigynimo pozicija jau su
daužyta. Tai seks kitų pozicijų daužymas. Sugrius ir 
Siegfriedo linijos sienos. Kai jos bus sugriautos, są
jungininkai tada visai jau nebesulaikomai žygiuos Ber
lyno link.

Vokiečiai, išvyti iš Italijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Rusijos ir Balkanų, labai daug jėgų neteko. Ji neteko 
žalios medžiagos, vyrų jėgos, kas reikalingi karui 
vesti. Jie neteko tiek jėgų, kurios šiandien būtinos 
apsigynimui. Be jų, vokiečiai nebeturi jokių vilčių 
Karas pralaimėtas. Todėl jie išmintingiausiai pasielgtų, 
jei tuoj besąlyginiai pasiduotų. Mažiau kraujo būtų 
išlieta. Bet Hitleriui tas nerūpi. Vargu, tad, jis norės

Gub. Dewey, respublikonų partijos kandidatas į pre
zidentus, rinkimų kampaniją, mūsų manymu, ne iš to 
galo pradėjo.

Pirma savo kalba Philadelphijoj jis mėgino kriti
kuoti dabartinę administraciją, bet toji kritika kaž
kodėl įspūdžio nepadarė.

Mirusio paskutinė kelionė 
gatvėmis, kuriomis gyvas 
pats ėjo, dabar gi nešamas, 
gan liūdnas vaizdas. Rytdie
nos evangelija atpasakoja 
tokį vaizdą — mirusio jau
nuolio nešamo į kapines. Už
uojautos sukėlė Kristuje to 
mirusio jaunuolio motina, 
našlė, pasilikusi vienų visna.

Kristus užjausdamas mo
tinos padėtį, pasigailėjo, ste
buklu grąžino jaunuolį mo
tinai. Moteriškei gyvenimas 
tuomi' gal bus lengvesnis, 
baimė apie ateitį kiek nors 
nustumiama toliau.

Evangelijoje dažnai pri
menama., kad Jėzus sujudin
tas gailestingumo minios ar
ba- paskirų asmenų, juos su
šelpdavo, pagelbėjo kad ir 
stebuklu. Toks užuojautos 
arba gailestingumo jausmas 
reiškiamas atitinkamu laiku 
esti brangi dovana, kuria ne 
kiekvienas pasižymi.

Ašarą išspaudžia vaizdas 
mažo sveiko vaikelio duo
dančio pinigėlį suvargusiam 
aklam ubagėliui, kuris nors 
akimis nemato savo jauno 
geradėjo, ' širdimi pajunta 
gailestingą berniuką. Tuos 
jausmus bando panaikinti 
valstybė savo įstatymais už- 
drausdama elgetoms viešai 
prasyti išmaldos.

Jeigu užuojautos jausmus 
iššaukia mirtis ar . nelaimė 
brangiam asmeniui, kiek rei
kėtų apgailėti sielos mirtį 
arba nelaimę įvykusią per 
nuodėmę. Tiek matosi biau- 
rių paveikslų, aprašymų, vai 
dų tarp šeimyntį ir šeimy
nos narių. Vieton apgailes
tavimo šie dalykai dažniau 
esti priežastimi juoko ar pa
sityčiojimo.

Nuo kūno nelaimės ir mir
ties pavojaus daug kas pa
deda artimui, bet nuo grę- 
siančios nuodėmės ar jos ap
linkybių, retai tesurasime 
užtarėją. Pasitenkinama tuo 
posakiu — ‘ ‘žmogus turi 
protą, tesinaudoja”. Netaip 
lengva. Kur kas dažniau čia 
reikalinga užuojautos, gero 
žodžio, kad atitolinus žmogų 
nuo nelaimės, arba pargriu
vusį vėl pakėlus. A.B.C.J.

(LKPSB) Lietuvis Jonas 
Aleksiejūnas jau trylikti 
metai, kaip tarnauja pran
cūzų svetimšalių legionuo
se. Kilimu jisai yri iš Kau
no. Jisai norėtų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse suras
ti savo brolius Kazimierą ir 
Adomą Aleksiejūnus. Bro
liai prašomi parašyti šiuo 
adresu: Caporal-Chief Jona3 
Aleksėj unas, Secteur Postai 
71072, North Africa.

ROMANAS
U Prancūzu Kalbos Išverto 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)

Ar nežinai?... Bet tu tyli... 
nieko neatsakai. Aš grįšiu 
pasiklausti tikrojo numerio.

—Nereikalinga, pone En- 
guerrand.

—Ak, tu žinai, kur jis. 
Greit, .sakyk mums greit!

—Nurimkite, p. Enguer- 
rand, aš jus prašau.

—Tiesa, tiesa... Bet ką gi 
tu, mes taip džiaugiamės...

Danieliaus balsas sušvel
nėjo:

—Ar jūs labiau džiaugtu- 
mėtės, sužinoję savo sūnų 
vėl atgavus garbę, ar suži
noję, kad jis gyvas?

Enguerr,a ndas išbalo:
—Kaip... ar mes per vėlai 

atvykome ?
Prisiartina motina ir mirs 

tančiu balsu maldavo:
—Danieliau, sakyk teisy

bę!
—55 kambaryj gyvena 

tas, kuris legijone vadinasi 
Liudvikas Enguerr a n d a s. 
Maksas žuvo prie jo, kaip 
didvyris. Man buvo pavesta 
jums parašyti...

' ooo
Nelaimingieji, nors beveik 

nujausdami tiesą, žinią pri
ėmė kaip smūgį į širdį. En- 
guerrandas sukrito ant su
žeistojo lovos ir su išsigan
dusiu veidu tarė:

—Maksas... Maksas... tu 
sakai... Ne, tu apsirinki, Da
nieliau !

Ir žmona, nenorėdama su
prasti, pridūrė:

—Bet... tai negalima.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti......... Jg QQ
8TOKER COAL, Ankštos rūšies,
2 syk plauto*, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11 25
PETROLEUM COKE (Course). <CĮ2*50 
PETROLEUM COKE (PHe Rnn) $ĮQ*95

Ir, žadindama, savyje klai
dingą viltį, tęsė:

—Tur būt, klaidingai ma
nytą, kad jis žuvęs... tu pats 
blogai matei... juk tu žinai, 
kad jis tik sužeistas... sužei
stas... tu girdi...

Savo išgąstyje ji nepaste
bėjo, kaip Danielių pradėjo 
vadintti “tu,” ką galėjo sau 
leisti tik jos vyras.

—Danieliau, pažiūrėk į 
mane... pažiūrėk į mane ... 
pasakyk mums, kad tai ne
tiesa.

Danielius, nuleidęs akis, 
tarė:

—Maksas mirė...
Vargšė moteris šį kartą 

suprato ir susvyravo...
Vyras puolėsi prie jos, bet 

tub tarpu maloni slaugyto
je, kuri buvo ką tik įėjusi, 
ją pakėlė ir pasodino.

Šis netikėtas pasirodymas 
valandėlei pertraukė jos 
skausmą:

—Teresė!
Ir ponia Enguerrand truk 

čiodama apkabino jos kak
lą ir tarė:

—Tikrai.. Danielius... su
žeistas... tavo vieta prie jo.

Šita atsiklaupė prie varg
šės moteriškės ir nepapras
tai švelniu balsu jai kalbėjo.

—Aš jus prašau, daugiau 
drąsos! Nušluostykit aša
ras... Argi jūs negirdėjote, 
ką Danielius jums pasakė:

(Pabaiga bus)

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie seklbiasl “Drau
ge”.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCKERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

STASYS LITVVINA8 SAKO:
"DABAR - _ Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

- GERAS PASIRINKIMAS:

♦ , Ar negeriau būt buvę, jei Dewey būt pradėjęs kam-
Ar anglams tai patiks, ar ne, Stalinui ne galvoj. Jis poniją nuo pasisakymo, kaip jis kraštą tvarkytų ir

naudojasi proga. Naciai teišpiauja lenkus ir Baltijos 
valstybių žmones, dėl to bolševikai nesijaudina. Jiems 
bus lengviau tuos kraštus pasigrobti. Vokiečius juk 
nugalės amerikiečiai ir anglai. Jie, pagaliau, į rytų 
kraštus priėjimo neturi. Su Balkanais yra kitaip. To
dėl rusai, palikę Pabaltės ir Lenkijos dalis nacių nai-

užsienių politiką vestų, jei būtų išrinktas?
♦ \ • ? • •
1044 metų pradžioje Kardinolų Kolegijoj buvo likę 

43 nariat-kardinolai. Jų tarpe 25 italai, 18 kitų tautų. 
Mirus kardinolui O’Connell Ir kardinolui Maglione, Kar
dinolų Kolegija sumažėjo iki 41 nario. Jau seniai taip

«<•

Visokios Rūšies Insulacijos Matoriolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Dorų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišlo — Enamelio —- Geležinių Namams Reik
menų (Hardvvare) — Pleisterio — Cemento —- Srutų 
Vamzdžių ir tt.

kinimui, metėsi į Balkanų pusę, kad savo sąjunginin- mažas kardinolų skaičius yra buvęs. Manoma, kad iki 
kame užbėgti už akiįį. Ar ne taip atrodo? po karo nauji kardinolai nebus skiriama, ___

. J*?. < *•
•MMK TMI MOU »»fT »0TW«W1MTHt 
OaAMN TMIS *t**- HTS 01001*0 MIS

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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Ka tremtiniai gali pirkti už nusiųstus 
dolerius?

MENESI REIKIA DIRBTI UŽ BATELIUS VAIKAMS 
AR UŽ DU SVARU CUKRAUS...

(LKFSB) Maskvoje da
bai atidarytos laisvoy ko
mercinės krautuvės, kuriose 
rugpiūčio 1 d., kaip laikraš
ty “Philadelphia Record” 
praneša Maskvos korespon
dentas, buvo šitokios kainos 
už vieną kilogramą (kiek 
daugėliau, kaip du svaru), 
skaitant oficialiu kursus do
lerį lygų penkiems rubliams 
(šitaip iškeltus išmoka trem 
tiniams už mūsų siunčiamus 
dolerius):

Balta duona — 55 doleriai 
(už du svaru).

Sviestas — 160 dolerių.
Už vieną kiaušinį — 3 do

leriai.
Mėsa — 64 doleriai.
Cukrus — 130 dolerių.
Taigi už mūsų tremti

niams išsiunčiamus 50 doler 
rių, jie vargiai ar gali nu
pirkti vieną svarą baltos 
duonos, ar pusę svaro svies
to, pagal Maskvos. kuinas. 
Karo metu darbininkų algos 
pakeltos dvigubai, mokama 

\apie 600 rublių, bet kas gi 
iš to, kad du svaru cukraus 
kaštuoja 600 rublių tose Tais 
vose komercinėse krautuvė
se, mėnesį dirbęs darbinin

kas dar negali nusipirkti 
dviejų svarų sviesto. Ypatin
gai brangūs drabužiai: vy
riškas vilnonis siūtas — 4,- 
500 rublių (900 dolerių), vy
riški batai — 1,600 iki 3,700 
rublių, moteriškos kojinės 
225-350 rublių, muilas 85-150 
rublių (iki 30 dolerių!). Ga
lima gauti visko, tik reikia 
ilgai eilėje stčvėti.

Dėl tokio brangumo dar
bininkas: džiaugiasi su visa 
šeima įsikūręs viename kam
baryje; virtuvę ir prausyk
lą naudoja kelios šeimos su
sidėjusias. Mažais kiekiais 
gal jie ką gauna nusipirkti 
ir kiek prieinamesnėmis; kai
nomis, bet laisvose krautu
vėse kainos tokios, kaip 
aukščiau nužymėtos ir kad 
vaikui nupirktų tenai bate
lius, darbininkas turi pa
švęsti viso mėnesio algą. Už 
tat Maskvoje taip sunku su
tikti žmogų su naujais ba
tais.

Iš to atrodo, kad mūsų 
tremtiniams geriau siųsti 
siuntinius, kaip p i n ig u s. 
Nors persiuntimas labai 
brangus, bet vistiek jiems 
naudos daugiau.

RUMUNAI DUODA KELIĄ KAZOKAMS

Rumunijos kaimiečiai sustoję pakelyje tylomis praleidžia Rusijos kariuomenės žval
gybą, kurią sudaro kazokai. - (Acme-Draugas telephoto)

Svetur gimę amerikiečiai dirba Raudonajam Kryžiui
Milijonai Raud. Kryžiaus lą ir sunkiai dirba ir jų dar- 

savanorių praeitais keliais i bas padeda suteikti Amsri- 
metais žymiai prisidėjo prie kos kareiviams geriausią 
sumažinimo karo nelaimių ! medikalę priežiūrą.
ir šiandien mato, kad jų 
darbas buvo tikrai naudin
gas.

Milijonai jų pagamintų

Bet savanorių grupės ne 
tik prisidėjo prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus svar
bios veiklos šiame kare. Jie

Kq reikia žinoti

Kalėdinių siuntinių kareiviams reikalu
Karo Informacijos Įstaiga 

šiandieną pranešė, kad Ar
mijos ir Laivyno patiektais 
daviniais, apie 33,000 uni
formuoto Armijos ir Laivy
no pašto personalo rengia

usi savo didžiausiam uždavi
niui — išsiųsti apie 70,000.- 
000 kalėdinių siuntinių už
jūryje esantiems kariams-. 
Patirta, kad šiais metais 
siuntinių Kalėdoms išeis tris 
kartus daugiau, kaip per
nai.

I Kokio skaičiaus 
siuntinių tikimasi

Armijos' paštas tikisi to
kio pat skaičiaus siuntinių, 
kaip ir pernai — 20,000,000, 
bet Laivyno pašto įstaigos, 
esančios New Yorke ir San 

įFrancisco, numato siuntinių 
skaičių padidėsiant keturgu
bai, nei kad buvo 1943 me

tais. Laivyno pranešimu, per 
nai per jo paštą perėjo 7,- 
480,000 pundelių, kurių 3,- 
480,000 išsiųsta į tolimąsias 
bazes ar išplaukusius į jūrą 
laivus, ir 4,000,000 į laivus, 
stovinčius Amerikos uostuo
se.

Daugiau palengvinimų

Armija ir Laivynas tei
gia, kad šiais metais visa
me pasaulyje įvesta daugiau 
palengvinimų, užtikrinant 
greitą pristatymą tinkamai 
įvyniotų bei užadresuotų 
siuntinių užjūrio kariams ir 
karėms Kalėdų dienai ar 
anksčiau. Todėl kalėdinių 
pundelių siuntimui ir pas
kirtas * mėnuo tarp rugsėjo 
ir spalio 15 dienos. Šių įstai
gų tvirtinimu, siuntiniai tu
rį tikrai pasiekti kareivį ar 
jūrininką, kur jis bebūtų,

bandažų ir kitų chirurginių I gausįng-aį prisideda prie fon- 
reikmenų dabar vartojama dų per kuriuos galima išla. 
Prancūzijoj. Jų supakuoti! vint į Raud Kryžiaus atsto- 
pakeliai ramina musų su- ; vus, kurįe siunčiami kartu 
žeistuosius ligoninėse. Ir mi-isu mūgų pulkais į karo frcn. 
lijcnai kitų, kurie aukojo i į,us prižiūrėti sužeistus, ir 
kraują per Raud. Kryžių ži- sudaryti pasilinksminimo 

punktus mūsų kareiviams ir 
jūreiviams' viename iš Raud. 
Kryžiaus klubų, u kurie yra
išskirstyti visose pasaulio 

Tarpe milijonų savanorių daiySe
yra daug grupių amerikiečių | Matome kaip šie patarna- 
svetimų kilmių. Susirinkda
mi bažnyčių ir fraternalinė-

no, kad tūkstančius mūsų 
vyrų uniformose kraujo plaz 
mos perliejimai išgelbėjo 
nuo mirties.

se svetainėse, privačiuose 
namuose, ir kitur, jie sten
giasi atlikti savo dalį kad 

i tik padėjus mūsų vyrams 
! tarnyboje.

Be abejo, mūsų unifor
muoti vyrai yra dėkingi sve
timtaučių grupėms, vyrams 
ir moterims. Daugelis prie 
savo šalies jų turi prisiriši
mą, kurio nei karas, nei me
tai negali suardyti.

Daugelis jų: turi gražius 
prisiminimus apie savo tė
vų šalį, bet visi, ar tai lie
tuvių, vokiečių, jugoslavų ar 
ba italų kilmės šiandien pri
sideda prie Amerikos karo 
pastangų. Jie įvertina reika-

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

(Tęsinys) Orkestras užtraukė “God
„ .. ..... ... . bless America” ir mes pa-Pasikalbejimas su kalimu , „ , . r,. . kilome išeiti,ir sargybiniu.

Pakilau kiek ankstėliau teatre

nuo stalo ir prisitaikęs prie- Visa mūsų minia sugūžė
jau prie kalinio, kurs mums^jome į salę, kuri šventėmis 
tarnavo valgius paduodu- tarnauja pamaldoms, o kito
mis. mis progomis — teatrui, su-

vimai šių savanorių yra t- 
vertinti nuo laiškų vyrų tar
nyboje. Pirmose invazijos 
dienose Normandijoj rapor
tai pranešė aęie įvairius ban 
dažus ir chirurginius įtai
symus, kurie buvo padaryti 
Raud. Kryžiaus savanorių. 
Kraujo plazma vaidino svar 
bią rolę sužeistiems ir Raud. 
Kryžiaus darbininkai pribu
vo karo laukuose tuoj po 
pirmųjų kovų. Jie prižiūrė
jo sužeistuosius gamino val
gį, išdalino reikalingus as
meninius reikmenis ir pasi
tarnavo įvairiais būdais.

Šie Raud. Kryžiaus patar
navimai nebūtų įvykę be tų 
naminio fronto milijonų, ku
rie prisidėjo savo darbu

— Nuvarys sargybinis, tai 
nuvarys, kas čia tokiai, o tu 
čia visų bijok, tai nieko nė 
nesužinosi!

Pasirodė, kad tas mano 
naujas prie telis jau apie try
lika metų išsėdėjęs kalėji
me ir dar čia paviešės apie 
pora metų.

— Bet yra kiti, kad gavę 
po šimtą metų ir daugiau! 
— aiškina jisai.

— Sunkiai dirbate?
— Aš jau daug metų kaip 

prie virtuvės. Padirbę j i ke
letą valandų, neblogiausiai.

— Bet šį vakarą mūsų čia

sirinkimama. Prie kiekvienų 
durų stojo po du sarybiniu, 
su ginklais ir su policijos 
lazdomis. Priešaky ir užpa
kaly — lizdai kulkosvai
džiams :

— Žiūrėkite, gėrėkitės, — 
pakvietė kalėjimo viršinin
kas, — vistiek be pabaigos 
išeiti negalėsite. Nepameski
te savo “paso?, nenutrinki
te antspaudos nuo rankos, 
nes mes tokius pakviesime 
dar ir pusryčius su mumis 
valgyti...

Atsidarė scena, progra-
tiek daug, turėsite vargo, kol mOg vedėjas kiekvieną artis 

tą vis užrekomendavo, kad 
jisai anksčiau užsiiminėjo 
plėšimu, mušeikavimu, ar pa 
našiomis profesijomis. Mes 
juokėmės iš to nutukusio 
kalinio vaidinimų, klausė-

sutvarkysite.
— Tai tik kartą metuose,

tai tik įvairumas...
— O jūs valgyt pakanka

mai gaunate?
— Neblogai.
(Čia net šyptelėjau pats, mės jų dūdų ir stygų orkes-

Kalėdų dieną, jei tik siun
tėjai išpildys nustatytus nu
rodymus.
Siuntinių svoris

Siuntiniai privalo sverti 
nedaugiau penkių svarų ir 
dydžio privalo būti nedides- 
nio už 36 inčius, sudėjus il
gį, plotį ir storį. Būtinai rei
kia užadresucti aiškiai ir tei 
singai. Neklijuokite ant vir
šaus popierėlių, kurie gali 
besiunčiant nukristi. Siunti
nio viduje įrašykite dar kar
tą pilną adresą. Nesiųskite 
gendančių daiktų ir, svar
biausia, nepakuokite valgo
mų produktų, kaip vaisinių 
je dėžėje su rankiniais laik- 
pyragų ar pyragaičių vieno- 
rodėliais, kišeniniais peiliu
kais ar kitomis kareivių 
mėgstamomis dovanomis, 
nes jei kartais valgomieji 
produktai sugestų, jie suga
dintų ir kitus, dėžėje esan
čius, daiktus.

trų, skardžių dainavimų, 
vikrių “jitterbug’’ ar ste
bėjome į judrias “magifco” 
rankas, kurs delne pražudo 
skepetaitę ir iš nosies iš
krato pinigą. Kalėjime — 
tik vyrai ir kai vienas jų 
persirengęs lanksčiai šoko, 
kaip mergaitė, salė skambė
jo nuo juoko ir plojimų.

Netikėsite, bet dvi va lan
di ėmė, kol mes atgal išėjo
me į laisvę — tikrino, žiū
rėjo, gaišino.

O tačiau — tai vis Ame
rika. Čia didieji kriminalis
tai — moderniškiausiuose 
rūmuose, o pas nacius, pas 
bolševikus — nekaltieji — 
baisiuose barakuose, be mais 
to ir drabužių, laikomi nu
meriais, ne žmonėmis.

K. J. Prunskis

prisiminęs, kaip bevalgyda
mas vištą paklausiau sargy
binio, ką jie kaliniams duo
da valgyti, o jis tik atsakė: 
— Nevisada vištiena...)

Dar mano kalinys pasakė, 
kad jie gulti eina devintą 
valandą.

Netoliese buvo sargybinis.
— A, — mąstau sau, — 

geriau bus ir tą pakalbinti 
ir paklausiau:

— Tai kaip sekasi?
— O, pas mus čia yra 

drausmė. Kaliniai tą žino ir 
pildo.

— Turbūt, visokių tipų tu
rite?

— Žinoma, visokiausių, pa 
sitaiko, kad kito darbeliai 
tiek gausūs, kad už juos 
bausmė susikrauna daugiau 
400 metų. Toks jau vargiai 
beįstengia atgal beišeiti...

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS
pasaulio nniciAusi 

DANTŲ IŠDIRBĖJAI

4731 K.troilnyį
404[.47thStn»tĮ
6447S. Ht Į
Ž02 S. tott Striki

iuu,imai l-atcnkinių nostiinierlų Negali Klysti.
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

Greit
Taisom

DIKNV GARAMCIJA

Dirbam pleita., kurių |s- 
paudimai rauti tik nuo 

Intonuotų drntiKtų.
PATOGIOS 

VIETOS

-f

Ss

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morglčių
■f pignmi) nuošlml) — be 

r Ag

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CĖRMAK RD..........................Tel. CANal 8M7

BEN J. KAZANAUSKAS. Raitininkas

GERA BIZNIO PROGA
PARSIDUODA — Gerai įsteigta Šaldytuvų, Skalbiamų Maši
nų, Dulkių Valytuvų Pataisymo Dirbtuvė, pilnai įrengta pris
kiriant ir troką. Gera proga Lietuviškai kalbančiam žmogui. 
Grosą įeigos $600 į savaitę. Įstaiga randasi Lietuvių Ir Lenkų 
apgyventam krašte — Town of Lake. Nori parduoti iš prie
žasties ligos. Parsiduoda tjiktai CASH sąlygomis. Del plates
nių informacijų pašaukit—

Y ARDS 1 866
Tarp 0:30 Iki 10:30 ryto ar nuo 4 iki 5 pp.

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters’’

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548*54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Siū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIOAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

J

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
, MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West 47th Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayetto 4500

Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!
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į VAŽIUOJAM Į “O LIS JUDGE” PIKNIKĄ!
| Sekmadieny, Rugsėjo (Seplember) 10-tą dieną, 1W m. IRlfl Harms Parke, 4201 North Wes!ern Avenue, Chicago i
pj Atvykę į šį pikniką, nesigailėsite, nes turėsit gerą progą susipažinti su ADV. ANTANU 
£ OLIU, kandidatu j Municipal Teisėjus Chicagoj, kurio atvaizdą matote čionai. Piknike daly
tį vau ja: komikas Baltramiejus su Cicilija, Pupikių Choras ir “Margutes” su savo štajau.
$ BUS TURININGA PROGRAMA: DAINOS. JUOKAI, MUZIKA!
Irai_ __ _____ ___
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oooooo LABDARYBE OOOOOO
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR I2DININ.
4557 So. Wood Street, Chicago, Dlinols 

----------ęoo---------  .

Labdarių išvažia
vimo pasekmės

Priėjusį sekmadienį lab
darių ūkyje buvo visų Lab
darių Sąjungos kuopų pik 
nikas. Juo rūpinosi centras 
Bet kuopoms teko sunki, bet 
garbinga dalis: vaišinti pub 
liką ir laimėti senelių prie
glaudai paramą.

Šį pikniką reikia priskai- 
tyti prie pasisekusų, nes at
silankė keli tūkstančiai tau
rių lietuviui, kurie jei ne vie
nu tai kitu būdu gražųjį 
labdarių tikslą parėmė. Visi 
atsilankusieji džiaugėsi kuo
pų veikėjų darbštumu, nuo
širdumu ir vaišingumu. Taip 
pat gėrėjosi miško ir Laukų 
gražumu. Daug kas aplan
kė pastatytus, bet dar ne
įrengtus senelių prieglaudos 
rūmus, laikinąjį prieglaudos 
namelį ir ūkio trobesius. Vi
si pasitenkinę, kad Chicagos

CHICAGO IR APYLINKĖSE
40 vai. atlaidai

Piknike bus du įdomūs programai: vienas 2:30 valandą foniet, o antras bus* 
7-tą valandą vakare. Piknike taipgi dovanomis bus teikiami U. S. Karo Bonai v, 
ir Stampos. Taigi, atsilankykite visi! — įžanga tiktai 25 centai. wi

BUS TAIPGI IR TEATRAS PO ATVIRU DANGŲ ! ! 1

kė žinių apie Lietuvių Fon-' 
i dą bei jo narystę National 
War Fonde ir kvietė visus 
organizicijų vadus raginti 
savo narius dėtis prie arte

SĖKMINGAS SUSIRINKIMAS
NATIONAL WAR FONDO RINKLIAVOS REIKALU — 

gins sustiprinti kuopą iš vy- LIETUVIŲ ’ ŠELPIMO REIKALU.
r4 pasilikusių namie. Kunt Rugpiūčio mėn. 31 d. bu- rinkliavą tarpe biznierių,

nSSSš;, Pa-I™^ tOliaU/areišk5: . vo sušauktas skaitlingas iri kurių Chicagoje yra 98<ūks- jančio vajaus da;bo kaip 
3 • Desime nastaneu pasi- iabai reprezentatyvus pasi-! tančiai, ir kuriuos teks rin- Į darb-j, į-aįp jr pįnįgaįs

kėjoms atlankyti: kiekvie
nam rinkėjui būsią paskir-

“Dėsime pastangų _ ___ ____
neles bažnyčioj prasidės 40 ruošti priimtį visus senus tarimas "Dariaus-Girėno au 
vai. atlaidai.

Antradienio
i narius, kuomet sugrš iš ka- ditorijo-je, dėl pasiruošimo 

vakare, rug- r°; teduode Dievas, kad tas National War Fondo vajuj, 
sėjo 12 d., įvyks įskilmin- greitai įvyktų. Tuomet tu- kurig prasįdės spalių mėn. 
gas užbaigimas su procesi- rėsim stipriausią Holy Name 2 d. ir tęsis per visą mėne- 
ja lauke. Society kuopą.” ! sj j pasįtarimą susirinko

Atlaidų laikas yra ypatin- Tokios minties buvo ir Chicago3 Community and

ta po 10 biznierių.
Mrs. Raymond S. Knapp.

Visi susirinkime dalyva
vusieji sudarė organizatyvi-. 
nį vajaus rėmimo komitetą, 
kuris šauks kitus susirinki-Iš centro susirinkimo

Praėjusio mėnesio Lietu
vių R. K. Labdarių Są-gos 
kuopų susirinkimas buvo gai- 
na gausingas. Jis buvo, Šv.
Kryžiaus parap. salėj. Iš
klausius kuopų atstovų pra
nešimus, paaiškėjo; kad kuo
pos rūpestingai rengiasi prie
rudeninio išvažiavimo į nuo-1™““ “P®M« vanduo, nepa- vyks labai įdomi prbgrama. centralinių organizacijų aps- mas kurias teks rinkėjOms jėgas ....
savą ūkį. Kai kurios kuo-i likdamas pėdsako. Laikino Atvyks žymus .Chicagos ka- l kri{ių, ir kitų atitinkamų or-, asmįni5kai atlankytj ir NW į menėje tarnauk 
pos rengiasi rudens veiki-'gyvenimo rūpesčiu begali- talikų veikėjas pasakyti l ganizacijų pirmininkai, laik- j F aukų, praįyti jį kvietė, linksminti ir kar 
mui. Jau galvojama ir apie niai. “ra laiko prisimini-, svarbią kalbą. Taipgi bus ir;raMių redakforiai. radijo1 lietuves m-teri3 stoti j, rin. tUs ir kankinamus 
sąjungos seimą, .kurs, be a- apie amžinybę. Bet am- muzikakne programa. programų vedėjai arba jų kgjų kldr, ir prisįdėti prie ir seseris sušelpti.
bejojimo, bus metų pabai- žinybė artinasi nežiūrint; Sužinota is kun. Edward, atstOvai, Amerikos Legiono, didžiojo ir reikšmingojo d3r.Į Tegul nepasilieka nė vie-

žmegaus laikinojo gyvenimo T KpIIv arkidipceznos Sv ^_..t--- 1. ...

direktorė Moterų Divizijos į mus, numatys įvairias ko- 
ketvirtam regijone, kalbėjo misijas ir sudarys tokią or- 
apis rinkliavą gyvenamuose ganizaciją, kokia yra reika-gų Die\o malonių laikas. To- kunigai Jonas Stankevičius war Fund atstovai (4 asme- k --j c i t i r + .. . . ,risi i oiioi/i.io kntnoi no tik , 6 , .... - i vv ar r una atstovai la name namuose, pabrėždama faktą, linga tautiniam ir tarptau-dėl j atlaidus lankosi ne tik ir Vytautas Mikolaitis, jau- nvs\ Lietuviu Šelpimo Fon-u j j u + - «-ir r • - i j k •tos parapijos žmonės, bet ir ni /darbštūs vikarai ! u A, „ „Mv I ’ * P S

. do Chicagoje gyveną valdy- moterys rinkėjos, kad kiek- Visa Chicagos lietuvija
I Masiniame ventoyo ar bos nari,ai ir direktoriai, 1 vįenaį rinkėjai ar porai rin- kylu ir. eina į didįjį ir bend-

Gyvenimas bėga kaip srau do draugijos susirinkime į- fondo skyrių pirmininkai. kžjų bus paskirta po 25 šei. rąjĮ darbą savas kariškag
savo vaikus kariuo- 

ančius pa^ 
kvietė linksminti ir karo iškankin- 

b rolių s

goję.

lietuviai dar vieną didelį į žusties iš Labdarių Sąjun- 
centrą įsigijo, kuris priglaus g03 centro pirmininko vie- 
neturinčius kur prisiglausti įos rezignavo Anastazas Va- 
lietuvius senelius. lančius ir vice pirmininko, —

Be piknikiškų dalykų, už- ję Yodelis. Susirinkimą ves- 
kandžių,, gėrimų, šokių jrĮti užbaigė antra sis vice pir- 
kitų įvairumui, turėta ir rim- mįnįnkas Stasys Cibulskis, 
tesnė programos dalis — Taip pat atsisakė iš staty- 
kalbų ir dainų. Atsirado, vie- bog komisijos kun. A. Briš- 
nas kitas geradaris, kuris ir ka ir A Rudis.
auką prieglaudos statybai į- jg pranešimų paaiškėjo, 
teikė. kad šiomis dienomis yra aku

Gausingos publikos tarpe Ibiai planuojama pradėti dar- 
matėsi gerb. prel. M. Kru-1 bus prie statomojo priegLa*-

Šiame susirinkime plačiai triūso ir rūpesčių, 
svarstyti senelių prieglau- Tad, rūpindamies žemiš- 
dos statymo reikalai. Buvo komis gėrybėmis, neužmirš- 
padarytas platus praneši
mas, dėl kurio atsirado nuo- žinybės.

GJ"'*»dami ant žem5s P1-, kimų žacU įvykti masinte ir vienodai nori, kad senelių sįrūpinkime su taupyti it 
prieglauda greitai ir gerai
būtų pastatyta, tačiau ne vi- atįmtas nuo mūsų.
SU lygiai vienoda mintis dėl šiuomi kviečiu visus para 
statybos eigos. Iš tos prie-. pįjonįs įr kaimynus kitų ko

J. Kelly, arkidiecezijos Šv. p^riaus-Girėno posto virši-
Vardo draugijos direkto- nįnk,aį ir kiti šalpos darban 
riaus, kad bus dedama pas- įgto;ję agmens.
tangų panašiems masiniams

kime ir savu ateities — am- susirinkimams visose lietu
Susirinkimą atidarė ir ve-

1 dė Bendrojo Amerikos Lie- 
vių parrpijose Chicagoj. j tuvjų gal (United Lith. 

Po šių parapijinių susirin- ,janian Re,ie() fondo at3to.

, bendras visų lietuvių para- 
dvasinio turto, kuris nebus pjjų Sy Vardo dr.jos k.Jopų

susirinkimas. Į šį bendrąjį 
sus-mą yra prižadėjęs daly
vauti Jo Eksc. arkiv. Samu
elis A. Stritch. S. P.

ve Chicagos Community and 
War Fonde, Juzė Daužvar- 
dienė, Lietuvos konsulo žmo-
na.

lonijų skaitlingai dalyvauti 
ir naudotis teikiamomis Die
vo malonėmis.

Kun. A. Brišk.a

Vyrai geros valios, 
dėmesio!

Nuoširdumas yra toji auk 
sinė grandis, kuria bet ko
kia draugija bei draugai yra

bo savų labdaros įstaigų už- nas lietuvis neprisidėjęs dar 
laikymui ir karo nukentėju-1 bu ir pinigais prie National 
šių (kurių tarpe yra ir lie- War Fund vajaus — Pr'i^^ 
tuviai) parėmimui. United Lithuanian Relief

Visoms kalboms ir vi- Fund vajaus. Dirbant ir au
giems prašymams buvo pa-; koja.nt National Wir Fon- 
reikštas pilniausios pritari- dui — dirbama ir aukojama 
mas ir visapusiškiausias pa- United Lithuanian Relief 
sižadėjimas. ' Fondui — kentančiai ir varg

Apie National War Fon
dą ir tas organizacijas, ku
rios jį sudaro išsamias kai- 
bas pasakė Miss Elizabeth 
Wilson, Community and War 
Fondo direktorė tautinių

Lietuvių šelpimo Fondo 
vice pirmininkas adv. A. O- 
lis, sekretorė Gugienė ir di
rektorius L. šimutis sutei-

stančiai lietuvių tautai. 
___________

Platinkite dienraštį “Drau
gą

jungiami vienybėn. — Goe- grupių ir Pr°f- V/ayne Mc
the.

Brighton Park. — Masi
nis susirinkimas visų Brigh
ton Park lietuvių vyrų į- 
vyks N. P. P. š. parapijos 
salėje sekmadienį, rugsėjo

šas. kun. Ig. Albavičius, kun. dos namo, kad dar šiemet 17-^ dieną, 3 vai. popiet. 
J. Paškauskas, kun. A. Briš- atlikti visi reikalingieji vi- Tai bus istorinis vyrų šioje 
ka, kun. M. Švarlys, kun. J. daus įrengimai. Džiugu, knd kolonijoj įvykis. Kiekvienas 
Dambrauskas, kun. J. Pruns- lietuvių prieglaudos statyba slos kolonijos vyras praso- 
kis, kun. Makaras, kun Au- gyvai domisi J. E. arkiv. mas atvykti.

Samuel A. Stritch ir kad jis' ši susirinkimą šaukia šv. 
žada šiame darbe mūsų są- Vardo (Holy Name Society) 

draugijos centralinis komi- 
Sekretorė tetas kooperuojant kleb. ku

nigui Ant. Briškoi ir vika
rui. Kleb. Briška sakė:

WOLk STUDIO
1945 VVest 35* Street

Al>\ U) PHOTOGK \PHY 

M>* ESI POSSIP1.E I KK
PIHlSE LAI M EITE 2 '.13

Millan, CWF direktoriaus 
padėjėjas — direktorius prie 
miesčiųi (suburban) divizi
jos.

Joseph Mes gan, direkto
rius ketvirto regi jono 
verslo divizijos, kalbėjo a- 
pie rinkliavos aparatą ir

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.
DISTRIBITTOD 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

isM -

gūrss. Taip jau buvo nema 
žai biznierių ir veikėjų.

Giliukirgieji laimėjo ir do-Į jungai daug pagelbėti, 
vanų, labdarių ūkio produk
tų: Anton Maženta, 2137 W.
23 Place, laimėjo paršą; T.
Skusevičius, 4601 S. Wash- 
tenaw Avė., — žąsį; Kitty 
Matuai, 3201 S. Lituanica 
Avė., —

Nėm abejonės, kad iš šio 
išvažiavimo — pikniko liks 
prieglaudai pelno. Bet ne 
vien tik pelnas čia svarbu. 
Svarbu, kad tūkstančiai mū
sų tautiečių turėjo prego® 
gražiai ir naudingai praleisti 
dieną, tyru oru pakvėpuoti 
ir maloniai pasižmonėti.

NERVI'OTI, DREBATE?
Tad pabandykit “Nuromin”. NU- 
ROMIN pagelbsti gėrikams nuo 
nervų. Nuvarginto, silpnumo ar 
skarurnų ^kojose; taipgi gelbsti 
skilviui, viduriams; geriau mie
gosite ir turėsite geresni apeti
tą. Parduodamas — •

STEVEN'R PHARMACY 
003 W. (ISrtl St. Englewoo<l 6515

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLEIIL

VABTOMMAS MADJAS PLASTIO HA. 
naiocas MATvaauss ana 
■PALVOS BAMT*

Budriko radio 
programa

Šį sekmadienį, rūgs. 10-tą sįems iabai svarbu. Aptar- 
dieną. bus girdima r.uolati- gįme jabai svarbius reikalus

“Norėčiau pamatyti kiek
vieną mūsų parapijos vyrą 
šiame susirinkime. Bus vi-

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
PRAKAITUOJANČIOSr-

TEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMIAINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNBER U. 8. GOVERNMENT ŠUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
I/)AN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

nė Budriko radio valanda 
per galingą WCFL-1000-k. 
stotį kaip 9:30 valandą va
karo. Išgirsite dar,g puikių 
liaudies dainelių dalyvau-

mūsų bažnyčios ir visuome
nės ni'udai.”

šioje parapijoj nuo seniai 
gyvuoja šventojo Vardo kuo

Šiais didelių sukrėtimų lai- siklausyti šios įdomios pro 
kais, kuomet visų raumenys

jan: geriems dainininkams- pa' da“g
artistams. • taipgi smagios *"» vyrų dabar ta™a“ia I*- 
muzikos Budriko didžiulio dei Samui' buv0 aPa'lP’>ėj»- 
orkestro. Visi kviečiami pa- ’*■ Kun- St V'kickas. para-

ir smegenys įtempti karo 
pastangoms, panašūs išva
žiavimai, koks buvo praėjusį 
sekmadienį Labdarių ūkyje, 
tai tikras poilsis. L-s

pijos vikaras ir šv. Vardo 
gramoa jj sekmadienį. kapelionas, pareižkė, kad mė

Juozo Budriko gerų rakan Kita Budriko programa 
dų, radijų, auksinių daiktų girdima kas ketvirtadienio 
ir muzikos krautuvė leidžia vakarą, kaip 7 valandą, per 
šias programas virš 15 me- Cicero stotį WHFC-1400-k.
tų. 1 Pranešėja

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masa&avlmu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva i DEVINES OINT
MENT suminkStina tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikMIojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDT8-OOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
NcMutepantlM — Nenuilaiantis 

soo N. Clark St., City 
SUPERIOR 14R2.

issrVelvatone,^
$12.50

IKI SS9.60 U« KIEKVIENĄ
Nwtal«M«a. ■« NatvaMa
»••. Nablinka. VlaaJ Saly tlnarnaa daatą 
elaltM. Parmatomaa aryMal alear pi«u«a

n« *
Mainu

I Daroma plaftae Ispanatas Ir I 
Į <nut— MM H latonluotą dantistėj

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

ITS4 S. Aahlaad tad PI Moti. tttl

atdara aaa a Iki a. a«aaa4. aaa I lU t 
(4IR4MI MBTUVIMLal

IMS W t«Ui m Ind n. Laar ąsos 
•O N. Oearbom Rm. SO«, Ria 0A4S 
ridetalMČI, vai (—a. aatra«iea| Ir

MtdrtaAlaat aaa • IM f.

■;

t £

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTTN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

/ mus I
X Vytautas Maslok&s, sū-! 

nūs Maaiokų, gyv. So. Chi- 
cago, prieš keturias savai
tes žuvo kare Prancūzijoj. 
Praeitą antradienį jo tėvai 
gavo apie tai patikrintą ži
nią. Tai jifiu antras lietuvis 
jaunuolis iš šv. Juozapo pa
rapijos žuvęs kare. Mišios 
šv. už Vytauto sielą bus Šv. 
Juozapo bažnyčioje rugsėjo 
12 d.

X Šv. Kazimiero Akade
mija jau nuo birželio mėne
sio nepriima naujų studen
čių. Daug mergaičių užsire
gistravo labai anksti. Rei
kia pažymėti, kad naujų stu
denčių šįmet 65 nuoš. yra 
lietuvaitės. Praeitais metais 
užsiregistravusių studenčių 
lietuvaičių buvo tik 34 nuoš.

X J. Daužvardienė, Chi
cago lietuvių grupės pirmi
ninkė ruošiamo Community 
and War Fund aukų vajaus, 
kuris bus spalių mėnesį, pra 
eitą ketvirtadienį vajaus rei
kalu kalbėjo Liet, Vyčių Chi 
cago apskr. susirinkime. Nu 
tarta duoti, kiek galima, 
darbininkų ir padėti vaju
je. Be to, spalių mėnesį pats 
apskritis skirs auką tam 
fondui.

X “Harvest Festival” bus 
rugsėjo 9 ir 10 dienomis prie 
Marąuette Park Fieldhouse, 
67 ir Kedzie Avė. Rugsėjo 
9 d. bus šviežių daržovių ir 
prezervų išdėjimas ir jų kla
sifikacija, o rugsėjo 10 d. 
vakare bus programa, dova
nų išdalinimas ir šokiai. So-

PABĖGĖLIAI GRĮŽTA NAMO X Antanas Kaminskas,
6604 S.’ Wishtenaw Avenue, 
šiomis dienomis baigė pri
žiūrėjimą instaliacijos di
džiausios komunikacijos A- 
merikoj, būtent Western E- 

(lectric kompanijoj. Baigus 
j darbą, Bell Telephone Co. 
davė jam trijų savaičių atos
togas, kurias su šeima lei
džia Chioagoj.

los kambary. Visos narės 
prašomos susirinkti.

Valdyba

• Town of Lake. — šv. Ka 
zimiero Akademijos Rėmėjų 
1 skyriaus susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 10 d., parapi
jos mokyklos kambary 1 vai. 
popiet. Visos nrėmėjos pra
šomos susirinkti. Valdyba

Susirinkimai Redakcijos atsakymai
TMB Bridgeport skyriaus 

valdybai. Pranešimą gavom 
per vėlai, dėlto negalima bu-

vo įdėti į penktadienio nu-vom pervėlai. Tuo reikalu 
merį. ! anksčiau tilpo paraginim as

D., Cicero. Pranešimą ga- susirinkimui penktadienį.

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VIS4 DARBA

Si. Casimir Monumeni 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

•' e »i'W‘
j u n
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Apie 15,000 civilių iš Vatikano ir Romos miestų buvo 
pabėgę nuo karo ir radę prieglaudą Šv. Tėvo vasarinėj. Vargdienių 
viloj toliau nuo Romos. Dabar jie grąžinami namo Va-į susirinkimas
tikano trokais, kurie nudažyti geltonai ir baltai, kad ga
lima būtų atpažinti, jog tai neutralios valstybės trans
portai. (NCWC-Draugas) •

X DąriusrGirėmas Karei
vių Motinų klubo 12-ka na
rių vakar “in corpore” buvo 
nuvykusios į Raud. Kryžiaus 
centrą paaukoti savo krau
jo kareiviams. Daugelis jų 

J kelintą kartą tai daro. Mo
tinos meilė vaikams didelė, 
neišsemiama.

X Paul Petrauskas, Bing- 
hamton, N. ¥., lietuvių vei
kėjas ir dienraščio “Drau
go” nuolatinis darbuotojas- 
agentas, jau kelinti metai,

X Šv. Antano parapija y- 
ra pilnai pasiruošus pasku
tiniam šių metų piknikui, 
kuris bus sekmadienį, rug
sėjo 10 d., Vytauto parke. 
Piknike bus daugiau įvairu
mų, negu buvo praeituose. 
Atsilankę pamatysite.

X Agnietė Gustaitienė iš 
Detroit, Mich., ilgametė są- 
jungietė 54 kuopos, keletą 
savaičių viešėjo pas dukte
rį Donną ir žentą Antaną 
Kaminskus. Dabar išvyko į

kaip negaluoja, o pastaruoi- Westville, III., aplankyti jau
jų laiku priverstas liuoslaikį nų dienų draugus ir pažįsta- 
praleisti poilsyje. Tikisi pa- mus. Viešės pas Marijoną
sveikti ir tuomet vėl dau
giau pasidarbuoti mūs dien
raščiui.

X Kun. Vytautas Myko-
vo daržoves festivalan gali laitis, Nekalto Prasidėjimo
patiekti - visi pietvakarinės 
Chicago dalies gyventojai.

X P. Vaicekauskienė, 4507 
S. California Avė., džiaugia
si gavusi žinią, kad jos gi
minaitis kun. T. Jokubaus- 
kas iki tol buvo gyvas. Jis, 
rusų bolševikams okupavus 
Lietuvą, buvo pabėgęs į Vo
kietiją. Vokiečiams okupa
vus Lietuvą, grįžo ir gyve
na Telšiuose. Žinią per Rau
donąjį Kryžių gavo kun. J. 
Šilkas. Laiškas ten ir atgal 
ėjo aštuoniolika mėnesių.

Panelės Šv. parapijos vika
ras, šiomis dienomis paskir
tas profesorium Quigley Pre 
paratory seminarijon.

Rakauskienę, taipgi • sąjun- 
gietę. Jaunystėje abi veikė 
visuomenėj.

X J. ir A. Makauskai iš 
Cicero, pasinaudodami atos
togomis, su sūneliu ifdvar- 
duku buvo išvykę į Kanadą 
aplankyti savo pažįstamų.

GARI, INDIANA IJUDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Gerinosi** patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

PADBKON8

t
ONA SMILGEVIČIENE

kuri mirė rūgs. ld., 1944m., Ir 
tapo palaidota ruga 6d., o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapi
nėse amžinai nutilus Ir nega
lėdama atidėkoti tiems, kurie 
sutelkė Jai papkutini patarna
vimą. ir palydėjo Ją | tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami tą Jos prajrižalipimą iž 
mūsų tarP°. dėkojame mūsą 
dvaulėktems tėveliams: kunigui 
Klebonui Ign. Albavičiul, kun. 
J. Griniui Ir kun. Kd. Abro
mavičiui, kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už velionės sielą 
ir kurie pasakė pritaikintus pa
moku! us.

Dėkojame Sv. Mlftių Ir g&lių 
aukotojams ir Cicero Moterų 
Sąjungos 2-lros kuopos narėms.

Dėkojame grab. Ant. B. Pet
kui. kuris savo geru Ir manda
giu patarnavimu garbingai nu
lydėjo Ją j amžinanti, o m urnų 
palengvino perkęstl nuliūdimą 
Ir rūpesčius. Dėkojame grabne- 
Aiama ir vlnlems, kurie paguo
dė mus nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visiems da- 
lyvavuulems laidotuvėse žmon
ėms; o tau mylima moteris, 
lai Visagalis Dievas sutelkia 
amžiną ramybę Ir atilsf.

Nuliūdę lieka: Vyras fctanls- 
liaan.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

mauzolejai
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 ra. 
Tos Pačios šeimos

Rankose! ,
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PERaONAWZKD SIMOHULė af NO 4DDITIOHAL COTTI 
PARTIOtmAR PBOPIiB PMKFER PACHANKIS PBODUOTIOMS 

DISTMIBUTOB* QV THN FAHOU* MONTEDIA) OKAKITE 
Moo* lĮrantĮfTil Mo>* Skadorta*__Maongeoė—Aeot 1b TIm World.

BUY u. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINOS 
uuuparrcs prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Mesdber of the Uthuaoiaa Chamber of Commarea

MODERNI Išvidini PARODĄ: REZIDENCIJA:
4585 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

TeL ESTebrook 3645 - Tek REPublic 4298 '
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-4 vai.

Cicero. — Moterų Są-gos 
2-ros kp. susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti sekmadie
nį, nukeliamas į pirmadienio 
vakarą iš priežasties mūsų
parap. pikniko, kuriame są- Nelson Sako Tikslas 
tės darbuosis pardavinėda- 
mos “chance books”. Narės 
kviečiamos skaitlingai susi
rinkti. Rast.

Seserų Gildos 
įvyks trečia

dienį, rugsėjo 13 d., Aušros 
Vartų parap. mokyklos kam
bary 7:30 vai. vak. Narės 
bei nariai malonėkite kuo 
skaitlingiausiai suvažiuoti ir 
pasitarti įvairiais svarbiais 
reikalais. Valdyba

Cicero. — šv. Vardo drau
gija eis “in corpore” prie 
šv. Komunijos, sekmadienį, 
rugsėjo 10 d., 7:30 vai. šv. 
Mišias. Prašome susirinkti 
prie Clubroom 7:10 iš ryto.

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks rug 
sėjo b d., tuojau po 12 vai. 
Mišių šv., parapijos mokyk-

Yra Greita Pergalė
CHUNGKING, rūgs. 7.— 

Donald Nelson, kuris atvy
ko Chungkingan eilei kon
ferencijų su Kinijos valdžios 
viršininkais, pareiškė Ame
rikos tikslą 'Pacifike šiais 
žodžiais: “Mūsų pirmaeilis 
tikslas yra greit sumušti 
Japoniją.”

Mirė Buvęs Senatorius
Reed, Sulaukęs 82 m.
ALPENA, Mich., rūgs. 8. 

—James A. Reed, buvęs Mis 
souri senatorius, mirė šian
dien po pietų. Jis buvo 82} 
metų amžiaus.

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENRAŠ. “DRAUGU”

KRE1PKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTU KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matertolo U Darbo

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė;

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Offcma ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: HEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Rsdio Programą! WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.Pirkite tose krautuvėse, 

kurios skelbiasi “Drauge”.

fAIGITIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVTŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

ISXL WHFC -1« kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais ano 1 iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas,
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

in, Telefonas — GROvehilI 2242
t&* k

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSHMM
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JC8Ų 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
Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
▲aodacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieaą ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Vlaoae Miesto
Dalyae

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACK 
10756 S. MICU1GAN AVB

Phones: CANAL 2515 
COMMODOKE 5768 

PULLMAN 1276

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIŪAN AVĮL PhOM PULLMAN 0061

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. ______Phone YABDfl 4808

J. UULEVICIUS
4348 80. CALIFORNIA AVĖ._______ Phoae LAJ. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HAISTED ST. 710 W. 18th 8TKEET
_______________ Tatophone YARDS 1418 _______

L J. ZOLP
1646 WE8T «6th 01. Phon. TARUS 0781

MAŽEIKA
ĮSU LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VABDS ŪSO—H

i.,..? . ū lA» .



DlENKAsTlS DRAUGAS, CftfCAGO, ICEINOIS šeštadienis, rūgs. 9 d., 1944

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

1 Švento Antano Par., Cicero, III., Didysis Metinis Piknikas
1 . ___________  __________

SEKMADIENĮ. RUGSĖJO (SEPTEMBER) 10 d.. 1944 m.
Taip, visi keliai veda į visų mėgiamą Vytauto Daržą — nes visi Lietuviai iš 

artimesnių ir tolimesnių kolonijų ir miestų gerai žino Ciceriečių vaišingumą, drau- 
Mį giškumą, ir gabumą visuomet suruošti ką nors naujo, įvairesnio — pripildyta su

įvairiomis linksmybėmis ir maloniais surpraizais.

PRASIDĖS PAPRASTU MŪSŲ PIKNIKŲ LAIKU.
Tad, nėra reikalo plačiau aiškinti kas link mūsų 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.

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.................................................................................,...................................Kun. Kleb. Ignas Albavičius ir Ciceriečiai.

NUOSTOLINGAS GAISRAS

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Rockfordo lietuvis laivyne

* *

Jonas P. Gili (Gelažni- 
kas) gimė 1924 metais, 
gruodžio 2 dieną. Rockford, 
III. Baigė Šv. Tomo aukštes
nę mokyklą (high school), 
paskui lankė Beloit kolegi
ją. Pasižymėjo football ir 
kumštininkystės sporte. Dir
bo sriubų dirbtuvėje, buvo 
mašinistas.

Jonas Gili išėjo į navy 
1944 metais, kovo 2 dieną, 
dabar randasi Californijos 
valstijoje, ten lanko mašinų 
taisymo mokyklą.

JONAS P. GILL 
(Gelažnikas)

Jo motina P. Gelažnikienė 
ir brolis Povilas gyvena 
Rockforde, III., 950 So. Gre- 
gorry str. Jo tėvas Jonas 
mirė 1940 metais.

Paleido gazą
Armija ir FBI pradėjo in- 

ve-tigaciją dėl teroro Mat- 
toon’e, III., miestelyje. Mat- 
toon miestelyje nuo gazo ta
po 18 asmenų paralizuota*, 
kai koks tai piktadarys pa
leido į namus ypatingą ga- 
zą.

Policija ieško vyro, kuris 
baugina žmones su gazu ir 
kenkia žmonių sveikatai.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

Jonas priklausė prie Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos, ir Lietuvių klubo 
buvo raštininku. Taip pat 
priklausė ir prie St. James 
katedros.

Jis dažnai parašo motinai 
laiškus ir džiaugiasi, kad 
gerai sekasi.

Kas Girdėt^ 

Chicagoje >

Mirė darbe

Fred Huscher, 57 metų, 
3935 Diversey avė., įrankių 
gamintojas, mirė nuo širdies
atakos, kai buvo darbe.

* * *

Atlaidai

Šv. Panelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Brigh- 
ton Parke, 40 valandų atlai
dai prasideda ateinantį sek
madienį, rugsėjo 10 dieną, o
baigsis antradienio vakare.

♦ * ♦

Prasidėjo

Šv. Panelės Marijos Gimi
mo lietuvių parapijos baž
nyčioje, Marąuette Park, Ši
luvos atlaidai prasidėjo pra
eito ketvirtadienio vakare, 
tęsis aštuonias dienas.

* » ♦ 
Apiplėšė

Ginkluotas vyras praeitą 
ketvirtadienį atėjo į krautu
vę, 2767 Milvvaukee avė., ir 
pabėgo su $200.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In tbe line of 

Fnrnttnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Repremntattve

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MAUT

For appointment rali — 
REPUBIJO 6081

350,000 galionų aliejaus dūmais iškilo į panages, tuo
met kilo gaisras Standard Oil’s No. 1 rezervuare, Cleve- 
land, Ohio. Kol pavyko gaisrą sukontroliuoti, žuvo keli 
asmenys. Nuostolių padaryta $100,000.00 sumai. (Acme- 
Draugas telephoto)
-------------------------------------------------------- a
Iš teismo salės

Įrodė, kad juokdarys
JURY DARBE NORI BŪTI RIMTAS, NES JURY , 

DARBAS YRA RIMTAS

Mažo ūgio žmogus buvo 
pašauktas jury tarnybai. Jo 
akyse matės džiaugsmas, kai 
James Bernardo, jury vy
riausias klerkas, kriminali
niame teisme, jo klausinėjo, 
rugsėjo 7 dieną. Mažas žmo
gus pasakė, kad jis vadinasi 
Gus Gilard, 53 metų, 4521 N. 
Monitor avė., bet pridėjo: 
“jie vadina mane “Ginger”.

“Koks užsiėmimas ?” —
Bernardo paklausė, ir ma
žas žmogus atsakė: “Aš esu 
juokdarys”.

“Aš neklausiu jūsų nuo
monės apie patį”, — pasakė 
Bernardo. “Aš suprantu juo
ką, bet aš noriu žinoti kas 
tu esi”.

Džiaugsmas pranyko iš 
Gus akių ir jis atsakė: 

z “Aš esu juokdarys. Aš ne
su graborius. Aš esu iš pro
fesijos juokdarys.”

GAISRAI
FRANKLIN, Ind. — Stok- 

lev Bros ir Co . fabrike, 
Whiteland, rugsėjo 7 dieną 
buvo kilęs gaisras. Sakoma, 
kad gaisras sukėlęs $300,000 
nuostolių.

$10,000 nuostoliu
Oliver M. Burton farmoje, 

pusė mailės vakaruose nuo 
Lake Forest. praeitą ketvir
tadieni kilo gaisras. Gaisras 
sunaikino namą, kuriame 
buvo javai supilti. Sakoma, 
kad gaisras sukėlė $10,000 
nuostolių.

Gus parodė krūvą iškar 
pų, savo paveikslus, kur jis 
nusifotografavęs juokdario 
rūbuose, vedinas beždžionę. 
Bernardo tapo įtikintas.

“Aš noriu būti rimtas”, — 
pasakė Gus. “Tarnauti jury 
yra rimtas darbas.”,

Apsivertė (rokas
Skokie kelyje, prie. Glen- 

view rd., Wilmette, praeitą 
ketvirtadienį buvo susisieki
mas užblokuotas 3 valandas, 
kai policija padėjo nuvalyti 
kelią nuo sudaužytų stiklų. 
Stiklai atsirado ant kelio, 
kai trokas, turintis 10,752 
tuščių sodos butelių, apsi
vertė ir teų sudegė. 
PTRKTTF. KARO BONUS’

TANKAIS PRISIDENGĘ EINA PIRMYN

Amerikos pėstininkai, prisidengę užmaskuotu tanku, 
eina pirmyn, kad apsaugojus tiltą per M’osell upę nuo 
vokiečių susprogdinimo, ši vieta randasi tarp Metz ir 
Toul miestų. (Signal Corps radiotelephoto; Acme-Drau- 
gas)

Karo frontuose
n ■■■vai v ■2,338 amerikiečiai sužeisti

SUŽEISTŲJŲ KARIŲ SKAIČIUJE YRA IR 
LIETUVIŲ CHICAGIEČIŲ

VA1RIO 
DOMIO 

ŽINIO 

Pagrobė $200
Daugiau kaip 20 žmonių 

matė banditą apmokant 15 
centų čekį (sąskaitą) resto
rano kasininkei, ir matė kai 
jis atstatė revolverį į kasi-

i ninkę. Banditas paėmė iš 
Voigt’s restorano, 6309 So. 
Halsted str., kasininkės du 
šimtus dolerių, tuojau po 
vidurnakčio. Banditas pabė
go automobiliu, kuris jo lau
kė.

Areštavo
Shakespeare avė. policija 

praeitą ketvirtadienį sulai
kė tris jaunuolius, ryšiumi 
su mergaitės, 16 metų am
žiaus, užpuolimu.

Mirtis gatvėje
Stanley Polowczyk, 44 me

tų, 1222 N. Bosworth avė., 
troko vairuotojas, tapo už
muštas. praeitą ketvirtadie
nį, kai jį sutrenkė automobi
lis, kurį vairavo Sam Gor- 
gan» Nelaimė įvyko Division 
ir Leavitt gatvėse, kai Po- 
lowczyk ėjo skersai gatve 
darban. Sam Gorgan. sutren
kęs Polovvczyk’ą, nubėsro su 
automobiliu, su juo kartu 
buvo Mrs. Floz’ence Prokop. 
Paskui policija sučiupo Gor- 
gana iš automobilio nume
rio, kuri padavė liudininkai. 
Gorgan buvo areštuotas, jis 
jau nuo seniau turi rekordą 
policijoje.

Apvogė daktarus
Vagys įsilaužė į namo 

ofisą, 6235 So. Kedzie avė., 
praeitą ketvirtadienį, ir pa
ėmė iš dviejų daktarų ir 
dantisto ofisų $260 ir įran
kių už $1.949.

Karo departamentas va
kar paskelbė 2,338 Jungtinių 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie buvo su
žeisti karo frontuose, įskai
tant 101 vyrą iš Chicagos ir 
jos apylinkės. Navy prane
ša, kad iš šios apylinkės 
penki marinai ir du sailorai

Pasižvalgius Chicagoje

Banditas vėl sugrįžo
ŠĮ KARTĄ GAVO KETURIASDEŠIMT DOLERIŲ, 

O ANĄ SYKĮ $60

Maždaug apie 4:30 valan
dą po pietų praeitą ketvirta
dienį atėjo aukštas negras į 
krautuvę, 201 W. Lake str. 
Krautuvės vedėjas buvo nu
stebintas negro atsilankymu 
į krautuvę, nes šis negras 
krautuvės vedėją buvo api
plėšę rugpiūčio 27 dieną. Ir 
tas negras tada pabėgo su 
$60.

Negras vėl sugrįžo į krau
tuvę ir pasakė:

“Well, čia aš esu vėl”, ir 
ištraukė revolverį. “Ateik

KARO ŠALPOS 
DARBUOTOJA

Eilleen M. Egan, rašyto
ja ir NCWC žinių Tarnybos 
korespondentė Lisbonoj, Por 
tugalijoj, šiomis dienomis 
grįžo į Ameriką. Prieš iš
vykdama į Ameriką buvo ve
dėja šelpimo karo pabėgėlių 
Ispanijoj. Aukų atsiųsdavo 
Amerikos Katalikų Gerovės 
Taryba, kuri yra narė Na
tional War Fund. Dabar ji 
paskirta toms pačioms pa
reigoms New York agentū
roj. (NCWC-Draugas)

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

buvo sužeisti.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
yra Sgt. Clarence P. Norkus, 
jo brolis Frank Norkus gy
vena 2619 W. 69th; ir 2nd 
Lt. Albert Pi Budris, jo 
žmona Mrs. Eunice J. Bud
ris gyvena 6555 So. Paulina.

su pinigais, — ir nebūk bai
lus, nes ne tavo pinigai.”

Krautuvės vedėjas Gold, 
kuris gyvena 3247 Lexing- 
ton str., pranešė policijai, 
kad banditas jį buvo priri
šęs basmente, ir banditas 
pabėgo su $40. Po kelių mi
nučių Gold buvo paleistas 
kitos krautuvės prekybinin
ko.

VAGYSTES
Raymond Bethel, 42 me

tų, 11 W. Superior str., bu
vęs kalinys, buvo sučiuptas 

iHammond policijos, praeitą 
ketvirtadienį, kai jis bėgo iš 
pavogto automobilio. Jis bu
vo pašautas, kai bėgo. Auto
mobilis grąžintas savinin
kui, kuris gyvena Gary, Ind.

Vagis paliko pėdsaką
Vagis įėjo į Paul Ruseli 

namą praeitą ketvirtadienį 
ir pasiėmė geriausią jo siu
tą ir extra porą kelnių. Rus- 
sel yra Trust ir Savings 
banko, 4901 Grecuwood avė., 
pirmas vice-prezidentas.

Bet vagis įėjęs į Russel 
namą norėjo išeiti gražiai 
pasirėdęs. Jis taip ir pada
rė. Apsivilko Russel siutą ir 
savo rūbus paliko ant kėdės. 
Detektyvas rado skalbyklos 
pažymėjimą marškiniuose.

Ir manoma, kad skalbyk
los ženklas marškiniuose 
duos progos susekti vagį.
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