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J.A.V. ARTILERIJA SAUDO I VOKIETIJA
Rusai Persikėlė per Šešupę, Įėjo į 

Rytprūsius, ir Grįžo su Belaisviais

- I

MASKVA, rūgs. 10. -
Pasivarę 60 mylių per Bul
garijos žemę, rusai užėmė 
suvirš 170 apgyventų: vietų, 
jų tarpe Burgąs uostą, tik 
28 mylias nuo Turkijos sie
nos.

Paskutiniam pasivaryme,

Rytprūsius ir sugrįžo su su
imtais naciais belaisviais. Iš 
to daroma išvadų, kad rusai 
beveik pasiruošę didelei Vo
kietijos teritorijos invazijai.

Rusų pranešimas nieko 
nesakė apie Gen. Malinovs- 
kio armiją, kuri buvo pasie
kusi Jugoslavijos-Rumunijos

pirm negu buvo paskelbtos sieną Taipgi nepranežta a. 
paliaubos, rusai pasivarė,pie veikų
suvirk 120 mylių pietuosna! vidaua ko.
ir pasiekė punktą tik 20 
mylių nuo Graikijos sienos.

munikatas sakė Varšuvoje 
girdisi tolimų kovų garsai,

Gen. Černiakovskio armi- i kas nurodo, kad rusai gal į| 
ja Lietuvoje pasiuntė stip- pradėjo ofensyvą Lenkijos 
rias patrules per Šešupę į | sostinės užėmimui.

Rumunijos Karalius Nuvertė Valdžią; 
Pabėgdamas Apsišaudė su Vokiečiais

GEN. PATTON JĖGOS VERŽIASI Į SIEGFRIED LINIJĄ Artilerija Apšaudo Priešo Tvirtoves;
U. S. Kariai Įsiveržė j Luksemburga

SU AMERIKOS 3-ja AR
MIJA prie Moselte upės 
rūgs. 10. — Amerikiečiai 
pėstininkai, atmušę trijų va
landų nacių kontrataką že
miau Metz, vis dar tebelai
ko savo pozicijų rytiniam 
Moselle krante, nežiūrint di
delės ugnies iš priešo arti
lerijos.

Šimtai amerikiečių šovi
nių sprogsta į rytus nuo li

pas, o nacių šoviniai krin
ta Domot miestely ir ant 
ten vadančio kelio.

Naciai, kurie gina šią pas
kutinę natur.alę barjerą prieš 
Siegfried liniją, negali pri
lygti amerikiečiams jėga.

BUCHAREŠTAS, rūgs. 7. 
— (Sulaikyta) — Joseph 
Morton, Associated Press 
korespondentas, buvo pir
mas žurnalistas pasiekti 
Buchareštą. Jis ten išgavo 
sekančią apysaką:

Jaunas Rumunijos Ka
ralius Mihai ir jo sandarbi- 
ninkai buvo sugalvoję nu
versti Premjero Ian Anto
nescu vyriausybę. Jų planai 
buvo septynis kart tai vie
no, tai kito dalyko išardyti. 
Lėktuvas buvo paslėptas 
vienam miške karaliaus pa
bėgimui jeigu planas nenu
sisektų,.

Rugpiūčio 23 d. karalius 
pasikvietė Antonescu ir pa
reiškė, kad jis (Atitonescu) 
turįs pasirašyti paliaubų su
tartį arba atsistatydinti. 
Premjeras atsisakė atsista
tydinti. Tuomet Karaliaus

Antonescu vyriausybės 
nariai buvo telefonu pakvie
sti palociun ir vienas po ki
to suimti. Iki vakaro Kara
lius baigė proklamaciją pa
skelbiant paliaubas. Nauja 
vyriausybė buvo ant vietos 
suorganizuota. Karalius ir 
ministeriai priėmė nacių 
ministrą ir komandos virši
ninką ir išaiškino jiems pa
dėtį.

Anksti tą rytą Karalius 
ir jo draugai penkiais auto
mobiliais važiavo į slaptą 
vilą. Vienoj vietoj jie suti
ko nacių šarvuočių dalinį ir 
apsikeitė šūviais. Motina 
Karalienė Helena, gavus ži
nią telefonu, tuo pačiu lai 
ku važiavo vakaruosna, į tą 

• pačią vilą.
Po savaitės perversmas 

pilnai įvykdytas. Iš-40 na
cių divizijų Rumunijoje tik

pašaukti kariai jį suėmė iri dvi pabėgo. Naciai iš keršto 
pasodino geležinėj spintoj lėktuvais smarkiai atakavo 
pulociuje. ! Buchareštą.

Amerikiečiai Okupavo Soepiori Salą
GENERALINIS ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, rūgs. 
10. — Lėktuvų ir karo laivų 
saugojami, sąjungininkai 
kariai ketvirtadieny išlipo 
Soepiori saloje, šalia ameri
kiečių laikomos Biak salos 
Geelvinfc įlankoje. Nebuvo 
priešo opozicijos ir manoma 
nebus daugiau negu saujelė 
japonų toje saloje.

Sąjungininkų lėktuvai

KALENDORIUS.
Rugsėjo 11 d.: Šv. Pro

tas Ir šv\ Hiacintas; seno
vės; Gintautas ir Sungailč.

Rugsėjo 12 d.; Svč. Mari
jos Vardas; senovės: Die
medis ir Mantminė.

ORAS
Giedra ir vėsiau.

smarkiai atakavo Halmahe- 
ra salą, japonų laivus ir ae
rodromus olandų Celebes 
salyne, ir Palau, Ceram bei 
Timor saįąs.

Laivyno B—24 lėktuvas 
ketvirtadieny nuskandino ar 
smarkiai sužalojo japonų pa
kraščių laivą ir du nedide
lius prekinius laivus prie 
Davao uosto.

Trečiadienio nakti Libera- 
tor lėktuvai numetė 150 to
nų bombų ant Manado, kur 
padegė aliejaus tankus ir 
padarė didelius nuostolius.

SUPERFORTRESS BAZE 
vakarinėj KiKnijoj, rūgs. 0. 
— Japonų lėktuvai nakties 
metu atakavo dvi B—29 ba
zes, bet nepažeidė nei vieno 
milžino nei aerodromo.

Gen. Patton armija sutinka didelę opoziciją pagal Moselle upę tarpe Nancy ir Metz. 
Britai ir kanadiečiai kariai užėmė Ypr-.n, baigia apvalyti Belgiją ir veržiasi į Olandi
ją. (Acme-Draugas Telephoto)

Rusija ir Bulgarija
Paskelbė Paliaubas

MASKVA, rūgs. 10. —
Rusija, atsiekus savo ob
jektus Bulgarijoje per ke
turias dienas, sustojo ka
riavus prieš tą kraštą. Už

LĖKTUVAI NUOLAT 
PUOLA VOKIETIJĄ

LONDONAS, nigs. 10, —
Britų lėktuvai nakties me
tu atakavo taikinius tuoj už 
nacių “vakarinės .sienos,” o 
Amerikos lėktuvai iš Itali-

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugs.10.— Amerikiečiai 
kariai pasivarė už naujai 
užimto Liege iki Verviers, 
tik 12 mylių nuo Vokietijos

sienos. Sąjungininkų artile
rija patraukta frontan ir 
dabar šaudo į nacių pozici
jas užpakaly Vokietijos sie
nos. '

Vėliausias pranešimas sa
ko amerikiečiai dviejose 
vietose įsiveržė į Luksem- 
burgo kunigaikštiją ir da
bar kaujasi su ten esančiais 
naciais.

Naciai smarkiai atakuoja 
amerikiečių penkias pozici
jas anapus Moselle upės, 
bet Gen. Patton kariai ir 
reikmenys vis perkeliami 
per tą upę.
Britai Belgijoje antrą kar

tą persikėlė per Albert ka
nalą, prie Ghell, 25 mylias 
į pietryčius nuo Antverpo.

Kanalo pakrantėje kovos 
darosi aršesnės. Sąjunginin
kai suspaudžia ten esančius 
nacius į vis mažesnes kiše
nes.

valandos Stalinas pranešė, j jos šiandien puolė Austriją, 
kad Rusija, drauge su Ang-; Vakar dieną .apie 1,500 
lija ir Amerika, paruošia' sąjungininkų lėktuvų ataka- 
paliaubų sąlygas Bulgarijai.! vo taikinius prie Mainz, 

Rumunų ir suomių taikos^ Mannheim ir Dusseldorf,

Švedija Nepraleidžia 
100,00 Nacių Kariu

STOKHOLMAS, rūgs. 9 - 
Švedijos vyriausybė atsisa
kė leisti vokiečiams kariams 
iš šiaurinės Suomijos žy
giuoti per Švediją. Pagal 
rusų-suomių sutartį, naciai 
turi iki rugsėjo 15 d. pasi
traukti iš Suomijos.

Dėl Švedijos atsisakymo 
naciai dabar turės trauktis

U. S. Patrules Įsiveržė į Pistoia

delegacijos jau randasi Mas Vokietijoje. Keli šimtai ma- per šiaurinę Suomiją antra- 
kvoje. Rusų kariuomenė šiuo žeanių lėktuvų puolė nacių eiliais keliais į Norvegiją 
laiku veržiasi gilyn į vie- Į kareivines ir transportą Bel-
nintėli-o Hitlerio partnerio gijoje ir Olandijoje, 
žemę — Vengriją.

Nusikamavęs Duče
Bulgarijoje ir vėl Šaukėsi Kunigo

Nauja Vyriausybė ,
NEW YORKAS, rūgs. 9. MUSS0iįnį( gukūdęs ir ligos

— Sofia radio pranešė apie iškamuotas, nesenai šaukėsi 
sudarymą naujos Bulgari- ikunigo iškhMiayti jo išpažin- 
jos vyriausybės. Buvęs Pre-|tieg Kunigas neva aplankęs
mjeras Kimon Georgiev iš - jo name prie Garda ežer0 

Sakoma II Duče sveikatanaujo perima Konstantin 
Muriaviev pareigas. Murai- 
vievo kabinetas užvakar 
paskelbė karą Vokietijai ir 
prašė Rusijos dėl paliaubų.

Pripažįsta Atleidęs 
Armijos Generolą

WASHINGTON, rūgs. 10. 
— U. S. Marinų Lt. Gen. 
Holland M. Smith, koman- 
dierius Amerikos jėgų Sai- 
pan saloje, pripažino, kad 
jis buvęs “priverstas” at
leisti Armijos Maj. Gen. 
Ralph Smith, kuris Saipan 
invazijoje vadovavo armijos 
jėgoms.

Marinų generolas sakė jis 
daugiau tuo reikalu negalįs 
sakyti ir patarė laikraštinin
kams kreiptis į Karo Depar
tamentą.

ant tiek pašlijusi, kad jis 
atsisakęs tolimesnės gydy
tojo priežiūros kaipo bever
tės.

šveicarai Internuoja 
Pasiduodančius Nacius

CIURICAS, rūgs. 10. - 
Vokiečiai kariai atvežti iš 
Vokietijos Belfort perėjos 
saugojimui prašosi įsileidi
mo ir internavimo Šveicari
joje. Jie visi reiškia nusis
tebimą dėl įvykių fronte.

Robombos Atskrenda
Paryžiaus Apylinkei*
PARYŽIUS, rūgs. 8. — 

(Sulaikyta) — Nacių roboK- 
nė bomba nukrito Paryžiaus 
klony, apie 40 mylių nuo 
Paryžiaus, ir užmušė bent

ROMA, rūgs. 10. — šta-, 
bo pranešimas sakė Adrijos 
fronte Italijoje vis dar tebe-| 
vyksta aršios kautynės.

Vakariniam fronto gale 
amerikiečių patrules įsiver
žė į Pistcia miestą, kuris 
yra pietvakarinis galas Go
tų linijos.

Lt. Gen. Mark W. Clark, 
penktos armijos komandie-

rius, minėdamas amerikie
čių Salerno išlaipdinimą, sa
kė Amerikos jėgos tuoj “su
duos priešui smūgį nuo ku
rio jis nebeatsigaus.”

Britai kariai užėmė Pa 
lažo kaimą, pusantros my
lios į pietus nuo San Savi
nos ir Croce miestą, Corianc 
rajone, bei Menghio kaimą, 
nepilnai mylią į vakarus 
nuo Croce.

Danai Sako Vokiečiai 
Tikisi Invazijos

STOKHOLMAS, rūgs. JO. 
— Danijos spaudos biuras 
sakė vokiečiai tikisi greitos 
invazijos Danijoje. Vienas 
gandas sakė sąjungininkų 
invazijos laivynas jau Nyk
stąs iš Icelandijos į Danijos 
pusiausalį.

Anot raporto, naciai pas
taromis dienomis tvirtina 
savo garnizoną ten ir pasė
jo tris eiles minų pakran
tėje tarpe Grenen ir Frede- 
rikshaveno.

Jugoslavai Artinasi 
Prie Bulgarijos

LONDONAS, rūgs. 10. -- 
Jugoslavai partizanai, verž
damiesi arčiau Dunojaus, į- 
silaužė į Zajecar miestą, ir 
dasivarė iki šešių mylių nuo 
Bulgarijos sienos. Specialus 
pranešimas sakė jugoslavai 
randasi apie 30 mylių nuo 
Dunojaus.

RYT. KANADOS UOS
TAS, rūgs. 10. — Min. Pirm. 

1 Churchill su štabu atvyko 
Kanadon, kur tarsis su Prez. 
Roose veltu.

Po Pergalės Nori 40 Valandų Savaitę
WASHINGTON, rūgs. 9. į 

— Savo raporte Preziden
tui Rooseveltui Karo Mobi- 
lizacijos Direktorius James 
F. Byrnes sakė planai pra
monės konversijai po Hit
lerio nugalėjimo yra gerai 
įpusėję, ir rekomendavę kad 
drauge su tuo pakeitimu bū
tų grįžta prie 40 valandų

darbo savaitės ir nuimta ar 
palengvinta daugelis esan
čių ekonominių kontrolių.

Tarpe kitko, Byrnes reko
mendavo kainų kontrolės 
palaikymą, nuėmimą mais
to racionavimo, ir paliuosa- 
vimą daugiau gazolinos tam 
tikriems rajonams.

KARO BSULETENIAI
— Sąjungininkai randasi 

tik astuonios mylios nuo Aa- 
chen, Vokietijoje. Limburg 
miestas užimtas. Vis dar 
neduodama žinių apie britų 
frontą.

— Brest mieste vyksta 
mūšiai iš namų į namus.

— Tokyo radi o sakė Ame
rikos lėktuvai dar kartą a- 
takavo Formosa.

— Kiniečiai sakė Ameri
kos lėktuvai nuskandino ja-i 
ponų naikintuvą.

— Maršalas Tito užginči
jo pranešimą, kad sąjungi
ninkų kariuomenės padeda 
jugoslavams partizanams.

— Naciai kontratakuoja 
sąjungininkus šiaurinėj Bel
gijoj-

Sako Lėktuvai vėl♦
Atakavo Mandžuriję

NEW YORKAS, rūgs. 10. 
— Japonų radio pranešė a- 
pie kitą Amerikos lėktuvų 
ataką ant Anshan, pramo
nės miesto pietinėj Mandžu- 
rijoj.

Ankstyvesnis pranešimas 
sakė suvirš 100 milžiniškų 
B—29 lėktuvų dalyvavo pir
moje atakoje, ir “šeši jų bu
vo sunkiai sužaloti.”

WASHINGTON, rūgs. 9 - 
B—29 komanda sakė vienas 
lėktuvas dingo po atakos 
ant Anshan, Mandžurijojc. 
Atakos metu septyni priešo 
lėktuvai buvo numušti, 10 
gal sunaikinta, ir 11 buvo 
sužalota.

• ’



2 - DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, rūgs. 11, 1944

Lietuviško pasaulio naujienos
LIETUVIŲ IŠEIVIŲ DRAUGIJA PAREIŠKĖ 
IŠTIKIMYBĘ LIETUVOS ĮGALIOTAM MINISTRUI 
Montevideo, Urugvajus. — Lietuvoje

Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugijos skaitlingas na 
rių ir prijaučiančių, susirin
kimas įvykęs birželio 25 d., 
vienbalsiai nutarė paskelbti 
šį pareiškinią Lietuvos at
žvilgiu:

1) Kad ši draugija yra 
vienas iš organizuotosios 
Lietuvos išeivijos visuome
niniu organu, kuris nuošir
džiai stovi už visiška Lietu
vos Nepriklausomybę.

2) Kad ši draugija griež
tai smerkia vokiečių okupa
ciją, pastojusią kelią atsta
tyt Lietuvos Nepriklausomy
bę, kurią sutrempė Rusijos 
diktatūra.

3) Kad niekas neturi tei
sės okupuoti Lietuvos žemės' 
arba tų žemių dalį, nei kiš
tis į’ Lietuvos vidaus reika- 
dus, nes tie reikalai yra gry
nai pačios mūsų tautos rei
kalai. Apsilenkdama su šia 
tiesa Sovietų Rusija pasiel
gė su Lietuva lygiai taip, 
kaip ir Vokietijos diktatūra.

4) Kad ši draugija, nepri
pažindama nei jokių okupa
cijų, Lietuvos ir jos išeivių 
diplomatiniu atstovu Laiko 
tik dr. K. Graužinį, Įgaliotą 
Lietuvos Ministrą ir Nepa
prastą Pasiuntinį Pietų A-

Lietuvos spauda mini se
kančias vėliausiai mirusiųjų 
pavardes:

1) Kun. Benediktas Kris- 
taponis iš Audutiškio; 2) 
Vincas Nacevičius, muzikas 
mokytojas ir choro direkto
rius; 3) Jurgis Steikūnas, 
lakūnas; 4) Kazys Garmus, 
studentas; 5) Vytautas Sin
kevičius, iš Kauno; 6) Juli
jonas Zabielskis, Kauno se
niausias advokatas, mirė 
1944-II-2; 7) Juozas Dzen- 
kaitis, 40 m. amž., atsargos 
karininkas; 8) leitenantas 
Sliarpas; 9) Bronius Glem- 
ža; 10) Bronius Lietuvinin
kas iš Kybartų; 11) pulk. lt. 
A. Urbonas; 12) pulk. lt. S. 
Kuizinas; 13) kapt. B. A. 
Blagovescenskis; 14) Prela
tas Byla iš Kauno; 15) kun. 
J. Grotiskis iš Krakių; 16) 
dr. A. Kryževičius iš Seiri
jų; 17) Aleksandras Žygelis; 
18) B. Sabeika, agronomas, 
iš Alytaus; 19) Juozas Ja 
nuškevičius, iš Kauno; 20) 
Juozas Svirka, iš Marijam
polės; 21) Motiejus Viltra 
kįs iš Vilkaviškio; 22) Ado
mas Čepanįs, inžinierius; 23) 
Jadvyga Stanaitytė; 24) E- 
le.na Čepaitė ; 25) D. černiū- 
tė, studentė; 26) Janina An-
cevičienė; 27) lt. A. Meš-

GRAŽIOJI KATEDRA Planuoja statyt 
rūmus už $35,000

Berisso. — Beriaso Lietu
vių Savišalpos ir Kultūros 
Draugija, iškilmingai pami
nėjusi savo veikimo 35 me
tų siukaktį, žada statyti nau
ją mūro namą dviejų aukš
tų, su puikia scena vaidini
mams, skaitykla, patogiu 
bufetu ir t.t. žodžių, Beris- 
so lietuviai žada pastatyti 
gražiausią salioną šiame 
mieste, kokio dar nė vieno3 
tautos organizacija čia ne
turi.

Draugijos vadovybė jau y- 
ra paruošusi statybos pla
ną ir padariusi sąmatą. Rū

mai kaštuos $35,000.00. Ka
dangi draugija turi Juridi
nio Asmens teises, tai trūks
tamą paskolą sutinka su

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

menkai, kurį yra pripažinu- kauskas; 28) lt. A. Meškaus-
si Urugvajaus Vyriausybė, 
ir tik jis vienas tėra teisė
tas ir legalus diplomatinis 
Lietuvos Atstovas Uragva- 
juje.

5) Kad ši draugija yra nu
sistačiusi palaikyti nuošir
džius ryšius su Lietuvos At- 
stovybe Bs. Aires, su ja ben
dradarbiaujant, gerbiant ir 
ginant gerb. Lietuvos Atsto
vo autoritetą ir aktingai re
miant jo pastangas Lietuvos 
valstybiniuose reikaluose.

Draugijos ir susirinkimo 
vardu pasirašo —

Pirm. Julius Jazauskas
Sekr. Bronius Steponis
Iždin. Juozas Babilius

Lietuvos Pasiuntinio 
Pietų Amerikai apsi
lankymas Urugvajuje

Lietuvos Pasiuntinys dr. 
K. Graužinis liepos mėn. bu
vo nuvykęs į Urugvajų.

Buvo priimtas audiencijo
se pas Urugvajaus Respub
likos prezidentą dr. Juan 
Jose Amezaga, pas Resp. 
viceprezidentą dr. Guanį ir 
Užsienių Reikalų Ministrą 
inž. Serrato. Taip pat buvo

teikti vyriausybė, jeigu ne- 
sukelsim paskolomis, aukų 
lapais ir parengimų peln»«

S. Dambauka

Rheimso katedra, kurią matome šioj nuotraukoj, yra 
viena gražiausių katedrų visoj Prancūzijoj. Kadangi A- 
merikos kariuomenė šį miestą užėmė veik be jokio vo
kiečių pasipriešinimo, todėl tikimės, kad ir katedra ne
nukentėjo. (NCWC-Draugas)

ti tėvynę ir jau suspėjęs 
Europoje įsigyti mokslo dak 

(LKFSB) Gabus lietuvi" taro laipsnį, yra pasirengęs 
kunigas Pr. Gaidamavičius ispanų laivu atvykti į Pietų 
turėjęs dėl bolševikų apleis- j Ameriką.

kunigas atvyksta

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KO JUS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva i DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba 'pas — 4

VV1EBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis —- Nenudažantls

800 N. Clark 8t., City 
SUPERIOR 1462.

Mane 20 metą praktikavimas 
jusu rarantayima*

Optometricaliy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

rišlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso-

* be akinių. Kainos pigiau kaip 
pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo ąvįacijoe skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
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- 
partmeatai po vienu stogu.

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. AL
WHFO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOl'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Nąmą Tel. PROspect 1930

ko brolis; 29) Stasys Les- 
činskas, iš Kauno; 30) Sa
lomėja Jarosukienė; 31) Sta
sys Ličkūnas, žurnalistas, 
etnologas, Mažeikių Muzie
jaus steigėjas, buvęs mok y 
tojas; 32) Simas Jakobas; 
33) Jonas Palinauskas; 34) 
Valentinas Stareika; 35) Ma 
rija Dielininkaitienė; 36) E 
Iena Jurevičiūtė-JasTnienė; 
37) Vaclovą Morkūmitė-Gu- 
zevičienė, akušerė; 38) Jo
nas Gražys iš Anykščių ; 39) 
Kazimiera Kulakauskaite- 
Maciūnienė nuo Biržų,; 40) 
Juozas Zlabys, Žagarėje; 41) 
Bernardas Kur pa i ti s iš Kau
no; 42) Kazys Repšys, Kau
ne; 43) Juozas Viršyla; 44) 
Antanina Karnilavičienė; 
45) Tadas Rudzinskas; 46) 
Vladas Vasiliauskas; 47) P. 
Račkauskas, 24 metų, Kau
ne; 48) Jurgis Leonas; 49) 
Katarina Krulikienė; 50) An 
tanas Trečiokas, farmaceu
tas, Gruzdžiuose; 51) atsar
gos pulk. Petras Aglinskas 
Kaune; 52) Įeit. Z. Krista- 
ponis; 53) Ignas Vebliaus- 
kas, Pabrėžęs klebonas; 54) 
Pranas Gedvilą, mokytojas: 
55) Įeit. Bronius Norkus;

apsilankęs pas Užsienių Rei-i 56) juozas jucius, Šilalėje: 
kalų Vice-Ministrą dr. Al- 57) Fikmonis Barsys; 58)

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
■* pigesnį raoėfaatį - 

PAS

MUTUAL FEDER AL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAR RD..........................Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

10,000 BONKŲ
DEGTINES
BRANDAS
RUM’O

•

GIN
VYNO
KORDIALŲ

baneil MaoColl, pis Genera
linį Direktorių Guillot, Po
litikos Departamento Direk- 
torių, Ministrą Ramon Guer- 
ra ir kitus Užsienių Reikalų 
Ministerijos direktorius.

Lietuvos ministras taip 
pat buvo apsilankęs pas A- 
pašt&lišką Nuncijų arkivys
kupą Levam e, pis Jungtinių 
Amerikos Valstybių amba
sadorių Dawson ir matėsi 
su kitais diplomatais.

Dr. K. Graužinis taip pat 
mat'-si su visų srovių Urug
vajaus lietuvių visuomenės 
atstovais fr kalbėjosi su jais 
Lietuvos reikalais bei visuo
meniniais klausimais.

Jonas žygas.

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėliu#, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Badomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius' auk- ' 
ainius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland A venos 
arti 47th Street 

Vak: nuo 9 vaL ryto Ori 8 vaL vak- 
Trečiadienį pagal sutarti.

Bes. TeL GBOvehlH 9617 
Offlee TSL HEMloek

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS R CHIRURGAS

OFISO VALANDOS

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Roau
TeL CANal 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. k. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v O

Ofiso Tek VIBgUa 0936 
Roaridendjas Tel.: BEVerly 824d

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais naaal sutarti

KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą
tų, MuziKauanų knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muti- 
kalių daiktų.

Plunksnas, ir Murik&lius Inr 
strumsntus. Pasinaudokits!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO 

4216 ABCHER AVENUE
LAFAYEITE 8617

TeL YARds 5921
5101.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gflso wL: nuo 1-8; nuo 6:30-840
W W«d

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisą* yra uždaryta*.I*.

NATHAN
KANTF.R

‘Lietuviška*žydukas”

1
121K ABC 

PImm: U

-■■v V '
usi"i;'

PASKOLOS DAROMOS ANT PIBMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavimul, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MftNESINIŲ IftAfŲKEJIM UI

Panaudokite Prosų Dabartinėms Žemom* 
Nuošimčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mOsą (įtaigoje. J0«u 
r0|M^tln<al globojami Ir Ilgi •5,000.00 ap>- 
drausti per Fcdrral Savtoss and loan In
surance Corporation. J Amų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
PINANSINfi J STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN 
TEL. i CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, tiec’y.

A S 8 O C I A T ION 
3336 SO. HALSTED ST.

Aukok savo kraują snžein- 
ttems kariams per A. Rau
donąjį Kryžiy.

Trečiad. Ir Šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
S241 West 66th Place 

TeL REPubUc 7868

TeL CANal 0257
Bes. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS a

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. L SIMKUS

» AKINTOS PRITAIKO 
744 West S5th Street 

: U-U; >-4; h> 0:30-8:30 
idbitoli 24 fa- 6:30-8:30 
Ivųntadienials—11-12.

v

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viens pora ak u \lsam gyveni
mui. Saugokite Ju lelU&mi lieg- 
ramlnuotl Jaa modcrntlklauala 
metodą, kuri* regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašali

na visą akly Jtrmplmą.

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

orroMETRisTĄi 
1861 8o. Ashland Avenoo

Kampąa l«-to«
luie/uUMi CANAL 05M, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 1:10 a. m. iki t:I0 p. m. 

Trečiad. Ir Segtad. »:80 a. m.
Iki 7:00 p. m. 11 iJ. »

DB. G. SEBNER'
tmUVM ŪUŲ U¥DH<M4£ 

motų patyrimas
TeLiYaeds 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Aldn 

Ištaiso.
Ir Akinių OlsMovB 

>401 S0. HAIATJEP SJC. 
f Kampas 34th Strest

Valandos nuo 10 Iki 4 ; nuo 8 Iki > 
1 Sekmadienyje pagal sutarti.

'Tel.: Yi

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Skaniausia duona yra toji 
kurią aidirbanaa savo ranko-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel- JJEMlock 8700
Ręa tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 9414

DU. PETEfi J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR 0KIRUR0AS

O6S €•. Kodais Aveue 
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 7t-A kasdien, 
išskiriant trečiad. ir selgnad.

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886
DR. Al. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4204 Archer Avenuo
LIGONIUS PRIIMA:

Ksadlsn amo 1:00 Iki 8:00 vaL 
Tnfiad. Ir Šefai, tik susitartus.

■"•“V
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 B. 49th Cenrt, Cicero

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

1147 S. Halsted St, Chlcaga
Pirmadieniaia, Trečiadieniais 

ir

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: MIDway 3880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4S 
vai. popiet įr nuo 7 iki 8:30 vai. vak 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR, EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CIHRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Bsi TdL I REPabHe 0054

Jeigu Neatsiliepiama^- 
•aukite: KHDtie 2868

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

Peoktad. 8:30 fki 9:30 vak. 
Seštad. 6 vaL iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra. brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimMA. Bot šmogua praranda 
tikėjimą dil kad jo
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

II “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

II
“DRAUGAS” HELP WANTE» 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolnb »488-»48»

HELP WANTED — VYRAI

PECKURYS
PRIŽIŪRĖTI BOILERIUS

------- ir-------

HANDY MAN
PATAISYTI MAŠINAS 

GERA MOKESTIS

WESTERN
CLEANERS & DYERS 

5409 W. Lake Street 
KLAUSKIT MR. KOZLOWSKI

HIGH SCHOOL VAIKINŲ

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

DECORATIVE ART GLASS CO. 
314 S. Franklin St.

Vamzdžių Mašinos 
OPERATORIŲ

—IR—

Abelnų Darbininku
Gera Dradinė mokestis. Mes jus 
išmokinsim. Pastovūs po karo 
darbai. Atsišaukit tuojau.

Saunders & Company
2509 W. CERMAK RD.

HELP AVANTED — MOTERYS

DVIEJU PATYRUSIŲ 
MERGINŲ

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

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

ŠVEITĖJŲ — MOTERŲ 
NAKTIMIS

EDGEWATER BEACH APTS. 
5555 Sheridan Rd. 

LONGBEACH 8500—MR. WALL

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor
II I  —■ ■■■ ...... III ■
PILNAM AR DALINIAM 

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

S. K. SMITH CO.
2857 N. Western

HEI.P KVANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgia 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.

Geri Darbai Gerai Apmokami 

Prie Vadovaujančios Kompanijos

VYRAMS
IIAND TOOL GRINDERS 

(Tool room)

RANKINIŲ TROKERIŲ 

ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

ŠLAVĖJŲ 

STOCK MOVERS 

GEAR TOOTH GRINDERS 

MAŠINŲ PATAISYTOJŲ

60 Vai. Darbo Savaitė — 70 Vai. 

Mokestis — 10% Naktimis Bonai.

Puikios Darbo Sąlygos. 
Naujos Dirbtuvės ir Įrengimai.

FOOTE BROS.

GEAR & MACHINE CORP. 

5219 S. YVESTERN BLVD.

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakyti} įdomiau
sią laikraštį “Draugą”.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLŲ!

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
IR INSPEKTORKŲ

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

AR 3 PP. IKI 11 VAK.

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

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRŲ - MOTERŲ
VISOKIO AMŽIAUS 

KARO DIRBTUVĖJE 
★ ★

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

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

budinke. Patogi transportacija.
—TAIPGI—

DALINIO LAIKO DARBININKŲ
PASIRINKIT SAVO DARBO 

VALANDAS

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

VIRGINIA 3300

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA MOTERŲ

Sekantiems Šiframs:

4 PP. 
4 PP.

9 VAK. 
12:80 RYTO

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

MERGINŲ 
AR MOTERŲ

PRIE LENGVŲ 
MAŠINOS DARBŲ 

100% KARO DARBAI 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA TRANSPORTACIJA 

ATSIŠAUKIT

. MERKLE-KORFF 
GEAR CO.

213 N. Morgan St.

MOTERŲ
SALDAINIŲ PAKUOTOJŲ 

. —IR—
VIENA RANKA DIPPERS

GERA PRADINE MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI

• FASCINATION 
CANDY CO.

1137 N. Wood St.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
Dėl svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
Nu tautam, 463A Ko. Woo<l Street, ar 
telefonuokltc LAFayette 0008.

A’ ★ ★★ ★ ★★ ★ Ar

★ For Sale I
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Resultsi 

ADVERTISE
In Amerlca’s Greatest

Othuanlan Daily Newspaper 
— ESTABUSHED 1909 — 

CAEE AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE

— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LJTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* * ** *****

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JI KITIEMS

PASKUTINĖSE IŠLAISVINIMO DIENOSE

Ši nuotrauka padaryta paskutinėse Paryžiaus išlaisvinimo iš nacių okupacijos die
nose. Miesto gyventojai, jauni, seni, net vaikai, ardo miesto gatvių grindinį ir stato 
barikadas prieš juos išvarginusius okupantus. (Acme-Draugas telephoto)

Skaičiai ir išvados arba

Mišrios vedybos ir bepročiai
Iš P. Valončiko malonės, tus Illinois valstijos gyven-

atsirado 
Depart

ment of Public Welfare, An- 
nual Statistical R e v i e w 
1940.”

Šiam leidiny kalbama a- 
pie įstaigas, kur laikomi Il
linois valstijos bepročiai ir 
silpnapročiai, šių įstaigų 
randas riet 27. Jose randasi 
55,585 proto ligoniai: 35,- 
759 vyrai ir 19,828 moterys. 
Juos prižiūri 8,396 tarnau
tojai. Jų užlaikymas per me-

mano knygynėly 
“State of Illinois

HELP W A N TE D — MOTERYS 
-------------------------.------------------------------

REIKIA 
MOTERŲ

.Moderniškoj kiaušinių daužymo, 
dirbtuvėje.

GERA MOKESTIS 
GEROS VALANDOS

DARBAS SĖDINT

Fulton Egg Products
1019 W. FULTON ST.

REIKIA
MERGINU

—IR—

MOTERŲ
★ ★

Svarbi Pramonė 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pastovūs Darbai 
Dabar ir Bus po Karo

tojams atseina šešiolika ir 
pusę milijonų dolerių.

Skaitlinės didelės, bet, su
lig statistikos, jos kas met 
vis didėja. Pavyzdžiui mi
nėtose įstaigose proto ligo
nių buvo:

1917 m. — 26,942.
1927 m. — 34,601.
1937 m. — 49,668.
1940 m. — 55,587.
Vadinas, kiekvienam 100,- 

000 gyventojų išpuolė:
1923 m. po — 90 bepročių.
1933 m. po—98 bepročius.
1940 m, po—130 bepročių. 

— • 1940 metais į minėtas į-
Istaigas priimta *10,318; A- 
merikoj gimusių — 8,257 ir 
ateivių — 1,804. Tautybė
mis: lenkų — 296, vokiečių 
— 227; italų — 142, airių — 
136, švedų — 151, rusų — 
117, austrų, — 81, anglų — 
66.

Vienas geras dalykas — 
lietuviai, kaipo grupė, nepa
žymėta.

Pažvelgus į skaičių lente
lę, kur kalbama, kad kiek
vienam 100,000 gyventojų 
1923 m. išpuolė 90 bepročių, 
o 1940 jau 130, kyla klau
simas, kame to priežastis. 
Gal, teisingiausį tam atsa
kymą duoda knygoj “The 
Nature of the World and of 
Man”, kurią išleido The U- 
niversity of Chicago Press1.

Apie žmogaus paveldėjimą 
(Human Inheritance), auto
rius Elliot R. Downing kal
ba, kad po išsamaus tyrinė
jimo prieita prie išvados, 
kad iš maišytos tautybės ve
dybų gimsta daug sekančio
se kartose bepročių vaikų. 
Štai, jo išvada:

‘‘In general, the conclu- 
sion is that while the brist 
generation way show in- 
creased vigor due to the hy- 
bridization, succeding gene- 
rations manifest many phy- 
sical and mental deteriora-

rz

GERA MOKESTIS 
GEROS DARBO 

SĄLYGOS
Laikas ir pusė virš 40 

valandų į savaitę.

ATLAS 
BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey
PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.
Į ką mažas įprasi, tai ir

užaugęs atrast

Vokiečių Submarinų 
Pavojus Nugalėtas
WASHINGTON, rūgs. 

9. — Jungtinis Prez. Roose- 
velto ir Min. Pirm. Chur- 
chill pranešimas sakė nusi
sekusi Prancūzijos invazija 
prašalino nacių submarinų 
pavojų.

Naciai turėjo savo sub- 
marinus perkelti iš Biscay 
įlankos į Norvegijos ir Pa- 
balčio bazes, tuo sumažin
dami jų efektyvingumą.

Persikėlė į Neapolį
LONDONAS, rūgs. 10. — 

Cairo radio sakė Graikijos 
vyriausybė buvo perkeltą iš 
Cairo i Neapolio apylinkę.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Šis tas iš Urugvajaus
Montevideo. — Lietuvių 

kalbos kursai vaikams ati
daryti gatvėje Agraciada 
2442. Mokytojauja buvusis 
lietuvių mokyklų mokytojas 
Cerroje ir Berisse K. Vilkas 
ir “Darbo” redaktorius R. 
A. Vaivuskas.

Kaunietis lietuvis J. Saje- 
vičius, kurio tėvai turi krau
tuvę gatvėje J. H. Obės 1182, 
apsivedė su panele Inalda 
Brum, artima buvusio Urug
vajaus respublikos preziden
to Dro* Brum giminaite.

Šiauliečio Roko šerkšno 
namuos įvyko draugiškos 
vaišės. Barbora šerkšnienė 
pavaišino gražių savo šei
mos draugų, lietuviškų šei
mynų būrelį.

Juozas ir Marytė Lekavi
čiai nusipirko gražius namus 
gatvėje Ooruna, į kuriuos 
jau persikėlęs gyventi.

Marijampolietis Mikas ir 
Vladislovą Lelešiai pasista
tė gražius namus parąue 
Tonkinson rajone.

tion that lead to early death, 
to crime, and to insanity.”

Vincukas

Žvelgti mūsų dieviškų ga
lėjimų kryptimi, gyventi ti
kintis dorų ir gražių gyve
nimo įvykių, kokius mums, 
sukurdamas mus, numatė 
mūs Kūrėjas, — reiškia tei
singai suprasti gyvenimą.

(O. S. Marden)

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'. 
Gross įeigos $600 į savaitę. Įstaiga randasi Lietuvių ir Lenkų 
apgyventam krašte — Town of Lake. Nori parduoti iš prie
žasties ligos. Parsiduoda laktai CASH sąlygomis. Del plates
nių informacijų pašaukit—

YARDS 18 6 6
Tarp 9:80 iki 10:30 ryto ar nuo 4 iki 5 pp.

S

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 YVood Street 

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560

Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

=^1

J

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ateikite šiandie!

Stndlo Oouch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

1310 WEST ROOSEVELT ROAD
A
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Pusei metų ..................      4.00
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Dviem mėnesiams ................................................................ 1.50 •
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Pusei metų ............................................................................ 3.50
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negražiname. Jei neprašo, 
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- Enteredas second-ClaaB Matter Mareli 31, 1916 at Chieago. III. 
Under the Act of March 3, 1879.
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Besirengiant prie svarbaus darbo
Sunku net įsivaizduoti, kaip svarbus vajus įvyks spai- 

lių mėnesyje.
Tai bus didžioji National War Fund rinkliava, su

jungta su vietos labdarių įstaigų šalpa, šis junginys 
Chicagoj ir apylinkėse vadinasi — Community and War 
Fund.

Šiai svarbiai rinkliavai pravesti yra sudarytas pla
tus ir veiktus komitetas, kurio priešakyje stovi žymūs 
pramonininkai, prekybininkai ir visuomenės veikėjai. 
Komitetas miestą turi padalinęs į rajonus, kuriems 
apimti yra paskirtos vadovybės. Aplankyti dirbtuvėms, 
biznio įmonėms ir visiems namams yra sudarytos at
skiros komisijos, kurioms reikės kelių dešimtų tūkstan
čių darbininkų, kad pasiekti mieste ir apylinkėj kiek
vieną asmenį ir iš jo paprašyti aukos Community ir 
War Fondui.

MŪSŲ, LIETUVIŲ ROLE
a

Nors tautinėms grupėms šį kartą nėra paskirta at
skirų kvotų, tačiau jos visos yra pakviestos į darbą 
ir turi savo komitetus. Yra sudarytas ir lietuvių ko
mitetas, kuriam vadovauja J. Daužvardienė, kaipo jo 
pirmininkė.

Lietuviai nuoširdžiai dedasi prie rinkliavos, nes žino, 
kai jos dalis teks ir nuo karo nukentėjusioms lietu
viams. Mat, Bendras Amerikos Lietuvių šelpimo Fondas 
yra pilnateisis National War Fund narys. Iš spalių 
mčnesio rinkliavos NWF per mūsų bendrąjį fondą nuo 
karo nukertėjusiems lietuviams šelpti skiria metams 
netoli trijų šimtų tūkstančių dolerių.
KITI REIKALAI

Iš šios rinkliavos bus sušelpti ir kitų tautų nuo ka
ro nukentėjusieji.

Be to, didesnė aukų dalis eis U. S. O. (United Service 
Organizations), kurios rūpinasi mūsų karių palinksmi
nimu ir reikale globojimu. Taip pat yra skiriama ir 
Amerikos karių belaisvių pašalpai. Vietos labdaringo
sios įstaigos gauna tiek, kiek joms yra reikalinga vie
nų metų veiklai.

Reikalas, kaip matot, yra labai svarbus. Kas tik ga- 
limes stokime į darbą ir be didelių paraginimų skirki
me šiam tikslui bent vienos dienos uždarbį. Draugijos 
iš savo iždų tepaskiria į Community ir War Fondą di
diesiems šalpos darbams vesti.

daug prašoką visų kitų praeity buvusių karo vadų žiau
rumus, kad jokia neutrali valstybė neišdrįs įsileisti jų 
į savo teritoriją.

Prispausti prie geležies ir kraujo sienos, tie šėtoniš
kos dvasios vyrai kito kelio jau nebemato, kaip tik 
stumti bejėgius žmones į karo ugnį ir kariauti iki pas
kutiniųjų. Teisingai The New York Times pastebi, kad 
tie galvažudžiai “net istoriją susargdino”. Jie praga
rą žemėje sukūrė. Dabar jie ten turi gyventi ligi tol, 
kol jų likimo valanda išmuš. Geriausiais ir teisingiau
siais teisėjais bus jų pačių tautos, kurias jie paplukdė 
kraujų, ašarų klane ir neapsakomuose skausmuose ir 
varguose.

Kilnus vynt sąjūdis
ŠV VARDO DRAUGIJA IR LIETUVIAI

Kiekvienam katalikui yra gerai žinoma, kad Švento 
Vardo Draugija — Holy Name Society yra katalikų 
vyrų draugija. Ji veikia kiekvienoj Amerikos vysku
pijoj ir veik kiekvienoj parapijoj.

Švento Vardo draugija vadovauja tikrai gražiam ir 
kilniam sąjūdžiui vyrų tarpe. Negali būti šaunesnio 
darbo, kaip kelti žmonėse religinę sąmonę, patiems 
būnant praktiškesniais katalikais ir šviečiant gražiu 
pavyzdžiu savo artimiems.

Iš J. E. arkivyskupo Samuel A. Striteh kalbų ir raš
tų yra aiškus jo troškimas, kad šioj arkidiecezijoj stip
rėtų ir plačiai veiktų švento Vardo draugija. Garbin
gasis Ganytojas norėtų kad toji draugija turėtų savo 
šakas visose parapijose, ar jos yra didelės ar mažos, 
ir kad tos šakos ne šiaip jau egzistuotų ir vegetuotų 
bet būtų gyvomis ir veikliomis.

Teko patirti, kad Jo Ekscelencija domisi ir lietuvių 
vyrų katalikų religiniu gyvenimu ir veikla. Jis norėtų, 
kad ir lietuvių visose parapijose gyventų veiklūs šven
to Vardo draugijos skyriai. Lijgšiol pas mus tik keliose 
parapijose šis vyrų sąjūdis tevedamas patenkinančiu 
mastu.

TURIME SUKRUSTI

Atsižvelgdami į didelį reikalą kelti religinę sąmonę 
mūsų tautiečiuose ir tą šventą darbą dirbti praktiš
kiau ir sistematingiau, visose savo parapijose turėtume 
stiprinti švento Vardo draugijos veikimą, įtraukiant į 
jį daugiau vyrų. Mūsų parapijų skyriai kasmet galėtų 
sušaukti gausingus Šv. Vardo draugijos narių suva
žiavimus ir atitinkamas šventes, į kurias, neabejojame, 
ir patsai arkivyskupas atvyktų Tokį suvažiavimą dar 
šį rudenį būtų galima sukviesti.

Šis sąjūdis pirmoje vietoje reikalingas ir naudingas 
mums patiems. Jisai yra naudingas ir visai lietuvių 
visuomenei, kaipo tokiai. Jis yra reikalingas visai mūsų 
tautai stiprinti ir palaikyti. Tad, daugiau dėmesio šiam 
kilniam vyrų katalikų sąjūdžiui.

Sus-nws planuoja vają
Teko nugirsti, kad Lietuvių R. K. Susi v. Amerikoj 

vykdomoji taryba planuoja naujų) narių prirašinėjimo 
vajų Vajus prasidėsiąs dar šį rudenį. Kuopos bus pra
šomos Jame aktyviai dalyvauti.

Į šios organizacijos vajų reiktų atkreipti rimto dė
mesio. Ji yra ir katalikiška ir lietuviška. Jos apdrau- 
dos ir pašalpos skyriai yra gerai, modemiškai sutvar
kyti. Lietuviai katalikai galime nuoširdžiai didžiuotis, 
kad turime tokią organizaciją ir kad galime joje ap
drausti savo gyvybę ir sveikatą.

Neturės kur pasidėti
(Šveicarija ir Švedija, ligšiol neutralūs valstybės, pa

davė pareiškimą, kad jos neįsileis tų politinių tremti
nių ar pabėgėlių, kurie, būdami karo vadais, nusidėjo 
civilizuotam pasauliui ir buvo savų kraštų išdavikais. 
Ispanijos ir Argentinos ambasadoriai Vašingtone taip 
pat paneigė gandus, būk jų atstovaujamos valstybės 
priglaus kruvinojo nacizmo ir fašizmo vadus.

Atrodo, kad Hitleriui, Goeringui, Goebbelsui, Him- 
mleriui, Mussoliniui, Quislingui ir Lavaltai bei jų ben
dradarbiams nebus vietos kur išbėgti. Progos jiems iš
bėgti kitur taip siaurėja,*kaip siaurėja vokiečių karo 
linija Europoje.

Seniau būdavo įprasta neutraliam* kraštams priglaus
ti kariaujančių valstybių politinius pabėgėlius. Bet na* 
cnj ir fašistų vadų nusikaltimai yra tiek dideli, tiek

(vairios žinios
Lietuvis Prancūzijos 
armijoje

LKFSB gavo laišką nuo 
Vyt. Gedgaudo, kurs tar
nauja prancūzų svetimšalių 
legione. Tasai lietuvis laik
raštininkas džiaugiasi turė
jęs atostogas ir jas pralei
dęs vienoje prancūzų šeimo
je, kur galėjo arkliais jodi
nėti, maudytis, šokti

Kariuomenės stovykloje 
vasarą karšta ir kankina uo
dai. Vakarais tenka greičiau 
lysti po tinkleliu. Kartą ji
sai Senegalijoje buvo uodų 
sukandžiotas, tai gulėjo dvi 
savaites lovoje, kliedėdamas 
nuo didelio karščio. Jų dali
nys susilaukė didesnių su
varžymų korespondencijos 
siuntime, dabar straipsnių 
negalįs išsiųsti, tai daugiau 
dirbąs prie savo rašomo ro
mano — “Trys iš svetimša-* 
lių legione”. Jų dalinyje y- 
ra katalikų kapelionas ir 
visiems padarė gilų įspūdį 
šitokie legionieriams per pa
mokslą pasakyti drąsūs žo
džiai:

— Jūs retai ateinate išpa
žinties pas mane. Jūs daž
nai atliekate tikrą išpažintį 
prie vyno bonkos, savo drau 
gui. Jūs pasipasakojate jam 
viską atvirai, nes jūs jau
čiate, kad po to širdis leng
vėja. Jūs einate į viešuosius 
namus, nes daugelis iš jūsų 
stengiasi moteryse ir vyne 
užsimiršti. Tačiau, kada vie
ną dieną pritruks vyno ir 
moterų, ateikite pas mane”.

— Tai šaunus kapelionas, 
tikras karys! — apie jį atsi
liepia legionieriai. Tačiau da 
bar jau mažai tokių vyrų, 
kurie į legionus būtų atėję 
dėl nusikaltimo. Tas būdavo 
seniau. Dabar daugiausia 
pabėgėliai, kurių šeimos bu
vo išžudytos vokiečių ir ku
rie turėjo bėgti, gelbėda
mi ie s, kad ir jų neištiktų 
toks pat likimas.

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

U Prancfizų Kalbos liveri* 
JUOZAS POVILONIS

Stattnas, monardristri ir... Želigovskis
Stalinas tikrai keistą politiką veda. Tos “aukštos” 

politikos jo pakalikai nesupranta ir nenori suprasti. 
Bostono laikraščio “K-vio” bendradarbis S. Strazdas 
apie tai šitokią pastabėlę padarė:

“Rusijos diktatorius Stalinas juo toliau, tuo daugiau 
sėbrauja su aršiausiais monarchistais ir fašistais. Jis 
pripažino Etiopijos skerdiko Badoglio vyriausybę; jis 
globoja “Laisvųjų vokiečių komitetą”, kuriame figūruo
ja junkeriški monarchistai; jo dėka Suomijoj prie val
stybės vaire atsistojo komunistų prakeiktas baronas 
Mannerheim; lenkų “laisvinimo” komitete turi garbin
gą vietą lenkas fašistas Grubeckis. Pagaliau, Stalinas 
norįs, kad į sostą grįžtų Rumunijos karalius Karolis!

Dabar Stalinui į talką siūlosi Vilniaus grobikas Že
ligovskis....

O komunistiški žiopliai da mano, kad Rusija yra 
“darbininkų tėvynė” ir kad jų “saulė” Stalinas yra 
“proletariato revoliucijos vadas”!

■ M—.ĮimMtMUIIl ............... 1 ■ —1..»

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE*•f#

(Tęsinys)
Maksas mirė garbingai. Jūs 
gyvenote, kad pamatytumėt 
savo sūnų atgavus garbę. 
Argi ši diena nėra jums 
džiaugsmo diena, kada jūsų 
sūnus garbingai padėjo savo 
gyvybę, ką jūs galėsite vi
suomet prisiminti lengva 
širdimi ? Pakelkite galvą, p. 
Enguerrand, ir jūs, ponia, 
pažiūrėkite į dangų. Neieš
kokite savo sūnaus tarp mi
rusiųjų, bet tarp gyvųjų....

Teresei kalbant, nelaimin
gieji atsikvėpė. Ponia En
guerrand atsirėmė į šitą 
švelnų kūdikį, kad kiek at
sigautų:

—Terese... dar kalbėk, ma
no dukrele... Dievas tave 
siuntė mums, kad padėtinu 
mūsų skausme... Tavęs klau 
sant naktis daros ne taip 
juoda... taip, tiesa... Maksas 
gyvas... Taip, aš tai jaučiu, 
jis gyvas...

Enguerrando akyse vėl 
užsidegė ugnis. Taip, Tere
sės buvo tiesa: garbė, šis 
gražus žodis, dėl- kurio jis 
tiek kovojo, vertingesnė už 
gyvenimą. Jų sūnus, panei
gęs ją iki kraštutinumo, vėl 
atstatė, tai dėl ko gi jis ver
kė?

Ir, atsisukdamas į Danie
lių, tarė:

—... ar tu jį matei mirš
tant?

Sužeistasis patvirtino.
Sekė sunki tyla.
Ir Danielius žiūrėjo su pa

sigailėjimu į šitas dvi būty
bes, kurias liūdnas likimas

Lietuviai milijonie
riai tarp indėnu ir 
Ugnies Žemėje

(LKFSB) Pernai iš Euro
pos į Pietų Ameriką atvyko 
du saleziečiai kunigai Mečys 
Pusčius ir Petras Maskolai- 
tis. Kun. Maskolaitis, dirb
damas vienoje Ekvadoro že
mės ūkio mokykloje, misi- 
jonieriauja tarp indėnų, o 
kun. Pusčius mokytojauja 
Ugnies Žemėje, Punta Are
nos mieste, Čilės valstybė
je. Žemė čia visai neturtin
ga, nuobodi ir nyki, mažai 
kas teauga, nors didelių šal
čių nėra. Punta Arenas mie
ste apie 30,000 gyventojų, 
kurių apie šeštadalis jugo
slavų, iš lietuvių gal tiktai 
vienas kun. Pusčius. Tiky
biniu atžvilgiu žmonės ga
na atšalę. Vaikai eaą gero
kai padykę ir jam dėstant 
pamokas aukštesniuose sky
riuose reikia daug kantry
bės. Jei kas iš skaitytojų 
jam užsakytų lietuvišką lai k 
raštį ar pasiųstų lietuviškų 

. knygų, būtų labai daug 
džiaugsmo. Adresas: R. P. 
M. Pusčius, Colegio Don Bos- 
co, Av. Bulnes 374, Punta 
Arenas, Rep. Chile.

buvo prie jo pririšęs. Nie
kados jis nebuvo matęs po
nios Enguerrand po tos ne
prietelingos dienos, bet prieš 
šitą nebylų skausmą, kur 
maišėsi ir priimtosios aukos 
kvapas, jo siela linko prie 
jos.

Enguerrand pertraukė.
—Kokią jis turėjo pavar

dę?

—Marcelis Hainneux!
—O kodėl tu šituo vardu?
—Ar Liudviko Enguer

rand?! Pavardę, prisipažįs
tu, pasfrinkau pajuokai; no
rėjau, kad ji man primintų, 
kodėl aš išvytas, persekio
jamas, smerkiamas įstojau 
į legijoną. Kai dėl vardo, aš 
jį paėmiau atsitiktinai, ne
žinodamas, kad jis priklau
so Maksui.

—Po didelės prieš tave 
padarytos neteisybės, tu ga
lėjai pasirinkti mūsų pavar
dę, protestuodamas.

—Be abejo, bet reikėjo, 
kad garbingas žmogus, ku
nigas Darmont, nurodytų 
man, kad Dievas laukia iš 
manęs kito bei at
minimo savo kančios. Aš 
sutikau. Ir pagaliau supra
tau, kad padaryta neteisy
bė man buvo ne savu noru, 
ir aš pasiryžau jūsų pavar
dei suteikti garbę, kurios 
ieškojau kas dieną. Ir tuo 
pačiu metu turėjau pareigą 
palaikyti Maksą, kuris, de
ja, slydo vis žemyn ir že
myn į bedugnę.

. (Daugiau bus)

10546 S. Artesian, CED

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — ri)BTSMOLTH 9028
W. VIBG. LUMP — Sijoti...........jg gQ
STOKER COAL, Ankštos rūšies, $7 į 5

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................JjĮ 25
PETROLEUM COKE (Course). -$12*50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) g|Q*Q5
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STASYS LITUINAS SAKO:
"DABAR- Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Roard— 
Stogams Reikmenys — Insufuotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vandšio — Enameiio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
SO89 S. HALKTED ST. TEL. VICTOBY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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“Hot dogs stand’” — Cice
ro ir Roselando skyriai. Prie 
“Ioe Cream Stand” — Bri- 
dgeport 2 skyr. Bowling — 
Dievo Apvaizdos parap. ak., 
taipgi ir prie saldainių.

Kiti skyriai pasirinks vi»> 
taa tą dieną.

Buvo atvažiavusios atsto
vės ir iš toliau, iš Chicago 
Heights. To miesto skyrius 
turės pikniką seselių nau
dai savo parapijos darže.

Kalbėta kas link bankieto 
amžiniems nariams pagerb
ti. Diena nuskirta lapkričio 
19 d. Vieta — Šv. Kazimie
ro akademijos auditorija. Su 
šiuo bankiefcu bus užbaigtu- 
vė® Akademijos Rėmėjų Dr- 
jos jubiliejaus metų.

Po susirinkimo seselės pa
vaišino rėmėjas kava ir ska
niais keksais. Prie vaišių 
valandėlę dar pasišnekučiuo
ta. E. Andreiiūnas

IR MOTERYS PADĖJO IŠLAISVINTI Office of Price adminis- jai nustatytomis kainomis 
tratorius paskelbė, kad y pa- 20 nuošimčių daugiau mė- 
tingais atvejais mėsos par- sos viešbučiams ir valgyk- 
davėjai galės parduoti nau-' loms.

menkos ir Lietuvos himnų. 
Tai didžiausia mokykla Se
serų Kaąimioriečių vedama. 
Šįmet padidėjo ir sesučių- 
mokytojų skaičius, viso 13.

Mūsų mokykloje randasi 
daug svetimtaučių vaikui, ku 
rie studijuoja net ir lietu
vių kalbą, muziką. Bet ran
dasi šimtai pačių lietuviu, 
kurie tos progos nejkainuo- 
ja. Dovydo Motina

Šv. Vardo draugija sek
madienį ėjo °in corpure” 
prie šv. Komunijos per 6 vai. 
šv. Mišias. Po pamaldų pus
ryčiai ir susirinkimas. Daly
vavo svečias laikraštinin
kas, Stasys Piešą.

PIRKIT TIESIOG 1S 

ŽMONIŲ, KURIE PATYS 

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Mokyklos Motinų draugi 
jos susirinkimas įvyks rug
sėjo 18 d. Tai pirmas po va
saros atostogų. Po susirin
kimo bus įvairumų.

Tiesiog Ten, Kur Rusas 
Sustoja

Pastarasis ARP centro 
susirinkimas, įvykęs vienuo
lyno patalpose, buvo skait
lingas atstovėmis iš visų 
skyrių. Taigi, buvo lengva 
pasiskirstyti darbais rudeni
nio pikniko, kuris įvyks spa
lio 1 d., Vytauto parke.

Sunkinusį darbą virtuvės 
apsiėmė Brighton Bark 6-tas 
skyrius. Prįe baro — Mar- 
ųuętte Park 8 skyr. Prie

Nuotraukoj dvi paryžietės, užsidėjusios iš vokiečių ka
reivių atimtus šalmus ir apsiginklavusios iš jų atimtais 
ginklais padeda partizanams valyti miestą nuo naciško 
elemento. (Acme-Draugas telephoto)

Šv. Vardo draugijos įvy
kęs “Moonlight Picnic” rug- 
piūčio 27 d. davė pelno virš 
$400. Pelnas skiriamas Ka
lėdų dovanoms draugijos na 
riams U. S. tarnyboje.

iUGllIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. u, 1933 M.
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Anl Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ BE KOMIŠENO

Antras parapijos piknikas 
įvyks rugsėjo 17 d. Vytau
to parke. Ir vėl j talką eina 
Šv. Vardo draugija ir Mo
kyklos Motinų draugija. Ma
lonu pastebėti, kad šiame 
darbe dirba daugiausia po
ros: vyrai vienoje draugijo
je, jų žmonos kitoje. Tas ir 
pastebima ir šių dnaugijų 
vaidybose.

.Tik tas tegali sakyti esąs 
galingas, kas moka save nu
galėti ir sau viešpatauti. — 

Senecr

SEKMADIENIAIS — nuo l 
Iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EKTRA PROGRAMAS Penk- 
tadieuiais nuo I Hd 8 v. v. 

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

Telefonas — GROvehill 2242

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
MIKE JUOZAPAS BEKERIS UNDER U. S.'GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
č^fglfeFEDERAL 
jjj KM SAVINGS

LOAN AS8OCIATION
_____________ OF CHICAGO

»
Archer Avė. Virginia 1141

JUSJTN MACKIE^ICH, Pres. and Mgr.

Rugsėjo 5 d. Šv. Teresės 
draugijos susirinkime kalbė
jo Josefa Daužvardienė. Į 
talką dėl Communįty ir War 
Fund rinkliavos gavo 10 mo
terų.

NULIŪDIMO VALANDOJE 

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
Šv. Vardo draugijos su

tartinos darbuotės sėkmės 
yra žinomos net pačiam ar
kivyskupui Samųel Sbritch. 
Jis stato Marųuette Parko 
draugiją visoms lietuvių pa
rapijoms pavyzdžių. Aną die 
ną pakvietęs žurnalistą St. 
Piežą pareiškė, kad turi bū
ti gyvos Šv. Vardo draugi
jos visose parapijose. Jam 
paskyrė publikaciją, gi į or
ganizavimo darbą tapo pa
kviestas dain. Antanas Ka
minskas, Marųuette Park 
Šv. Vardo draugijos pina.

Paliko dideliam nuliūdime:
dukterį Anastaziją Ir žentą
Viktorą Degučius ir jų tris vai- _ _ '*čląa. ų JUOZAPAS UERE1US

Laidotuvės jvyko antradienį, Kugp. 29 d. Iš dukters namų 8:30 
vai. ryto buvo atlydėtas j Šv. Pranciškaus parap. bažnyčią, Min- 
ersville. Pa., kur gedulingas pamaldas už velionio sielą atlaikė 
dvasiški tėveliai: kun. Andrius Degutis iš Maizelle, kuli. Jurgis 
Degutis iš Tamaųua, kun.-Sebaatian Babiajz ir kun. C. Rakaus
kas iš Minersvilbe. Po pamaldų buvo nulydėtas į parap. kapines.

Grabnešiai buvo Simonas Balanosis, Jurgis Wensky, Juozapas 
Vilkas, Jonas Tuson, Antanas Spūdis ir Martinas Kulbitskaa.

Laidotuvėms* patarnavo laid. direktorius MVilliam R. Tusop.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo Ir Darbo.

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

«S«X. OHMAKS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT COŠtai vienas ifi mūsų gražių 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas (r Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY BIOS

Mūsų parap. mokyklą, vėl 
pilna gyvumo. Mokslo die
nos. Ir vėl per langus plau
kia švelnus dainąvimas A-

AMBULANCE
Patarnavimas 

to Naktį
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(įsteigta 1889 m.)

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge*’. Mes Turime 

Koplyčias 
.Visose MiestoSkMbkitės “Drauge”. LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI John F. EudeikisPADftKONfi L BUKAUSKAS

10821 SO. M1CHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YAR

Atal Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma vįri 50 m.
Tos Pačios šeimos

ONA SMILGEVK8ENS
kuri mirė rūgs. ld„ 1944m., ir 
tapę KUąįdota rug. q da
bar Halu ftv. Kazimiero kapi
nėje amžinai nųttlua ir nega
lėdama atidėkoti tiems, kurie 
apteikė jąf paųkutinj pą tarną- 
vimą ir palydėjo Ją į tą itelė- 
v engiamą amžUiybtą .vietą.

Mea, atmindami ir apgailė
dami tą jos pnigHiiiUnūaą it 
mūsų tarpo, dėkojame mdaų 
d va«kškJeina tėveliam, kunigui 
klebonui Ign. Albavičiui, kun. 
J. Griniui ir kun. Kd. Abro
mavičiui, kurie atlaikė įapOdln- 
gaa pamaldas už'velionė. alėją 
ir kurie pasakė pritaikintus pa
mokėtus.

Dėkojame šv. Mišių Ir gėlių 
aukotojams Ir Cicero AĮoterų 
Sąjungos 2-troa Kuopos narėms.

Dėkojame grab. Ant. B. ftet- 
kul, kuris savo geru Ir manda
giu patarnavimu ganbiugal nu
lydėjo Ją į amtlpast), o murmi 
palengvinę parkęatl niUiadlpią 
Ir rflpeačius Dėkojame grabae- 
Štaina ir vejamą, Kprie paguo
dė mus nuliūdimo valandoje Ir 
Pagailo., dėkojame viBinniy da- 
lyvavtMlems laidotuvėse žmon
ėm*: o tau mylim*, naateris, 
lai Visagalis Dievas suteikia 
amžiną ramybe Ir atUs).

Niillfirlę lieka: Vyras Vlaills- 
Jovg*.

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. P

P. J. RIDIKAS

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 Phone YARDS OKISAVINGS

MAŽEIKA EVANAŲSKAS
8819 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—MJOHN W. PACHANKIS Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse
LACHAWICZ IB SUNAI

2314 WEST 23rd PLACB Phones: CAJ
10756 8. MIOIUGAN AVK OOMMOIM

MODERNI Itotiio* PARODA: REZIDENCIJA:
4595 W. Washington BtoC 5M9 *wtb Troy Street 

>L BW*k»«0k 3045 Tti. RBPuUto 4298
VALANDOS: Kaadion 9-9 V. vak.; Seltad. ir Sekm. 9-5 vai

Radio Programai WGES 
(1390 k.) .

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

(
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Labai keistas atsitikimas

Neteko pusės ūsų, kai "atsigulė į 
smalos lovą po dieno* vargų

ATRODO TARSI PASAKA, BET TAI TIKRAS ATSITI
KIMAS. ĮKLIMPO Į SMALĄ. TAPO IŠGELBĖTAS

-rr ■

Keistų esti gyvenime įvy
kių, bet, turbūt, keisčiausias 
atsitikimas buvo Jersey 
mieste, N. J. Dvidešimt pen
ki Jersey miesto policinin
kai, apsiginklavę su viso
kiais įrankiais, kokius var
toja policijos sąuadas, 40 
minučių darbavosi kol Igna
cą C. Banikonį ištraukė iš 
“lovos”, rugsėjo 7 dienos 
rytą.

Ignacas pavargo po to, 
kai gavo algą (pėdę), ir jis 
nuėjo į “lpvą”. į 15 colių gi
lumo smalos plotą. Jo kūnas 
atšildė smalą ir pusė kūno 
įklimpo į smalą.

Banikonis, 58 metų, iš 
Brooklyno, trekių darbinin
kas, Lehigh Valey geležin
kelyje, Jersey mieste, buvo 
rastas ilsiantis smalos plo
te 8:45 vai. iš ryto, kai pora 
keleivių ėjo pro šalį. 

PAMATE PUSĘ ŽMOGAUS

Kai keleiviai ėjo skersai 
sklypo (loto), kur pirmiau 
buvo smalos dirbtuvė, jie 
pamatė, kad pusė Žknogaus 
buvo juodame plote. Kelei
viai bijodami, kad nebūtų 
žmogžudystė, jie priėjo prie 
įkli.mpusio į smalą žmogaus 
ir jį pajudino. Žmogus atvė
rė dešinę akį ir sušuko.

Keleiviai pamatė, kad to 
žmogaus pusė kūno buvo 
įklimpusi į smalą. įskaitant 
ir kairiosios pusės gražitls 
usus.

Jie vis judino ir judino, 
ir Banikonis šaukė su pu
siau burna. Smala tvirtai jį 
laikė pusiau palaidotą.

Lt. Arthur Schultz ir jo 
pagalbos sąuadas atvyko ir 
ėmė dirbti prie pusiau pa
laidoto Banikonio. Policijos 
sąuadas dirbo su gazolinu, 
lopetomis, kabliais ir pei
liais, kad ištraukus Baniko
nį iš smalos.

“Aš jau esu 13 metų tame 
sąuade, ir dar tokio atsiti
kimo nesu matęs”, — pa
stebėjo Schultz. “Bet šį atsi
tikimą visuomet atsimin-

PRADEDA KAMPANIJĄ

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=y=^už U.S. LAISVĘ ir 
pavergtųjų Išlaisvinimą

Pasižymėjo Dr. A. Lauraičio sūnus 
lakūnas

SIU. (Tt-’

NUVEŽE Į LIGONINĘ

Pagaliau jie nukirto Ba
nikonio rūbus ir pusę jo 
ūsų, ir ištraukė jį iš sma
los.

Tuojau jie suviniojo jį į 
blanketą ir nuvežė į Jersey 
miesto medicinos centrą.

Ligoninės pareigūnai pa
reiškė, kad jo padėtis nėra 
baisi, — tik purvinas.

Lt. Schultz pareiškė kad 
Banikonio poilsis būtų tra
giškai baigęsis, jei nebūtų 
keleiviai jo atradę.

Du vyrai, vienas ginkluo
tas, apipiešė Nicholas Hen- 
derson, 1807 Cleveland avė., 
tax vairuotoją. Iš jo bandi
tai atėmė $12. Apiplėšimas 
įvyko W. Congress gatvėje.

Prižiūrėkit, kad jūsų

Thomas E. Dewey, res
publikonų kandidatas į pre
zidentus, pradėjęs kampani
ją. Pirmąją kalbą ji8 pasa
kė Philadelphia, Pa. (Acme- 
Draugas telephoto)

Motina įrodė, kad ji 
geriausiai žino

TORONTO. — Staff ser
žantas Dan Von Besser su
grįžo iš užjūrio po pusantrų 
metų. Netikėtai jis grįžo j 
šeimos namus, norėdamas 
nustebinti šeimą.

Jis rado ant stalo lėkštes 
skabiausių valgių ir raštelį 
nuo savo motinos, kuri pa
rašė, kad ji ir seržanto tė
vas išvyko vienai dienai 
svarbiais biznio reikalais.

Mrs. Von Besser vėliau 
paaiškino, kad ji turėjo 
“kaip kokią viziją (regėji
mą) ir aš žinojau, kad jis 
šiandien grįš.”

Nušovė gatvėje
Ginkluotas negras nušovė 

du negrus, prie 30-tos gat
vės ir Wentworth avė., pra
eito penktadienio vakare, 
kai kilo ginčas.

U. S. laivyno leitenantas 
Lawrence Lauraitis, kurį 
Jungtinių Valstybių Prezi
dentas apdovanojo medaliu 
— Air Medai.

Čia dedame raštą (cita- 
tion), kuriame Pietų Atlan
to Oro Jėgų Laivyno ko- 
mandierius praneša apie lt. 
Lauraičio šaunų pasižymė
jimą:

“For distinguished fly- 
ing as Commander of Pat- 
rol Sąuadron 211 Aircraft 
number 211 —4, when the 
prematurė explosion of a 
depth , charge caused an 
accompanying aircraft, 
211 — P-8, to crash, burn, 
and sink in the open sea 
fifty miles from the near- 
est land.

“Faced with a situation 
demanding decision and 
immediate action, Lieut- 
enant Lauraitis coolhead- 
edly and skillfully made a 
power stall, landing
against heavy running 
swells on the open sea. 
This landing was effected 
within three minutes of 
the crash and within 
three hundred feet of the 
wreckage. As a result of 
his ąuick thinking and 
brilliant fiying, the rescue 

- of five critically injured 
survivors was made poss-
ible.

“The action and profes-

sional skili described 
above reflect great credit 
upon Lieutenant Laurai
tis and the Navai Service.

(Signed)
JONAS H. IGRAM.”

Lt. L. Lauraitis yra gimęs 
• ir augęs Chicagoj. Čia baigė 
1 militarinę vidurinę mokyk- 
1 lą. Ląnkydamas North- 
western Universitetą, vasa
ras praleisdavo karo laivyne 
besirengdamas laivyno pa
reigoms. Į laivyno aviaciją 
įstojo dar prieš karą.

LT. L. LAURAITIS

Leitenanto tėvas dr. A. 
Lauraitis, 2423 W. Marąuette 
Rd., yra vienas pirmųjų lie
tuvių dentistų Chicagoje. 
Motina — p-ia Lauraitienė- 
Eudeikytė yra sąmoninga 
lietuvaitė.

gręžtuvo rolų užtektų 

iki Pergalės

Jūs sugadinsit savo rt>- 

lus, jei grūsit per daug 

per gręžtuvą

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

i
Kadangi daug gurno” reikalin
ga įrengimams mūsų ginkluo
toms jėgoms, gurno gręžtuvo 
rolams stoka karo laikais. Ir 
daug įrankių kur buvo var
tojama gurnu apdengti rolus 
dabar karo reikalams.
... Tad būkit atsargios su

gręžtuvo rolais. Taupykit 
juos. •

Negrūskit storai drabužių 
ar lininių per rolus. Jūs at- 
liksit skalbimą taip pat grei
tai ir daug saugiau, jei dė- 
sit drabužius į gręžtuvą po 
biskį iš karto.

Iš karo frontų

Kareivis vėl sutiko tėvą Italijoje, 
po keturiolikos metų

CHICAGIETIS KAREIVIS SUTIKO TĖVĄ, KURIS 
IŠVYKO Į ITALIJĄ 1930 METAIS

Amerikos ir britų armijos
žengia per Italiją.

Amerikietis kareivis, iš «
Chicagos, įžengė į mažąjį 
miestelį, kuris vadinasi Cas- 
tel St. Vincenzo, beveik pu- 
siaukelyje tarp Neapolio ir 
Romos, ir nuvyko į namą, 
kur jis sutiko žmogų, kurio 
vardas Anthony Colantonio.

“How do you do” (kaip 
jums sekasi), — pasakė ma
loniai šeimininkas, taisyk
linga anglų kalba, bet su 
klausimu veide.

“Ar jūs mane nepažįsta
te?” — jaunas kareivis pa
klausė.

Vyras valandėlę nutilo. Jis 
pažino savo sūnų. Abu apsi-' 
kabino ir jų akyse pasirodė
ašaros.

Kareivis vadinasi pvt. 
Fred J. Colantonio, o tas vy
ras yra jo tėvas, kurio ne
buvo matęs per 14 metų. Po 
mirties jo žmonos, — Fredo 
motinos, Anthony Colanto
nio sugrįžo į Italiją 1930 
metais, jis paveldėjo tėvo 
ūkį.

Apie šį dramatišką sū
naus susitikimą su tėvu po 
14 metų aprašo kareivis Co
lantonio savo laiške šmonai,

kuri- gavo laišką nuo vyro 
šiomis dienomis iš Italijos. 
Kareivio žmona gyvena Chi
cagoje.

Pvt. Fred Colantonio, 29 
metų amžiaus, jau daugiau 
kaip metai yra kariuomenė
je, nuo gegužės mėnesio yra 
užjūryje.

Jack Sherwood, 6452 
Union avė., pranešė polici
jai, kad du ginkluoti negrai 
iš jo atėmė $49. Apiplėšimas 
įvyko 56-toje gatvėje.

Iš karių gyvenimo

Generolas Patton atsiuntė rožančių 
savo % metų amžiaus nursei

NURSE JUO RŪPINOSI NUO TO LAIKO, KAI JIS 
BUVO 3 MENESIŲ AMŽIAUS

LOS ANGELES. — Lt.
Gen. George S. Patton, Jr., 
yra žymus karo vadas. Jo 
bijo vokiečiai. Jau ne vieną 
smūgį vokiečiai gavo nuo 
Lt. Gen. Patton’o. Bet Lt.
Gen. Patton neužmiršta ir 
96 metų amžiaus moteriš
kės, kuri jau 10 metų yra li
goninės lovoje. Ji yra Miss 
Mary Scally, airė nursė 
(slaugė), kuri rūpinos gene
rolu nuo to laiko, kai jis bu
vo trijų mėnesių amžiaus.
Ji stebėjo jo augimą į gerą 
vaiką ir matė žengiant į di
delį karį.

/ mus

Kai gen. Patton vyko iš 
pietinės Kalifornijos į Šiau
rės Afriką, jis aplankė Miss 
Scally. Ji atsimena dievotą 
vyrą. nors nekataliką, kuris 
dažnai dalyvaudavo šv. mi
šiose su ja, Šv. Gabrieliaus 
misijoje.

Generolas Patton iš užjū
rio atsiuntė Miss Scally ro
žančių. Vjlgl

Kas Girdėt^ 

Chicagoje ♦

Pritarė
Miesto Taryba praeitą 

penktadienį vienbalsiai pri
tarė pasiūlymui, kad būtų 
nupirkta nauji gatvėkariai
ir autobusai.♦ * *

Nudavė
Trys ginkluoti vyrai, ku

rie nudavė OPA inspekto
riais, įėjo į Claude Cran- 
dall’s gazolino stoties ofisą, 
4900 *Belmont avė., ir jį api
plėšė, paimdami už $1,300 
čekių ir $150, ir racionavipio 
gazolino kuponų 800 galonų 
vertės.

• * *

Keista
Vienas bartenderis šoko 

su moterimis, kurios atsi
lankė į taverną. Bartenderio 
žmona savo vyro elgesiu bu
vo nepatenkinta ir užvedė 
teisme divorso bylą. Jai bu
vo duotas divorsas.

PIRKITE KARO BONUS!

i

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Furalture -

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Fectory Repreeentetive
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sea

X Lietuvei Gelbėti Fondo 
Bridgeport skyrius pastara
me susirinkime išrinko net 
10 darbininkių būsimam Co- 
mmunity iand War Fund va-- 
jui, kuris eis per visą spa
lių mėnesį. Kaip žinoma, iš 
to fondo bus skiriama tam 
tikra suma ir lietuviams nu- 
kentėjusiems nuo karo su
šelpti.

X Knn. J. Griniaus, Šv. 
Antano parapijos vikaro, as
menyje, L. Vyčių organiza
cija Chicagoj turi idealų ir 
mylimą dvasios vadą. Jis da
lyvauja kiekvienam Chicago 
apskrities susirinkime ir nu
rodo, ko reikia jaunimo or
ganizacijoms, kad jos augtų 
ir bujotų.

X Povilas šaltimieras, ži
nomas radio valandos leidė
jas, šiomis dienomis baigė 
National Broadcasting Com 
pany radio mokyklą NortK 
Western universitete. Kursą 
ėmė programų sutvarkyme, 
perstatyme, kalboje ir rašy
me.

X Pvt; J. Zalevas, sūnus 
Town of Lake veikėjų, šiuo 
metu randasi Sardinijoj. Ka
dangi naciki toj saloj jau 
likviduoti, tad liuoslaikiu ka 
reiviai sportauja: lošia vol- 
ley bąli, ping-pong, ir kit. 
Oras, rašo, ten šiltas, bet 
naktys vėsios ir dėltę gerai 
pasilsi.

X Antanas Gleznis, 5605 
S. Ashland Avė., kariuome
nėj ištarnavęs virš tris me
tus, iš Alaskos parvyko po
rai savaičių poilsio pas tė
vus. Džiaugias tėvai ir sese
rys sulaukę ilgai nematyto 
svečio. Kitas Gleznių sūnus 

i Pranas, taipgi tarnauja ka
riuomenėj.

X M. Kundrotienė, 6916 
S. Maplewood Avė., žymi rė
mėja draugijų vienuolynams 
paremti, su sūneliu Stasiu
ku, ruošias važiuoti į šv. 
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 
Draugijos seimą į Pitts- 
burgh, Pa. Seimas bus rug
sėjo 17.

X Cpl. A. Stasiulis iš 
Town of Lake per aštuonio- 
liką mėnesių Pietų Pacifike, 
rašo, yra pergyvenęs “plen- 
ty of excitement”. Jei Die
vas duos gyvam išeiti iš šio 
karo, parvykęs. namo žada 
papasakoti netikėtinų per
gyvenimų.

X Donna ir Antanas Ka
minskai rugsėjo 2 d. minėjo 
vedybinio gyvenimo 16 me
tų sukaktį. Antanas yra ži- 
nomas dainininkas, o Donna 
— mūs visuomenės veikėja 
ir “Draugo” bendradarbė, 
DKK narė. ,
PLATINKITE “DRAUGĄ”




