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0 KŪPANT Al
Amerikiečiai Užėmė Daugiau Miestų 

Vokietijoje; Aižo Siegfried Liniją

GYVENTOJUS
LONDONAS, nigs. 14.— 

Amerikiečiai kariai pralau
žė pirmą eilę Siegfried lini
jos pozicijai žemiau Aochen 
ir įsiveržė dvi mylias gilyn 
į liniją, keturių mylių pla
tumo fronte Luksemburgo 
apylinkėje.

LONDONAS, rūgs. 14.— 
Amerikos pirmai armijai 
besilaužiant į Siegfried lini
jos pozicijas ir artinantis 
prie Aachėn, nacių susisie
kimo centro,. amerikiečiai 
kariai užėmė dar kelis Vo
kietijos miestelius' aplink 
vakar užimtą Roetgeną.

Stabo pranešimas nepa
davė tų miestelių vardus, 
bet Paryžiaus radio sakė 
vienas jų buvo Lammes- 
dorf, keturias mylias į piet
ryčius nuo Roetgen.

Naciai sakė amerikiečiai 
stumiasi pirmyn didelėj ofen 
šyvoj pusraty aplink Aa- 
cheną, nuo Maastrichto, 
Olandijoje, iki Vokietijos 
sienos prie Eupeno, Belgijoj

Gen. Patton trečioji ar
mija prasilaužė į laukus ap
link Nancy 30 mylių pasi- 
varyme iki Charmes, prie 
Moselle upės. Naciai sakė

Maža Opozicija Pietinėj Prancūzijoj
ROMA, rūgs. 14.—Pran- • 

cūzai kariai žygiuoja pagalį 
Marne upę ir dasivarė iki į 

15 mylių nuo Chaumont, j 
kur Gen. Pershing įsteigė1 
savo štabą pirmąjam pasau
liniam kare.

Amerikiečiai kariai įėjo į! 
Villersexel, o prancūzai už-Į 
ėmė Pont De Roide. Ameri

Rusų Kariuomenė Okupavo Pragą
LONDONAS, migs. 14.— 

Maskvos pranešimas sakė 
rusų kariuomenė užėmė Pra 
ga, Varšuvos priemiestį ry
tiniam Visla upės krante.

Pasistūmėję penkias my
lias už okupuoto Lomža 
miesto, kiti rusų daliniai 
dasivarė iki 15 mylių nuo 
pietinio Rytprūsių rube- 
žiaus.

Puolė Philippinus Tris Dienas iš Eilės
NEW YORKAS, rūgs. 14. 

—Japonų valdomas Maųila 
radio sakė Amerikos lėktu- 
nešių dalinys tris dienas 15 
eilės atakavo Philippinų sa
las.

Adm. Nimitz vakar prane 
šė, kad orinėse kovose pir
madieny amerikiečiai numu 
šė 200 japonų lėktuvų.

Japonų valdomas praneši

Kaina Sc

trečioji armija įsiveržusi 
iki LuneviDe, 15 mylių į 
šiaurryčius, tarpe Nancy ir 
Reino. ’ f * H ’ • 5 * 1 • ; ■

Apie 500 mylių į vakarus 
nuo priešakinės linijos, ame 
rikiečiai įsilaužė į Brest uo- 
stą. Lakūnai sakė jie matę 
amerikiečius kaunantis su 
naciais prie submarinų prie 
plaukų, į vakarus nuo pa
ties miesto.

Nieko daugiau nepraneš
ta apie amerikiečius, kurie 
buvo įsiveržę iki penkių my
lių gilumon Vokietijoje Tri- 
er srity ir dviejose kitose 
vietose.

Raportai iš fronto sako, 
kad nežymi nacių opozicija 
pirmose Siegfried linijos 
pozicijose gal nurodo, jog 
priešo. komanda numato, 
kad ji turės pasitraukti at
gal gal net iki Reino.

Amerikiečių linijos kai
riniam gale pirmoji armija 
įsilaužė į Olandiją kitoj vie
toj—15 mylių plote Lim- 
burg provincijoje.

Britai atmušė pakartoti
nas nacių kontratakas šiau
rėje, ir varosi pirmyn į Ein- 
dhoven, Olandijos susisieki
mo centrą.

kiečiams lieka 20 mylių iki 
Belfort perėjos.

Nacių priešinimasis pie
tinėje Prancūzijoje tebėra 
mažas.

Prancūzai kariai taipgi 
užėmė Autechaux-Roide ir 
Langres. Pastarasis yra svar 
bus susisiekimų centras.

Toliau pietuose, rusų vie
netai pasiekė Čekoslovaki
jos sieną Beskide kalnuose. 
Vienas raportas sakė kazo
kų patrulės perėjo per sieną 
apie 50 mylių nuo Kosice 
miesto.

Berlyno pranešimas pri
pažino, kad greitam pasi
stūmėjime per Rumuniją 
rusai perėjo Szekler kampą 
Transylvanijoje.

mas sakė 20 Amerikos lėk
tuvų buvo numušta per pir
mas dvi atakos dienas.

Anot to pranešimo, trečią 
dieną lėktuvai “bandę ata
kuoti” Negros ir Leyte salas 
Philippinuose; Leyte, Luzon 
saloje, kur randasi ir Mani
la, ir Zamboanga miestą 
pietvakariuose.

Chicago, Illinois, Penktadienis, Rugsėjo (September) 15 d., 1944

Besitrkukdami vokiečiai iš Belgijos išsprogdino eilę tiltų per garsų Belgijos kara
liaus vardo Albert kanalą. Britų kariuomenės inžinieriai skubiai taiso tiltus, kad nesu- 
trukdžius kariuomenės žygiavimo. (Acme-Draugas telephoto)
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TAISOMI SUGRIAUTI Tllf AI PER ALBERT KANALĄ Besitraukiančių ir Naujų Okupantų 
Nežmoniški Žiaurumai prieš Lietuvius

NEW YORKAS, rugsėjo 14.—Per Švediją pasiekusios 
šį kraštą žinios iš Lietuvos sako, kad apie rugpiūčio 20 
d. jau apie dii trečdaliai Lietuvos vėl atsidūrė rusų nacio- 
nal-bolševizmo okupacijoje; į jų rankas pateko Vilnija, 
Ka’uias, Biržai (visai sugriauti), Šiauliai, Marijampolė. 
Dar varžomasi dėl Raseinių ir Vilkaviškio. Parabežinrti 
miestukai, kaip Virbalis ir Naumiestis, jau1 sovietų ran
kose ir iš čia jie labiausiai grąsina vokiečiams užpuoli mat 
Insterburgo (Įsrutės) kryptimi.

Ką atėjusios žinios iš Lietuvos sako:
“Jau liepos 8, 1944 vokiečių okupacinė civilinė adminis

tracija su dr. Adrian von Renteln išsinešdino iš Lietuvos
Prieš apleidžiant Vilnių ir Kaimą vokiečiai dalį politi

nių kalinių paleido iš kalėjimų, didesnę dalį išsivežė į 
Vokietiją, gal apie 700 sušaudė. Gandai dar kartojami, 
kad sušaudymai palietė ir dar buvusius gettoje žydus, ir 
kalbama kad getto likviduojant daug sunaikinta ar kur 
tai išgabenta (trys ar keturi tūkstančiai).

Vokiečiai, rusų stumiami,

Užsieniu Sekr. Eden 
Atvyksta Ouebecan

QUEBEC, rūgs. 14.—An
glijos Užsienių Sekr. Antho- 
ny Eden greitu laiku atvyks 
Quebecan, kur Prez. Roose- 
veltas ir Min. Pirm. Chur- 
chill šiuo laiku sudaro pi a 
nūs didžiąjai ofensyvai prieš 
japonus.

Eden atvykimas iškėlė 
mintį, kad gal atvyks ir 
J.A.V. Valstybės Sekr. Hull. 
Sakoma Eden atvyksta ben-f 
drų pasaulio problemų svar
stymui.

Viena tokių problemų yra 
užsisenėjęs lenkų-rusų gin
čas. Eden matėsi su aukš
taisiais lenkų oficialais pirm 
negu išvyko iš Londono.

Viesulas Pasuko 
New Yorko Link

WILMINGTON, N.C., rūgs. 
14.—Didelė Atlanto audra, 
sakomą viena pavojingiau
sių pastaraisiais metais, 
kurį laiką gręsusi North 
Carolina valstybės pakraštį, 
dabar pasuko į šiaurę, New 
Yorko link. Manoma didieji 
vėjai palies ir Naujosios 
Anglijos valstybes.

Kiniečiai Atsiėmė 
Tengchung Miestų

CHUNGKING, rūgs. 14. 
—Kiniečių komanda prane
šė, kad Tengchung miestas 
buvo atsiimtas iš japonų ir 
sakė tas reiškia kitą žingi* 
nį pastangoms apvalyti apy 
linkę į vakarus nuo Salween 
upės ir panaikina kitą kliū
tį Burma kelio atidarymui.

Japonai buvo išlaikę ta 
miestą apie du metus. Teng
chung randasi 35 myliąs 
nuo Burnos sienos ir 65 
mylios į vakarus nuo Sal- 
ween upės tilto.

Užvedė Bylas Prieš
Nacių Partijos Narius
NEW YORKAS. nigs. 14. 

—Trijuose N e iv Yorko teis
muose užvesta bylos prieš 
159 asmenis, kurie kaltina
mi slėpimu savo nacių par
tijos narystės. Kaltinamieji 
yra Vokietijos piliečiai.

Generalinis proku r o r a s 
Biddle pranešė,, kad 15 bylų 
užvesta tuo pačiu reikalu 
kitose valstybėse.

Rusai Kaujasi su
Naciais Arktiko Srity

STOKHOLMAS, rūgs. 14. 
—Nacių valdomas Skandi
navų telegrafų biuras prane 
šė, kad rusai ir naciai ka
riai smarkiai susirėmė Kan- 
dalaksja rajone, netoli Bal
tosios jūros, virš Arktiko 
rato.

KARO BIULETENI*’
—Gen. Patton kariai užė

mė Scharn, 23 mylias į pie
tus nuo Nancy.

—Belgijos Karaliaus Leo
poldo brolis bus paskirtas 
krašto regentu, ir veiks kol 
Leopoldas grįš.

—Nacių pranešimas sakė 
rusų kariuomenė įėjo Į Če
koslovakiją.

—Anglijos Užsienių Sekr 
Eden atvyko į Quebec mies
tą, Kanadoje.

—Rimu kariuomenė okn- 
pavo Novgorodą.

KALENDORIUS
Rugsėjo 15d.: 7 Marijos

Skausmų, &v. Nikodemas; 
senovės: Virimantas ir Sar- 
tonė.

Rugsėjo 16d.: ftv. Kome 
Ii jas ir Sv. Kiprijonas; se
novės: Rigimundas ir Nor- 
mantė.

ORAS
Dalinai ūkanota, gilčiau.

Lenkai-Rusai Sutiko 
Apsikeisti Piliečiais

MASKVA, rūgs. 14.—Ru
sų remiamas lenkų išlaisvi
nimo komitetas pasirašė 
sutartį su Ukrainos ir Balt- 
gudijos sovietinėm respub
likom dėl piliečių apsikeiti
mo. (Stalinas pretenduoja į 
dideles dalis rytinės Lenki
jos.)

Pagal sutartį, 1939 m. 
rugsėjo 15 d. buvę Lenkijos 
piliečiai, kurie gyvena Uk
rainoj ar Baltgudijoje, gali 
savanoriai persikelti į Len
kiją. Ukrainiečiai ir baltgu- 
džiai gyveną Lenkijoje gali 
savanoriai persikelti į Rusi- 
34-

Einant sutartimi, iš Len
kijos persikėlę asmenys ga
lės prisidėti prie kolektyvi
nių ūkių arba “gauti skly
pą žemės pavieniai šeimai." 
Į Lenkiją pereiną asmenys 
gaus žemės pagal Lenkijos 
ūkio reformą.

4-tų Naktį iš Eilės 
Atakavo Berlynu

LONDONAS, rūgs. 14.— 
Britų Mosąuito lėktuvai va
kar ketvirtą naktį iš eilės 
numetė milžiniškas dviejų 
tonų bombas ant Berlyno, o 
kiti lėktuvų daliniai ataka
vo nącių pozicijas tuoj už 
amerikiečių puolamų linijų.

Sako Berlyne Įvyko 
Riaušės dėl Taikos

LONDONAS, rūgs. 14.— 
! Prancūzų radio iš Lyon sa
kė nacių šturmtruperiai šau 
dė į minią, kuri Berlyne de
monstravo dėl taikos.

Pranešimas nepasaka iš 
kur ta žinia paėjo, c kiti 
šaltiniai nieko visai apie tai 
nesakė.

Price 3c

besitraukdami iš Lietuvos su 
savim kartu varė Lietuvos 
vyrus ir merginas. Nepali
ko nei jų mantos; ką tik 
galėjo paėmė—varėsi gyvu
lius, arklius ir raguočius. 
Kurių nebeįveikė pasiimti, 
sušaudė, o pasėlius degino. 
Vargšė Lietuva!

Vokiečių pėdomis sekė 
sovietų kariai ir NKVD žan 
darai. Nors kraštas buvo tuš 
čias ir vokiečių išgaišintas, 
bet rusas tuoj paskelbė vy
rų nuo 15 iki 65 metų mobi
lizaciją. Mobilizacija netei
sėta, nes tokia mobilizacija 
laužo tarptautines taisyk
les; tai yra barbariškas ak
tas, prieš kurį tauta protes
tuoja.”
Svyrių gyventojai išžudyti

Vienas požemio (under- 
ground) pranešimas iš rug 
piūčio 12 dienos taip Lietu
vos padėtį atpasakoja:

“Jau liepos 8 d. vokiečiai 
su komisaru von Renteln 
pasišalino iš Kauno sudegi
nę savo raštinės popieras. 
Raudonieji rusai užimdami 
Lietuvos miestus šaudo vi

Traukiniams Susikūlus 23 Kariai Žuvo
TERRE HAUTE, Ind.. 

rūgs. 14.—Tuoj po antros 
valandos šį rytą greitasis 
Dixie Flyer keleivinis trau
kinys susikūlė su greitu 
prekiniu ir pašto traukiniu 
netoli nuo šio miesto. Trau
kiniai vienas į kitą susimo- 
vė, o du bagažo ir trys ke
leiviniai vagonai nuvirto 
nuo bėgių ir sudužo.

Flyer’io trečiąjam vagone 
buvo 48 kariai, dauguma ju 
armijos lakūnai ką tik grį
žę iš Italijos frontd, kurie 
buvo siunčiami iš F’ort She- 
ridan į Floridą poilsiui. Iki 
šiol rasta 23 karių ir šeši 
kitų keleivių lavonai. Šešio
lika karių smarkiai sužeista 
ir jie buvo nugabenti į ligo
nines.

Katalikų kunigas nuvykęs 
'į nelaimės vietą suteikė pa

vot xxvm

sus Lietuvos patriotus ir 
Lietuvos administracinio a- 
parato pareigūnus. Vos įžen 
gę į Lietuvos teritoriją, pu
todami kerštu išžudė visus 
Svyrių miestuko lietuvius. 
Lietuvon prigrūdo tremtinių 
iš Orei, Smolensko ir Oršos. 
Maisto ištekliai krašte tuoj 
dingo ir hadas visiems grę- 
sia. Iš ūkininkų • viskas atim 
ta iki paskutinio duonos 
kąsnio. Bijoma rusų bolše
vikų keršto. Daug kas ban
dytų bėgti svetur, bet nėra 
galimybės. Vokiečiai keršy- 
darni lietuviams už sabota
žą uždarė Rytprūsių sieną. 
Visi laivai ir valtys vokie
čių sukonfiskuota. Daugelis 
kaimų padegta, kaip ir der
lius dirvose, I^ietuvos žmo
nės betgi nenustojo vilties, 
kad kančios duos vaisių ir 
svetimi okupantai pasi
trauks. Buvusieji gen. Ple-s. 
chavičiaus vadovybėje ba< 
tai i jonų likučiai tebesiran- 
da giriose ir aktyviai kovo
ja ir sabotažuoja sumišu
sius vokiečius."

skutiniuosius sakramentus 
mirštantiems keleiviams.

Nelaimės laiku migla bu
vo labai tiršta, kas trukdė 
keleivių gelbėjimui.

Vokiečių opozicija 
Italijoje Padidėjo

ROMA, rūgs. 14.—Penk
toji armija atakuoja prieša
kines nacių linijos pozicijas 
Italijoje. Anot pranešimo, 
nacių opozicija “Labai padi
dėjo," ir ateities pasivary- 
mas pirmyn būsiąs išbandy
mas “sąjungininkų jėgos 
prieš vokiečių valią priešin
tis.”

Gen. Clark armijos dali
ntai, kurių tarpe randasi Ir 
kelios britų divizijos, pra
laužė nacių liniją keliose 
vietose tarpe Pistoia-Lucca.
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MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL.
LIETUVIŲ DIENA 
IR PIKNIKAS

Rugsėjo 17 d. — Lietuvių 
Diena ir piknikas Swit par
ke. Visi roekfordiečiai ruo
šias tam piknike dalyvauti. 
Išgirsime žymų kalbėtoją 
kun. J. Prunskį, kuris pa
pasakos, kas dabar dedasi 
Lietuvoj.

Programa ir kalbos pra
sidės 3 vai. popiet.

Bazaras

Parapijos bazaras prasi
dės rugsėjo 24 d. Klebonas 
kun. K. Juozaitis praneša, 
kad šįmet bazarui daug ne
paprastų daiktų yra par
traukęs net iš Kanados. Už
simota bazaru sukelti $4,000. 
Ir bus tas padaryta, jei tik 
visa parapija parems. 

Parapijos skolai atmokėti

Federacijos skyriaus su
sirinkime iškilo mintis — 
kreiptis j para pi jonus su pra, 
šymu paskolinti parapijai 
pinigų ant antro nuošimčio, 
kad baigus atmokėti para
pijoj. skolą. Tokiu būdu pa
rapijai nereikėtų mokėti di
delių nuošimčių. Tikimasi, 
kad parapijonai tai supras. 

Vakaruškų atgarsiai

Rugsėjo 19 d. LRKSA 137 
kuopos susirinkime sekr. S. 
Keliotis padarė pranešimą, 
kad iš buvusių vakaruškų 
Labd. Sąjungai Chicagoj lai
mėta $274.65. Tai tikrai gra
ži rockfordiečių lietuvių au
ka kilniai įstaigai. Darbas 
dar nėra baigtas. Daugelis 
narių dar pasižadėjo aukoti.

, ; . . įj. -į
Pirmininkė S. V.arakojie- 

nė padėkojo visiems auko- 
. tojams ir pati žadėjo paau
koti. Sakė, smagu būti val
dyboj tokios draugijos, ku
rios nariai taip gražiai ir 
vieningai darbuojasi.

Klebonas žadėjo dar para
ginti žmones, kad būtų duos 
nesni labdaringiems dar
bams. Be to, išaiškino, dėlko 
neturtingesni Žmonės ' dau
giau aukoja labdarybei. IŠ 
turtingųjų kitas dar gi net 
pasijuokia iš kilnaus darbo. 
Serga

Petronėlė Kalatkienė.
Ii švedų ligoninėj.

Duktė ir žentas gėrėjos gra
žiu tėvų gyvenimu. Namai
iž lauko 
ruoti.

ir vidaus išdeko-

Paviešėję lėktuvu išskrido 
atgal į Bostoną.

Karalius turi būt 
su karaliene

Jau ilgas laikas, kaip rock 
fordiečiai nusiminę. Mat, ne
turi karaliaus. Dzūkų kara
liui atsisakius to titulo, ki
to negaunama. Domininkas 
Varašis nori tą patį grąžin
ti j sostą, bet P. Petrėnas 
tam priešingas. Sako, kara
lius turi turėti ir karalienę. 
Kitaip negalį, būt karaliuip. 
Koks gali būti karalius be 
karalienės? ,, ,. ,.

Žiūrėsim, kas toliau bus. 
Daugiau sveęių iš Chicago

J
Be čikagiečio kunigo J|. 

Prunsklo, kuris Lietuvių 
Dienoj bus svarbiausiu kal
bėtoju, į Rockfordo Lietu
vių Dieną iš Chicago dar 
atvyksta kun. P. P. Cinikas, 
MIC., “Draugo” administra 
torius, ir A. Daugirdas, ge
neralinis dienraščio atsto
vas.

Pastaruoju laiku dienraš
tis “Draugas” labai paplito 
tarp Rockfordo lietuvių. Kas 
savaitę “Draugo” puslapiai 
yra išmarginti žiniomis iš 
rockfordiečių lietuvių gyve
nimo ir jų gražaus veikimo. 
Minėtieji svečiai per Lietu
vių Dieną da tampriau Rock 
fordo lietuvius suris su dnr. 
“Draugu”, da labiau juos 
suartins ir pasistengs, kad 
Rockfordo žinių skyrius juo 
tolyn, tuo eitų platyn.

Nuveš į Lietuvių Dieną

Kurie neturi automobilių, 
tiems pranešama, kad sek
madienį prie bažnyčios bus 
automobilių, kurie nuveš į 
pikniką. Koreap.

AMERIKIECIAI JAU VOKIETIJOJ

Amerikos Pirmoji Armija perėjo Vokietijos rubežių 
šiaurėje nuo Trler, per Luksemburgo kunigaikštiją. Ki 
tos Afrikos ahnijos, būtent Trečioji ir Septintoji, susi 
jungė ties Dijon, Prancūzijoj. (Acme-DraugaB telephoto)
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B DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO

Pirmą didelį pikniką ren
gia Detroit Lietuvių Karei
vių Rėmėjų draugija nlgsS 
jo 24 d., Beechnut Grove. 
kuris detroitiečiams lietu
viams yra gerai žinomas. 
Piknike bus geras orkest
ras ir visokiausių įvairumų. 
Be to, laimingieji galės lai
mėti šias dovanas: pirmą — 
karo bonas ui $50, antrą — 
karo bonas už $25, trečią ir 
ketvirtą — karo ženklelių 
(stamps) už $5.

Visas šio pikniko pelnas 
skiriamas Detroit Lietuvių 
Kareivių Fondan.

Detroit lietuviai! Visi pra 
šomi dalyvauti šiame pikni

ke ir paremti kilnų ir pat 
riotinį darbą. Piknikas bus 
surengtas Detroit Lietuvių 
Kareivių Rėmėjų — lietuvių 
kareivių naudai. Padarykim 
jį sėkmingą! Tesidžiaugia 
mūs kareiviai girdėdami 
kad mes namie darbuojamės 
jų naudai. Reng. Komisija

Gu-

Viešėjo pas tėvus

Vincentas ir Ona Judic
kai džiaugias, kad jų myli
ma dukrelė Marijona ir žen
tas Gurąs su šeima buvo at
vykę iš Bostono pasisvečiuo
ti. Viešėjo net tris savaites.

Tte «vt « tkds imrt» te <te«b 
la tlw teert. traeit cmim era kiww.

Padėka
Gerb. Susivienymo nariai!

Aš, Bronis Misiūnas, no
riu širdingai padėkoti ui to
kią gražią dovaną, kurią ga
vau iš S. L. R. K. A. 137 
kuopos, Rockford, III.

Ištikrųjų, buvo didelis1 
džiaugsmas man, kad mane 
ir kitus narius atsiminėt ir 
tokį gražų darbą atlikote. 
Pasirodo, kad mes esam jū- 
aų mintyse.

Nežinau, kaip padėkot, tik 
iš gilumos širdies tariu a- 
čiū, ačiū.

Lai Dievas jut visus lai
mina ir suteikia geros svei
katos bei pasisekimo.

Su didele pagarba
Bronis Misiūnas

gi buvo pasižymėjęs kovose dyba kviečia nares ir nau- 
prieš vokiečius. Aprašymas jas susirinkiman dalyvauti
apie tai tilpo “Dėt. News’ . 
Corp. Žaliagiris prieš išvyk
damas į U. S. tarnybą dar
bavosi L. Vyčių kuopoj ei
damas pirmininko pareigas.

Jonas Barsauskas iš Mont 
re ai, Canada, svečiavosi pas 
pusbrolį Petrą Jančių ir ki
tus. Kadangi pirmą kartą 
aplankė Detroitą, tad turė
jo ką įdomaus pamatyti. 
Grįždamas į Montreal žadė
jo sustoti Toronte pas Kar
velius, Kikius ir kitus.

Povilas Petrėnas iš Rock- 
ford, UI., kelioms dienoms 
buvo atvykęs atlankyti sa
vo sergančią motiną, kuriai 
buvo padaryta operacija. Li
gonė sveiksta. P. Petrėnas, 
gyvendamas Detroite, daug 
prisidėjo prie spaudos. Ne 
tik žinias laikraščiams tei
kė, bet gražiais straipsniais 
jų špaltas puošė. Ir dabar 
galėtų rašyti, tik reikia 
“prispausti” prie to darbo.

Juozas ir Dalfina Cress 
savaitę atostogų • praleido 
Toronte. Grįžę džiaugiasi to- 
rontiečių vaišingumu.

Marcelė Mikelioniūtė, Sta
sys, Ona Vildai iš Clevelan- 
do svečiavosi Detroite.

Motinų Kareivių . klubo 
svarbus susirinkimas įvyks 
spalių 17 d., Šv. Jurgio par. 
salėj, tuoj po sumos. Vai-.

Koresp.

Žmogus gali tapti žmogu
mi tik per auklėjimą. — Kan
tas.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■* Ptgeenl no«imt| — te 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

r<—

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 WIND0W SHADE CO.
1803 West 47th Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560

Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!
J

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Ras. 6958 So. Tebesą Ava.DR. STRIKOL’IS

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutarti
Office TeL YARds 4787 
Namę TeL PROspect 1930

Bes. TeL GROvehfl] 0617 
Offloe TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

OFISO VALANDOS

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

—

Sutik tetas u* wiih to tauku l«Nt \

-žinelės
Corp. Vito V. žaliagiris, 

sūnus Jono ir Marijonos ža- 
liagirių, šauniai atsižymėjo 
tarnaudamas 88th Infantry 
Division, Italijoj. Pats vie
nas paėmė 1 vokiečių kapi
toną ir 7 kareivius. Toji ži
nia buvo paskelbta Detroito 
anglų dienraščiuos iš 88th 
Infantry Div. vyriausybės. 
Corp. Žaliagiris pirmiau ir-

Didžiausia Lietuviu 
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!

10,000 BONKŲ
t DEGTINES
• BRANDAS
• BUMO

GIN
VYNO
KOKDIALŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikaliikų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
1EWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Pboae: LAFAYETTE 8617

NATO A N 
KAirrcn 

■UMNViikU tydukM”
■MM

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statytei, RsmontavinauL Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MftNESINTŲ įAMOKfiJtMŲ!

Panaudokite' Progą Dabartinės™
N..ofcm«o

Tapkite ritVAN«iNiAi kep k įklausomu

TAUPYKITE mlUtj (Malgoje. JUnų indėliai 
rdpcKtlnaal gtohoJAmi ir ugi Sft.000.00 ap* 
drausti per Federal fiavlAga and Loan In
surance Corporation. pinigai bu. greitai
Umoksml tuma ant parctkalarUno.

1 -r* •'
HKNIAŪSTA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 

finanrimb įstaiga.
—- 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo!

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN A S S O C I A T I O*N 
TEL.: CALUMET 4118 Jo*. M. Mozeris, Šec’y. 4226 SO. HALSTED 8T.

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora ak ų >l«m gyveni, 
mat. Saugokite jas leisdami lleg- 
eamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kurią regSJlmo mokslas 
gali suteikti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praiall- 

na vis* aklų įtempimą.

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

OPTOMIMTUSTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampan II-tos
TMt-foaasi GANAU 0M3, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 1:10 a. m. Iki 1:10 p. m. 

Trečiad. Ir fte8ta<L 1:80 a. m. 
iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER
lietuvis akių ugdytojas

25 metų patyrimas
'TeL: Yarda 1829

* Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akla 
U taiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
>401 80. HALSTED ST. 

Kampas 3<th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki I 

Sskmadlenyjs pagal sutartį.

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

▼aL: nuo 9 vaL ryto Od 8 vaL vak. 
Trečiadieni pagal sutartį.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place
TeL REPublic 7868

Ofise TeL VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T: DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniai* pagal sutartį

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6000 8. Artesian A Ve 
VALANDOS: U v. ryto iki 3p.p

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 5021
Kas.: KENvrued 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
1M Sttk Straot

Trečiadienio Ir Seltadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytai.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
RBYV0JA8 m CHIRURGAS 
- Bt AK3MTOS PRITAIKO

744 We«t S5tk Street 
VbL: 11-12; >-4; Ir 6:30-8:30 

Ptrmadlenlabi ■ 2-4 Ir 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

Ofiso Tel.......... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 ild 8:00 vnL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartas.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFeyette 3210 
Ra. TeL REPublic 0054 

Jeigu Natai! ieplama—
( teaUte: KEDzie 2868 

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

Penktad. 8:30 Iki 0:30 vak. 
Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

5147 S. Halsted St, Chicago
JPirmadleniala, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą 4R ta, kad >

A st
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

1

••DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Desrborn Stre<-t 
Tel. RANdolob S488-S48S

nELP WANTED — VYRAI

Vamzdžių Mašinos 
OPERATORIŲ

—IR—

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

Saunders & Company
2509 W. CERMAK RD.

NAKTIMS OFISŲ 
DŽENITORIUS

. MAŽIAU 50 METU
Moderniškuose Stockyards 

ofisuose.

75c I VALANDA 
5 NAKTYS SAVAITĖJE 

40 VALANDŲ 
11 VAK. IKI 7:30 RYTO 

“L” Iki durų.

PAŠAUKIT OFISO VEDĖJĄ 
YARDS 0240 

8 RYTO IKI 4:30 PP.

LIBBY, McNEILL & LIBBY
REIKALINGA SKUDURIŲ Skirs- 
tytojaus. Turi būt patyręs. Aukš
ta mokestis. WEST END PAPER 
STOCK CO.. 7336 Fullerton Avė.

Pirkite pas t įsos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge.”

HELP WANTED — VYRAI

PATYRUSIŲ 
6ILT-NAMIUI VYRŲ

PASTOVUS DAUBAI 
GERA MOKESTIS

OAKWOODS GREENHOŲSES 
1035 E. 671 h St. — Plaza 1950

REIKIA. Dantų. Laboratorijoje 
Pagelbininko. Gera mokestis. Atsi
šaukit i—Room 1530 — 55 East 
Washington Street.

VYRU
BE Patyrimo 

Pasirinkimas Šiftų 
Puiki Mokestis 
Apsauga Po 

Pergalės

MAREMONT
1625 S. Ashland

HELP VANTED — MOTERYS'

REIKIA
MOTERŲ

.Moderniškoj kiaušinių daužymo, 
dirbtuvėje.

.GERA MOKESTIS 
GEROS VALANDOS

DARBAS SĖDINT

Fulton Egg Products
1019 W. FULTON ST.

Pirkite karo bonus.

PASILIKITE PRIE DARBO
Pergalė artinasi, bet karas dar neužbaigtas. 

Orlaivių ir laivų, šautuvų ir amunicijos ir visko 
kito kas sėkmingai veikia karo eigoje prieš Naciz
mą dar vis reikalinga dideliais kiekiais paskutiniam 
smūgiui. Amerikos darbininkai, čia gimusiems ar 
ateivių kilmės, kuriems priklauso didelė dalis atsi- 
žymėjimo pravedime Pergalės, neturi apleisti savo 
darbus dabar. Pasilikite prie savo darbo! Užtik
rinkite Pergalę.

FOREIGN LANGUAGE DIVISION 
OFFICE OF WAR INFORMATION

PERTAISYMUI DARBININKIŲ
Patyrusių Prie Geresnių Dresių

PENKIOS DIENOS Į SAVAITĘ 
LAIKAS IR PUSE UŽ ŠEŠTADIENIUS 

DARBAI NUOLATINIAI

POWELL’S
700 N. Michigan Avė.

TURRET LATHE OPERATORIŲ
IR INSPEKTORKŲ

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

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 I

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Moterų
TVARKYTI PAŠTĄ 

IR BAGAŽUS

74c Į VALANDĄ 
Atsišaukit 

Mail ir Baggage 
Employment Ofisan 
166 N. CANAL ST.

CHICAGO & 
NORTHWESTERN 

RAILWAY CO.
ŠEIMININKR — pilno laiko. Kam
barys. Du Nuaugę. Du high school 
vaikai. Reikia referenoea. Tel.: — 
ENGlewood 1971 tarp 10 ryto iki 10 
vakare. '

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

snhtir ‘
FORM FASHION, INC. 

825 W. ADAMS 
3rd floor

MERGINU — Pakuotojų Ir Assem- 
blers. 5 dienos i savaite, gerco darbo 
sąlygos. .TERYL I.TGHTING CO., 
1445 W. Hubbard St.. CANal 8G36.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Daužyti kiaušinius. Gera mokes

tis ir bonai. Atsišaukite j
SUPERIOR CANNED EGG CO. 

1500 S. Sangamon St.

GIRLS - WOMEN
Light Factory Work 
Permanent Position With 

Post-War Futum 
Old Established J'irm 

48 hour week.
Time and one-half aver 40 hours.

• Free Life Insnrance
• Low Gost Hospitalizatkm
• Vacation With Pay

James H. Rhodes Co.
157 W. Hubbard St.

SUP. 0383 — Auk for Mr.Lynn.

MOTERŲ IŠMOKTI
Assemblv. drilling ir insoektavlmo 
darbus. Dieną ir naktį darbai, po 
karo progos.

UNITED MFG. CO.
6123 N. Western Avė.

TARNAIČIŲ
Pilnam ar daliniam laikui, 
aid* apartmentu viešbutyje.

South
Geros

darbo sąlygos. Alga 188.70 | mAne»|.
MAYFAIR HOTEL 

5498 Hvde Park Blvd. 
PLAZA 10OO

TYPISTS
Part time Cashier— 

evenlngs.
Gatetvav Cttv Transfer Co. 

2028 8. Morgan St.

PARDAVIMUI

Išmušė valanda!
Apdenkime saviškius Lietuvoje. Jie 
mūsų pagalbos laukia.
Lapkričio 5 d. pradeda

mas ir iki lapkričio 20-tai 
tęsis vajus nuo karo nuken
tėjusiems Lietuvos žmonėms 
rūbus ir avalynę Amerikoje 
rinkti — Clotgiing Campaign 
for Lithūanįą. Tai Ameri
kos valdžios ,užgirtas vienas 
būdų nukentėjusiai Lietuvai 
gelbėti. (Kurie galite surink 
tuosius rūbus palaikyti iki 
lapkričio 1 d., vajų galite 
pradėti kada jums patogiau
sia).

Nuo karo. nukentėjusioms 
kitoms valstybėms tų tau
tų žmonės ir nuoširdūs ame
rikiečiai ta kryptim jau se
niai veikia. BALF (Bendras 
Amerikos Lietuvių Fondas) 
tėra jauna šalpos įstaiga. 
Bet jai lemta atlikti didelį 
darbą. Norint prilygti jau 
seniai veikiančioms kitų tau 
tų šalpos įstaigoms, mums, 
lietuviams teks sunkokai pa
dirbėti.

Darbas pradedamas spar
čiai vystyti. Tai visų lietu
viu darbas. Visų grupių pa
rama ir pagalba reikalinga. 
Dėl to bent dabar, išmušus 
valandai, kada Lietuvai rei
kia mūsų pagalbos, pri^alo-

PARSIDUODA NAMAS
DS1 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of' I^ke kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmenlSkat >:— Stefaniją 
Nutauto*, 4030 So. Wnod Street, ar 
telefoniiokltc IiAFayette 0000.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

* ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

★ For Salo!
★ For Rentl
★ For Helpl
★ For Service!
★ For Results i 

ADVERTISE
In Amertca’s Greatest '

□thnanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM
* * ** * ** * *

PLATINKITE “DRAUGĄ”

me jėgas sujungti ir dirbti 
bendrai. Lietuva, kelis kar
tus matė aktualų karo fron
tą. Ir dabar Lietuvos žmo
nės yra karo ugny. Mūs se
noji tėvynė, mūs tėvų žeme, 
išnaikinta, jos žmonės iš
blaškyti. Jiems pagalba bū
tina!

Rinkime rūbus 
Lietuvai dabar

Tuo reikalu ir atsišaukia
me į kolonijų veikėjus. Pra
šome organizuoti rūbų Lie
tuvai rinkimą. Surinktuo
sius drabužius prašome lai
kyti savo parinktose patal- 

1 pose iki lapkričio 1 d. Vė
liau pranešime kur rūbus iš
siųsti ir pateiksime smul
kias instrukcijas. Tuo laiku 
jau numatome turėti New 
Yorke sandėlį.

Nukentėjusiems Lietuvos 
gyventojams amerikiečiai 
nuoširdžiai ir dosniai gelbs
ti. Mūs giminėms Lietuvoje 
jie pasiryžę teikti visoke
riopą pagalbą. Mes, lietuvių 
kilmės amerikiečiai, tuo la
biau privalome atjausti sa
vuosius Lietuvoje, senojoj 
mūs protėvių, tėvų žemelėj, 
pilnoje kapų, vargo, ašarų 
ir kraujo... Ir daug galime 

•gelbėti, jei euglausime jė- 
’ gas, sukaupsime energiją, 
ne dalį, bet visą energiją 
bent vajaus laiku, kad mū
siškiai Lietuvoje pajustų pa 
Raibą. *
Kaip suorganizuoti 
rūbų rinkliavą?

Greičiausias ir kitų išmė
gintas būdas, organizuoti 
rūbų rinkliavą toks: tvojau 
organizuoti grupes, skyrius 
ar narius. Pavieniai reika
lingi savo įtakos organizuo
ti kitataučius. Parapijų drau 
gijos, klflbai, kurie darbui 
užjaučia, galit skaitytis šios 
organizacijos skyriais. Svar
bu organizuoti savo tautos 
žmones, bet ypatingai pra
šome pakviesti Ir ne lietuvių 
kilmės amerikiečius, kurie

nori ir gali Lietuvai gelbėti 
Užmegskim santykius su į- 
takingais žmonėmis, kurie 
išsigali ir nori mums gelbė
ti, kurie tik laukia kvieti
mo. Šalpai neatsisakys.

Čia organizuojama Ameri
kos pagalba Lietuvai, ne 
vien lietuvių pagalba saviš
kiams Lietuvoje.

Keli žmonės gali suorga
nizuoti skyrių. Tuoj gauki
te patalpas rūbams. Atsi
šaukite per savo apylinkės 
spaudą. Pateikite čia mūs 
paduotų minčių. Paprašyki
te automobilistų ir sunkve
žimių (t rokų j savininkų rū
bus suvežti. Nepamirškit pa
sidarbavusiems padėkot. Į- 
vertinkite talkininkų darbą 
aprašydami spaudoje. Tiek 
lietuviška, tiek amerikiečių 
spauda mielai talkininkaus. 

Atlikime savo pareigą!

Dirbkim turėdami minty, 
kad kiekvienas gautas rūbas 
apdengs mūsų tėvelį, moti
nėlę, brolelį, seselę ar gimi
nę. Mes gerai žinome, kad 
Lietuvos žmonių viltys yra 
Amerikoje, mumyse. Jie ži
no, kad mes čia turime šil
tą pastogę ir prieglaudą. 
Mes jiems per. metų metus 
tą esame sakę ir įrodę. Mes 
pereito karo laiku nukentė
jusius Lietuvoje parėmėme. 
Mes siuntėiųe pagalbą nepri
klausomai Lietuvai. Gelbė- 

1 sim ir dabar, kada Lietuva 
jau trečią kartą karo ugnies 
naikinama.

Alkaną papenėk, sergantį 
pagydyk, benamį' priglausk, 
nusivylusį suramink, o nuo
gą aprenk! Nelaimėj pažin
si draugą. Težino Lietuva, 
kad mes nu ja!

Rūbų Lietuvai vajaus dar
bui BALF valdyba pakvie
tė žinomą visuomenininką, 
laikraštininką, radijo kalbė
toją Joną Valaitį, kuria su
teiks platesnių žinių apie rū
bų rinkimą, tvarkymą, va
jaus organizavimą ir siun
timą. Visais rūbų vajaus 
reikalais malonėkite kreip
tis į

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine.,

19 West 44th Street,
New York 18, N. Y.

TT. Marijonų naujų 
namų pašventinimas

Stockbridge, Mass. — A- 
merikos provincijai priklau
są marijonai lenkai prie pat 
Stockbridge įsigijo naujus 
namus. Iki šiol jie turėjo ‘ 
savo namą Washingtone. Ši
sai bus jų antras namas A- 
merikoje ir jo paskirtis bua 
paruošti kunigų atsikurian
čiai Lenkijai.

Reikia pripažinti, kad nau 
joji nuosavybė gamtos at
žvilgiu bene bus gražiausia 
iš visų, kurias šioje šalyje 
marijonai turi.

Rugsėjo 3 dieną įvyko tų 
naujų namų pašventinimas, 
į kurį' buvo atvažiavęs 
Springfieldo vyskupas, per 
40 kunigų ir apie 500 šiaip 
žmonių. Pašventinimo apei
gas atlikb generalinis vizi
tatorius kun. dr. K. Rėklai
tis. Iškilmių proga žodį ta
rė Springfieldo vyskupas ir 
naujo namo viršininkas.

Stockbridge yra senas ir 
gražus Naujosios Anglijos 
miestelis, kur gyvena ir žy
mių žmonių. Vienas jų, New 
Yorko Filharmonijos diri
gentas A. Rodzinskis, kiek 
anksčiau jau buvo aplankęs 
Tėvus Marijonus jų naujo
je sodyboje. P- T.

JAV Karo Nuostoliai 
Siekia 389,125

WASHINGTON, rūgs. 14. 
—Oficialiai paskelbtos A- 
merikos karinių jėgų nuos
tolių skaitlinės pasiekė 389,- 
125.

Armijos skaitlinės yra 
sekančios: žuvusių, 62,357; 
sužeistų, 172,042; belaisvių, 
48,181, ir dingusių 45,036.

Laivyno skaitlinė paskirs
toma taip: žuvusių, 24,450; 
sužeistų, 23,064, dingusių, 
9,529, ir belaisvių, 4,466.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
ge ra tortus, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St
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Žinios iš Lietuvos ir mūsų pareigos
SIEKIMAI LIKVIDUOTI LIETUVIŲ TAUTĄ

Pavojinga propozicija
ŠEN. PEPPER PAREIŠKIMAS

Spauda paskelbė vis tik skandalingą senatoriaus Pep
per (Iš Floridos) pareiškimą.

Sakydamas politišką spyčių, šis senatorius pasakęs, 
kad, girdi, jei Prezidentas Rooseveltas nebus išrinktas 
ketvirtam terminui, Stalinas, Sovietų Rusijos premie 
ras, gali užsirūstinti ir delsti dalyvavimą Pacifiko kare 
ir neduoti Amerikos karo jėgoms Sibiro bazių.

Stalinas galįs laikytis tokio nusistatymo, kol Ame
rikoj susidarytų vyriausybė, kuriai jis galėtų pasitikėti.

Jei šen. Pepper ištikrųjų yra padaręs tokį pareiški
mą, jis butų užsipelnęs ne tik papeikimo, bet ir pas
merkimo.

KĄ TOKS PAREIŠKIMAS REIŠKIA?

Šen. Pepper Amerikos žmones pastato į negarbingą 
stovį. Nejaugi jis mano, kad mes patys jau nebepajė
giame kandidatų į'prezidentus pasirinkti! Nejaugi tas 
ponas jau įsitikino, kad amerikiečiai jau tiek nusibank
rutavo, kad Stalinas ar koks kitas svetimos valstybės 
valdovas turi padiktuoti, ką jie turi rinkti savo pre
zidentu, senatorium, kongresmanu ar gubernatorium!

Šen. Pepper, matyt, nepažįsta nei Rusijos nei Stalino.

RUSIJA TIK SAVIMI TESIRŪPINA

Rusija į karą Pacifike nestos, jei to nepareikalaus 
jos pačios interesai, ambicijos ir aspiracijos. Tai pa
stebi (ir teisingai) Chicago Herald-American redakto
rius.

Reikia neužmiršti fakto, kad Rusija, kuriai Amerika 
tiek gero padarė ir daro, visą laiką gyvena taikoje 
su Japonija. Ir, nepaisant kas bus mūsų krašto val
džios priešakyje, Rusija santykių su Japonija nenu
trauks, jei to nepareikalaus jos pačios interesai.

Herald-American visai vietoje pabrėžia, kad “Sena
torius1 Pepper padarė Amerikos žmonėms ne tik užgau-

(vairios žinios
10 metų lietuviškajai 
kunigų seminarijai

(LKFSB) Lygiai prieš de
šimts metų, 1934 m. rugsė
jo 16 d., įvyko iškilmingas 
atidarymas Tėvų Marijonų 
seminarijos Hinsdale, III. 
(Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, III.). Ši lietuviško
ji įstaiga gražiai išaugo. 
Prie rūmų pristatyta erdvi 
koplyčia. Seminariją nuolat 
lanko tarp 20 ir 30 auklė
tinių ir iki šiol iš jos išėjo 
arti 30 naujų lietuvių kuni- 
gų-tėvų marijonų. Seminari
ja turėjo garbės gautį Šv. 
Tėvo laiminimus ir linkėji
mus, o 1940 m. kovo 6 d. 
čia kunigystės šventimus su
teikė J. E. arkivyskupas Am 
lėto Cicognani, Apaštališka
sis Delegatas Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms. Da
bar seminarijos rektoriumi 
yra dr. A. Jagminas, dėsto 
išviso 7 profesoriai.

Šios sukakties privatus 
paminėjimas įvyks pačioj se
minarijoj rūgs. 16 d., atida
rant naujus mokslo metus.

PIERRE MAVRICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Šiandien mūsų dienraštyje rasite daugiau žinių apie 
tragingą Lietuvos žmonių būklę. Tos žinios yra vėly- 
besnės, negu tos, kurias vakar skaitėte. Bet jų esmė nančią, bet ir pavojingą propoziciją/’
ta pati: naciai ir bolševikai veda, lietuvių tautos likvi
davimo darbą.

Naciai, būdami priversti išsikraustyti iš Lietuvos, 
plėšė, griovė, draskė, degino. Keršydami lietuviams, kad 
jie šakotažavo, kovojo prieš nacius, juos kankina ir 
žudo.

Antru kartu atėję į Lietuvą bolševikai, be jokio pa
sigailėjimo šaudo lietuvius patriotus, atima iš žmonių 
paskutinius maisto išteklius, ištremia. Tai bolševikų 
kerštas lietuvių tautai, kad ji ir ligšiol dar nenustoja 
siekti laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės at- 
steigimo. Jie užsimojo gyventojus dar baisiau kankin
ti, kad priversti tog idėjos išsižadėti. Neišsižada — 
tiems badas, ištrėmimas arba... kulka į kaktą.
KĄ IR NUO KO JIE “LAISVINA”

KENKIA ROOSEVELTO KANDIDATŪRAI

Mūsų manymu, politinių partijų vadai, politiški kal
bėtojai ir rašytojai tikrai gražiai pasitarnautų kraštui, 
jei rinkimų kampanijos metu neliestų karo eigos klau
simų. Tai kenkia karo pastangoms.

Šen. Pepper ir kitų panašūs pareiškimai visai nesu
derinami su daugumos Amerikos žmonių nusistatymu. 
Jie kenkia, ir Prez. Roosevelto kandidatūrai, nes jo as
menį padaro svetimos valstybės vado įrankiu.

Prezidentas Rooseveltas nėra įrankiu nei Stalino nei 
kito panašaus pono.

Jau gana to, kad p. Roosevelto kandidatūrai siekia 
pakenkti “neprašyti svečiai” demokratų partijon — 
Earl Brovvdprio ir Sidney Hillmano vadovaujami ko
munistai ir komunistuojantieji elementai.

Bent tokiems senatoriams Pepperiams reiktų susival
dyti ir sustoti teikti meškos patarnavimą Prezidento 
Roosevelto kandidatūrai.

Tokių tai “išlaisvintojų” susilaukia mūsų tėvų kraš
tas. Tie “išlaisvintojai” kardu ir ugnimi laisvina Lietu
vos žmones nuo troškimo būti savo krašto šeimininkais; 
laisvina nuo siekimo nepriklausomybės; laisvina juos ★
nuo pačios gyvybės, kuri jiems paties Dievo yra duota (je|£7jn|fA|įn kfitBStrofS 
ir nieks neturi teisės ją atimti. Kas ją.atima, tas yra vmivmhiušmy iv

žmogžudys! Dar blogiau — šiame atsitikime jis yra
tautžudys!

Susidūrus dviem traukiniam prie Terre Haute, In
diana miesto, užmušta visa eilė žmonių ir daug su-

Visi tautžudžiai turi susilaukti užpelnytos bausmės, žeista. Scena katastrofos vietoje baisi, 
nes Amerika ir Anglija ir į šį karą įstojo vien tik dėl šios baisios geležinkelio nelaimės priežastis tuo tar
to, kad išgelbėti tautas nuo tautžudžių, nuo žmogžu- pu dar nežinoma. Valdžia imsis visų galimų priemo-
džių diktatorių.
TAUTOS ATSPARUMAS IR JOS VILTYS

- ■ '
Šiandien dedamose žiniose iš Lietuvos pastebime 

vieną ryškų dalyką:
nepaisant baisių kančių ir žudymų, lietuviai vis tik 
nepuola į beviltiškumą. Jie yra šventai įsitikinę, kad

nių ją nuodugniai ištirti.
Ar tai bus aabotažninkų piktas darbas, ar geležin

kelio darbininkų jiems pavestų pareigų neatlikimas, 
ar kokios kitos priežastys, šiuo momentu tai ne tiek 
yra svarbu. Svarbu ir skaudu, kad tiek daug žmo
nių gyvybės neteko, kad daugybė sužeistų turi kentėti.

Katastrofos nuostolis aiškus, žuvo visa eilė karui 
jų kančios duos vaisių ir svetimi okupantai bus pri- vyrų (karių), kurie taip reikalingi Amerikos
versti iš jų mylimos tėvynės pasitraukti.

Kai tautoje yra tiek atsparumo ir tiek kilnaus ir 
stipraus ryžtingumo, jokia galybė nepajėgs ją sunai
kinti.

Lietuvos žmonių kančios mus, Amerikos lietuvius, 
aišku, jaudina. Jos iššaukia didį pasigailėjimą ir rei
kalą skubintis su pagalba, nes gaunamos apie juos ži-

ir sąjungininkų pergalei pagreitinti. Brangios ir rei
kalingos ir civilinių žmonių gyvybės. Be to, nemažai 
turto sunaikinta, susisiekimas ta linija laikinai supa- 
rališuotas.

Linkėtina, kad katastrofos priežastys būtų greit iš
tirtos ir, nepaisant kokios rūšies jos būtų, kad jos bū
tų pamoka viską padaryti, kad ateityje tokios baiseny-

nios, tai SOS signalas. Jų ryžtingumas kovoti už savo įuo mažiausiai pasikartotų. Geriausiai, kad visai 
teises iki paskutiniųjų, mus visus amerikiečius turi su- galima jų išvengti,
burti vienybėn padėti Lietuvos žmonėms vesti žūtbū-
tinę kovą dėl egzistencijos, dėl laisvės. Prasidėjus lemiamiems mūšiams, Amerikos karo vy-
VIENYKIMfcS IR GELBĖKIME rams žygiuojant per Vokietijos laukus Berlyno link,

Ginti Lietuvos žmones nuo nacių ir bolševikų paai- mes turime dar daugiau dirbti ir aukotis, kad tuos 
kėsinimų juos likviduoti, mes turime šventą pareigą, žygius padaryti dar sekmingesmaia, kad dar greičiau 
Turime ir teisę. pergalės susilauktume. Pirkime U. 9: karo bonus, au-

Atlanto Carteris, kuriame nustatoma šio karo tiks- kokime savo kraują Am. Raud. Kryžiui, būkime veik
lai, garantuoja teisę į laisvę ir nepriklausomybę vi- lūs ir duosnūs Community ir War Fund vajuje, 
soma diktatorių pavergtoms tautoms. Mūsų pareiga
yra prižiūrėti ir iš visų savo jėgų darbuotis, kad nė Įsiveržus amerikiečiams į Vokietijos teritoriją ir 
mūsų tėvų kraštui — Lietuvai nebūtų daroma išimtis, daužant stipriąją nacių Siegfried Liniją, Berlyno gy- 

Perskaitę žinias apie tragingą Lietuvos žmonių būk- ventojams pasidarė nejauku. Naciškieji elementai yra 
lę, padarykime (ir tai tuojau!) praktišką išvadą: 1) apimami baime, o nacių rėžimo priešai nekantrauja -- 
visi susijungkime prie Amerikos Lietuvių Tarybos; 2) laukia taikos. Šiomis dienomis, kaip praneša Associat- 
visi tapkime veikliais Bendrojo Amerikos Lietuvių Šel- ed Press, taikos šalininkai Berlyne sukėlę riaušes. Tai 
Įjimo Fondo nariais. _______ ___ geras reiškinys.____________

Lankė įžymybes, 
ieškodami priete- 
lingumo Lietuvai

(LKFSB), Pietų Amerikos 
lietuvių atstovai Lankėsi pas 
Urugvajaus parlamento na
rį dr. J. P. Cardoso, pas re
daktorių prof. H. F. Artucio, 
pas Peru parlamento narį 
L. Salazar, pas Chilės vei
kėjus J. B. Vilią Vicencio ir 
W. Morales, pas Meksikos 
prof. Peraza išdėstydami 
jiems lietuvių laisvės troš
kimus ir ieškodami jų pa
lankumo pastangose dėl at
statymo laisvos, nepriklau
somos, demokratinės Lietu
vos.

Svečiai iš pietų
(LKFSB) Argentinos lie

tuvių laikraščiai praneša, 
kad Rosario universiteto 
profesorius dr. Di Meio su 
savo žmona, Veronika Jasi- 
kevičiūte 'išvyko į Chicago, 
III. Profesorius čia gilins 
savo studijas, o jo žmona 
lietuvaitė (ji ir lietuvišku* 
laikraščius skaito) — susi
tiks su savo tėvais.

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 PASINAUDOKI!

nūn RIKO RADIO VALANDOS)
WCFli. 1000 K., NodflkMI 
▼akare — 0:30 P. M.
WHFO, HM K., KeU«ao 

— TiOO F. M.

(Tęsinys)

Maloni, bet visa apdengta, 
būtybė man pasirodė, ir aš 
jaučiau, kad toli, labai toli, 
kažkas į ją tiesė rankas. Ir 
ar žinai, kas buvo ši švelni 
būtybė? Tai—jūsų vadina
moji Švenč. Panelė! Tą die
ną, kada aš buvau įlindęs 
tavo kambarin laikraščiuo
se paslėpti iš tėvo pavogtų 
dokumentų, aš pavogiau ta
vo mažytę knygutę, kurioje 
kalbama apie ją.

—Aš ilgai ieškojau šitos 
knygos. Mano mažosios Te
resės dovana... Aš ją taip 
saugojau!

—Ak, nesiagilėk, kad ji 
pateko į mano rankas. Man 
taip pat malonu sužinoti, 
kad tau ją dovanojo suža
dėtinė. Ji netiesiogiai padė
jo mano sielą išgelbėti iš 
mirties. Jei kada nors vie
nas iš mūsų išsivaduotų, aš 
norėčiau, kad ji tai žinotų. 
Taip, aš turėjau noro tik 
pasijuokti iš Švenč. Panelės 
pagalbos. Tačiau vis3i ne
galėjau juoktis, skaitydamas 
šitą tavo knygą; dar geriau, 
pradėjau mintinai mokytis 
vienos iš ten rastųjų maldų, 
Atsimink, Marija, norėda
mas įdėti ten visą pašaipą, 
kurią galėjo sukurti mano 
bloga dvasia. Tuščios pas
tangos! Ir aš vieną dieną 
ėmiau galvoti: “Kaip būtų 
gražu, jei tai būtų tiesa!” 
Ar tau nenuostabus šis pa
krikęs troškimas, kyląs iš 
paklydusios sielos?...

Klausyk manęs, Danie

Iš Prancūzų kalbos išvertė 
JUOZAS POVILONIS

liau. Per šitą nemalonų pa
šnekesį, kuris vyko namuo
se valandą prieš man išvyk
stant, aš pasakiau Lorotui, 
kad vieną dieną, vaikščioda
mas Viroflay miškų take
liais, buvau sustojęs prie 
vienos statulos, vadinamos 
“Ąžuolo Dievo Motina,” ir 
pagelbėjęs mažai mergaitei 
padėti prastų gėlių pluoštą 
po Madonos kojų. Tai buvo 
dar prieš tavo mažosios kny 
gos skaitymą. Aš jiems pa
pasakojau tik patį įvykį. Aš 
nedrįsau prisipažinti, kad 
rytojaus dieną ten grįžau. 
Aš perskąičiau ten tuos įra
šus, daueglį tokius naivius, 
kurie buvo apie Švenč. Pa
nelę. Vakar padėtos vaikų 
gėlės vėjo buvo nupūstos ir 
gulėjo žemėj iškraikytos. Ar 
tu, Danieliau, žinai, ką aš 
padariau? Kad ten būtų vėl 
gėlių, aš nuėjau pas greti
mą sodininką ir nupirkau 
glėbį, ar tu girdi, glėbį bal
tų rožių, kurias aš padėjau 
vietoj anos puokštės; pas
kui, lyg gėdindamasis savo 
darbo, pabėgau.

(Daugiau bus)

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti........... tjg gQ
STOKER COAL, Aukšto. rūšim, £7 45
2 »yk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................£Į| 25
PETROLEUM COKE (Course). JJĮ250 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $1(^95

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERIAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

STASYS LITWINAS SAKO: 
/rT\ fi D S D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų —. Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varalilo — Ennmelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3030 8. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-to. vai. ryto Iki 5:30 vai. pp.
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA!
AUKLĖJIMAS IR MADOSVIRTUVĖ

MOTERŲ PASTOVUMAS MŪSŲ VIRTUVĖ
Gal nieko gražesnio nega

li būti moters gyvenime, 
kaip rimtas, malonus mo
ters būdas ir jos papročių 
pastovumas. Kiekvienas gė
risi tokia moterimi, kuri pa
jėgia išsilaikyti pastoviai 
savo gražiu apsėjimu, vi
suomet blaiva, draugiška, 
malonia šypsena, tyru nuo
širdumu su žmonėmis susi
tinka ir ne ieško priekabių 
prie kitų moterų.

Tokios moteries gražus ir 
malonus būdas veda ją gar
bės keliu. Tokio pastovaus 
elgesio moteris nėra linku
si apkalbėti ir niekinti ki
tas moteris. Mat jos poel
giai nėra dirbtini, jie išplau
kia iš jos širdies ir sielos.

Kaip yra malonu sutikti 
seniai matytą savo gerą pa
žįstamą, kuri savo gražio
mis ypatybėmis visuomet es
ti mums artima ir brangi 
mūsų širdžiai. Visuomet ga
li jaustis atvira su tokia 
moterimi, kuri vienoda kaip 
išlaukiniam amsėjime taip ir 
vidujiniam atjautime, žo
džiu atvira ir nuoširdi.

Atviros ir nuoširdžios mo
ters būdą tuojau galima pa
stebėti. Rimta ir apšviesta

Opposite t A two-plef* dress whh pnllorer top Ihzt opeifc. , 
tt tbe zlde. Make tkl» of bright wool jersey, and w«ar it 
vith a good leather beit. Sizes 12 to 18. Size 16 take*
B Ji yda. 54" material. Simplicity Patiem 1057; 25#

Scalloped-top jumper with gathered skirt, handy pockcta. 
Ruffled blouse. Slzea 12 to 20. Size 16 takea 1% yda. 
54" wool; blouae, 1% yda. 15" fabric, 1U yda. ruffling.
1 yd. ribbon for bowa. Simplicity Patiem 1058; 15#

I
Match or mix theae-pleatcd akirt and cardigan Jacket- 
įyearly eampua mušta. Sizea 12 to 20. Size 16 akirt takea 
1% yda. of 54" fabeie; jaeket, lJi yda. of 54" and 
4 yda. contrasting braid. Simpliel’y Patiem 1054 ; 25#

Trim, fly-front wool akirt wom wlth a long-aleeved bow 
blouse. Sizea 12 to 20. Size 16 akirt takea Oi yda.

' of 54" material, and for the blouae In tho šame size,
2 yarda of 39" material. Slmplieliy Patiem 1056t 25#

For Juniors, a tride-ahouldcred, tallorcd jumper trlmmed 
with aoddU-atitebing- In H ,o 18. Size 15 jumper 
takea 1% yda. of 54" material; and the blouae, Oi yda. 
of fabric 39" uide. Simplicity Pattern 1062; prlce 15#.

Whcn ordering Simplicity Pattema from Good Heuaekcep. 
Ing, be aure to glve the correct size and patiem numU«r

/

moteris niekuomet nesidi- 
džiuos prieš kitas savo po
zicija ar pasiekta aukštuma 
gyvenime. Ji prie kiekvie
nos progos tikrina, kad ji 
yra lygi visoms paprastoms 
moterims. Žymi asmenybė 
niekuomet nesididžiuoja sa
vo didumu ir autoritetu.

Iš visų čia suminėtų rim
tos ir kultūringos moters 
elgesių mes galime imti pa
vyzdį) ir tuo pasimokyti, kad 
pajėgtumėm ir savo poel
gius taip derinti. Būkime 
visų pagarbos vertomis mo
terimis. “V”.—V.

Gražūs draugijos 
darbai

Bridgeport. — Rūgs. 1 d. 
ARD 2 skyr. turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Kun. 
J. Pranskis atkalbėjo maldą 
ir savo auksabumiška kalba 
įnešė šeimynišką dvasią ir 
ūpą, skatindamas visus prie 
artimo meilės darbo.

Nutarta važiuoti į apskri
ties pikniką spalių 1 d. Vy
tauto parke. Ten turėsim 
skanių užkandžių, gėrimo ir 
įvairumų. Taipgi buvo skai
toma pakvietimas Šv. Pran

ciškaus Rėmėjų Seiman. Nu- 
ta:rta prisiųsti auką.

Susirinkime skyriun įsira
šė sekančios naujos narės:’ 
A. Gilia, T. Puišytė, B. Ma 1 
žeikaitė, M. Mažeikienė, P. j 
Katauskienė, F. Garuckienė.!I
M. Urbienė, A. Kavaliaus-' 
kienė, M. Stanevičienė ir F j 

| Pundinienė. i
i Po sus i r i n k i m o įvyko 
“pantry party” mūs parapi
jos seselėms mokytojoms. 
Suaukota įvairių valgių ir’ 
kitų dovanėlių. Galutinai, vi
sos narės buvo pavaišintos 
skaniu užkandžiu ir gėrimu • 
Visos skirstėmės gražiausia j 
me ūpe, kupinos malonių i
spūdžiu. Valdyba

►
Į

T0DAr\
A * ★

— “Milwaukee Sentinel” 
pakartoja reikšmingus žo
džius: “Mes ne tam siunčia
me Rusijai karinę medžiagą, 
kąd ji užgrobtų kaimynines, 
taiką mylinčias Lietuvos, 
Latvijos, Estijos respubli
kas”.

AUKŠTOS VIEŠNIOS KANADOJE

Jungtinių Tautų vadams (Roosevelt-Churchill) atvykus 
į konferenciją į Quebecą, sykiu atvyko ir jų žmonos. Iš 
kairės į dešinę: Mrs. Roosevelt, Mrs. Churchill ir prin
cesė Alice, žmona Kanados general-gubernatorhus. (Acme- 
Draugas telephoto)

PATARIMAI MOTERIMS

RAGINA UŽVESTI RU
DENINIUS DARŽUS

Norėdama padėti padidin 
ti Pergalės Daržų derlių 25 
nuoš., Karo Maisto Admi
nistracija ragina užvesti 
daugiau rudens daržų. Karo 
Maisto Administracija ypa
tingai pataria užvesti rudens 
daržus pietinėse valstijose, 
kur žiemos būna švelnios ir 
vėlai vasarą pasodintos dar
žovės gali suspėti prinokti. 
Tokios daržovės, kaip Salo
čiai, kopūstai, begalviai ko
pūstai (kale), burokėliai, 
špinatai, griežčiai, collards 
ir morkos, anot Karo Maisto 
Adm. tinka tokiai, vėlyvam 
sodinimui, nes jos nebijo vė
saus oro.

Tose vietose, kur vidur
vasaris būna sausas, vienas 
iš didžiausių rudeninių dar
žų keblumų yra sudaiginti

Iš Vargdienių Seserų Gildos sus-mo
Rugsėjo 13 d. Aušros Var- j ja, susidedanti iš sekančių 

tų parap. mokyklos salėj į- šeimų — Petkų, Balsių, Na- 
vyko Vargdienių Seserų Gi!- viekų, J. Pumputienės ir ki-
dos susirinkimas. Į susirin
kimą atsilankė naujas kle
bonas kun. Mykolas Jodka, 
MIC., kuris pasakė gražią 
trumpą kalbą, džiaugėsi gil
dos nuveiktais darbais, api
budino Nekalto Prasidėjimo 
Šv. P. Marijos Seserų vie
nuolijos, Putnam, Conn., 
trumpu laiku padarytą pa
žangą, ir palinkėjo sėkmin
gai dirbti ir ateityje seselių 
naudai.

Toliau sekė svarstymas 
pikniko, kuris įvyks ‘Rūtos’ 
darže sekmadienį, rūgs. 17 
d., bendrai su Tėvų Marijo
nų Bendradarbių Draugija 
parapijos naudai, šio pik
niko pasisekimui komisija, 
susidedanti iš klebono kun. 
M. Jodkos, C. Druktenio ir 
J. Kulikausko, rūpinasi vi
sais reikalais, kad jisai bū
tų sėkmingas.

Taip pat plačiai apkalbė
tas ir Vargdienių Seserų 
Gildos parengimas, kuris į- 
vyks spalių 8 d., Dariaus-Gi
rėno salėj, 4416 8. Western 
Avė., 2 vai. popiet. Komisi

sėklas. Tai kliūčiai nugalė
ti, daržininkams patariama 
iškas, i dvigubai gilesnes va
gas nei pavasarinei sėjai ir 
gerai jas palaistyti. Sėklas 
reikia sėti toje pačioj gilu
moj, kaip ir pavasario1 dar
že ir apdengti drėgmę pa- 
laikančiom trąšom ar kita 
panašia medžiaga. Auga
lams augant įdirbti žemę jų 
kryptimi palaipsniui, kad 
vagos išeitų lygios.

— Ukrainiečių “Svoboda” 
perduoda ‘New York Times' 
korespondento pranešimą, 
kad Romoje yra lenkų pa
roda, kurioje yra išstatytas 
žemėlapis naujos, lenkų pla
nuojamos federacijos, į ku
rią pagal jų turėtų įeiti: 
Lenkija, Estija, Latvija, Lic 
tuva, Čekoslovakija, Vengri
ja, Rumunija, Jugoslavija ir 
Graikija.

jų smarkiai darbuojasi pla- 
tindamos tikietus ir rinkda
mos dovanas. Kas gali ir 
norėtų iš kitų kolonijų pri
sidėti prie šio darbo, malo
nėkite kreiptis į valdybą.

Ant galo, grįžusi iš Ryti
nių valstybių, fin. sekr. S. 
Balsis, papasakojo savo į- 
gytus įspūdžius, kuriai teko 
pora savaičių praleisti pas 
Nekalto Pras. šv. P. Mari
jos seseles, ir arčiau susipa
žinti su jų darbais. Labai j- 
domių dalykų pareiškė, ir 
džiaugėsi turėjus progos nu
vykti, ir ragino gildos na
rius tai padaryti.

Šiame susirinkime pinigu 
įplaukė $34.00.

Baigdamas, nuoširdžiai 
prašau visų Vargdienių Se
serų Gildos ir Tėvų Marijo
nų Bendradarbių Dr-joe na
rių sekmadienį, rugsėjo 17 
dieną kuo skaitlingiausiai 
atvykti į Aušros Vartų pa
rap. “Rūtos” daržą ir pa
remti rengiamą pikniką.

Narys

Avienos šutinys
Viryk povaliai 3 svarus 

kūdos avienos (lamb flank) 
per 1 valandą. Tada pridėk 
tris arba 4 cibulius, supiaus- 
tytus ir pusę puoduko iš
plautų ryžių. Taipgi vieną 
didelį šaukštą šalavijų. Vi
rink apie valandą. Tada į- 
maišyk du puoduku “oyster 
krekių” sumaišytų su 3 iš
plaktais kiaušiniais. Pridėk 
druskos ir pipirui pagal sko
nį. Virink dar 12 minutų ir 
padėk ant stalo.

Prancūzų šutinys

Paspirgink skauradoje 3 
ar keturias riekutes kiaulie
nos, Sukapok vieną didelį 
cibulį ir pridėk prie kiau-„ nas užtenka pietums dėl šei-
lienos. Supiaustyk į mažus , . . __,,v ... z . . mynos penkių ypatų. Valgykšmotelius 2 svarus jautienos, 
sudėk į puodą su kiauliena 
ir cibuliais ir užpilk kiek 
nori verdančiai vandenio. Pri 
dėk druskos ir pipirų pagal......................... maistas kurių jūsų kūnui rei-
skonj ir virink povaliai per
valandą ir pusę. Tada pri
dėk 6 bulves suraikytas plo
nai. Virink iki bulvės bus 
minkštos. Tada išmaišyk du 
šaukštu miltų truputyje van 
dens ir įmaišyk į šutinį. Nu
imk nuo ugnies ir padėk ant 
stalo. Skanus ir pigus val
gis.
Gardus valgis

Užvirink IV2 kvartos van
dens; pridėk šaukštuką drua 
kas ir du puodukus “homi- 
ny’ kuri buvo pamerkta 
per naktį. Virink dubelta- 
vam puode per 4 valandas 
arba be ugnies virtuvėj per 
naktį, šis surašąs padaro 5
pucdukus. šį: surašą galima j^k bulves supiaustytas į 
padidinti ir užtektinai išvir- ketvirtadalius, Lapelius ir
ti įvairiais būdais dėl kelių 
valgių. “Hominy” yra labai 
gera, vartojant su džiovin
ta arba iš blėtų arba šviežia 
žuvimi arba mėsa ir atliku- 
sios daržovės gali būti var
tojamos.

,r

DAIRY COOKS CORNER

"Oi GEMS’’ 1 eup granulated sugar
U eup atl purpose flour W-J ***“
0 teaspoon doublg acting baking powder Boemanmilk
ų teaspoon aalt Į teaspoon vanilla eztract
U eup Bowman Butter 1 eup chopped pecana .
2 sq. (4 oz.) unsweetan«d chocolate. melted 2 tableapoons more flour (for coatingv 

Melhod: Sift together flour. baking powder, salt. Add shortening to melted chocolate, 
rtir until smooth. Add sugar gradually to beaten eggs. while continuing to beat Bl« 
the chocolate mixture. Stir in flour mixture. Blend in remaining ingredienU. Pour 

-«esed 8* x 8* x 2’ oan. Baka at 325 degrees for one hour. Ramove from pan; cool an

II
5 puodukus išvirtos “ho- 

miny”, 4 bulves, 2 puoduku 
morkų, 1 šaukštuką drus
kos, vieną ketvirtadalį sva
ro džiovintos jautienos, 2 
puodukus pieno, 2 valgomu 
šaukštu taukų, 2 valgomu 
šaukštu miltų.

Ištarpink taukus, maišyk 
miltus, pridėk šaltą pieną 
ir gerai sumaišyk. Virink iki 
bus tiršta. Supiaustyk bul
ves ir morkas į mažus šmo
telius, sumaišyk su visais 
kitais daiktais, sudėk į iš- 
taukuotą bliūdą ir kepk vie
ną valandą.

Šie valgiai suteikia visas 
penkias maisto rūšis. Kož-

juos su duona ir su vaisiais 
arba marmaliadu (džele) kai 
po užsigardžiavimą. Tada 
turėsi visas penkias rūšis

Šutinta aviena su 
miežiais

1 svarą avienas, J/2 puo
duko miežių kruopų, 1 valgo
mą šaukštą druskos, 4 bul
ves, 3 cibulius, salierų vir
šūnes arba truputį lapelių.

Supiaustyk a,vieną į ma
žus šmotelius ir (pakepink su 
cibuliu taukuose, kurie bu
vo nuplauti nuo mėsos. Tas 
pagelbės padaryti mėsą 
minkštą ir pagerins jos sko
nį. Supilk cibulius, mėsą ir 
taukus į puodą, kurį galima 
uždengti. Virink povaliai per 
valandą ir pusę. Tada pri-

druską bei pipirus, virink
pusę valandos.*

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

Shakespeare
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Chicago liefuvija išjudinama į i 
Community and War Fund vajų

SKAITLINGAS SUSIRINKIMAS. SUDARYTAS COM
MUNITY AND WAR FUND LIETUVIŲ SKYRIAUS
VAJAUS KOMITETAS. RUOŠIAMASI DIDELIAM
DARBUI — SUKĖLIMUI TRYLIKOS MILIJONŲ DO
LERIŲ CHICAGOJ IR APYLINKĖJE.

Praeitą trečiadienį. San- ga nemokama. Aukos nebus 
daros silėj įvyko Chicago renkamos, 
lietuvių veikėjų, organizaci. Sudarytas komitetas 
jų ir spaudos atstovų skait-; •
lingas susirinkimas, sušauk- ^i šiol ALT ir BALF pa- į 
tas Community and War kviesta J. Daužvardienė pir- 
Fund Lietuvių Skyriaus pir- niininkauti Chicago ir apy- 
mininkės J. Daužvardienės, linkės lietuvius Community 
kuri ir pirmininkavo posė- an^ War Fund vajuje, vei- 
džiui. Susirinkimo sekreto- kė kaip ir viena. Kadangi 

darbas, einant to vajaus pla
nu yra milžiniškas ir vie
nam asmeniui neįmanomas, 
tad susirinkime kilo suma
nymas sudaryti pagelbinį 
komitetą. Po plataus išsikal
bėjimo nutarta, kad Com
munity and War Fund Lie
tuvių Skyriaus, kurio pir-* 
mininkė yra J. Daužvardie-1 
nė, vice pirmininkais būtu 
visi jau įsisteigusių BALF 
pirmininkai ir kad ateityje 
tam darbui vadovauti inicia-

rium išrinkta H. Statkienė. 
Pranešimai

Pirmininkaujanti padarė 
platų pranešimą apie Com
munity and War Fund, jo 
tikslus ir planus dideliam 
aukų vajui, kuri apims tris 
kauntes, būtent Cook (į ku
rį įeina didžioji Chicago), 
Du Page ir Lake. Kalbėjo 
taip pat St. Mažeika, vienas 
to vajaus direktorių Bridge- 
port teritorijoj

Paskui seke pranešimai tyyą imtų BALF Chi. 
spaudos atstovų. Mus dien-Į cagQ apskritis. Kcmiteto 
raščio vardu redakcijos na-|retorium įšrinkta Damkiūtė. 
rys Ig. Sakalas pranešė, kad
Community and War Fund 
publikacijai yra sudaręs š1?- 
bą iš dešimties bendradar
bių, kurie agitaciniais raš
tais padengs visus katalikų 
laikraščius ne tik Chioagoj, 
bet ir einančius iš Pitts- 
burgh, Wilkes Barre, New 
York ir Boston.

Panašius pranešimus pa
darė “Naujienų”, “Sanda
ros” ir “Margučio” atstovai
Didelis lietuvių susirinkimas 
rugsėjo 22 d.

Rugsėjo 22 d., Darius-Gi- 
rėnas salėj įvyks didelis Chi 
cago lietuvių veikėjų, drau
gijų ir organizacijų valdy
bų, spaudos atstovų, vajaus 
kapitonų ir aukų rinkėjų — 
vyrų ir moterų susirinkimas. 
Tai bus paskutinė mobiliza
cija dideliam darbui per vi-

Dirbsime vajuje — 
šelpsime Lietuvą

Kadangi Bendras Ameri-i 
kos Lietuvių Fondas yra pri
imtas nariu į National WarJ 
Fund, tad iš surinktų tame 
vajuje dalis bus skiriama ir 
Lietuvai bei nuo karo pabė
gusiems į kitus kraštus su
šelpti. Taigi, dalyvaudami 
šiame Community and War 
Fund aukų rinkimo vajuje, 
t. y. eidami rinkti aukų ir 
patys aukodami, nušluosty- 
sime ašaras daugeliui lietu
vių ir Lietuvoje ir pabėgu
sių nuo karo.
Aukų rinkėjai, 
registruokitės!

Kiekvienas norįs pasidar
buoti šioje aukų rinkliavoj 
turi užsiregistruoti pas B A 
LF pirmininkus. Tuomet jie

Atšventę sidabrinį ji CHICAGO IR APYLINKĖSE ,30-tos Lietuvių Dienos Ko
Eržvilko klubo 
veikimas

Šį sekmadienį Eržvilko 
klubas rengia trijų metų 
sukaktuvių gyvavimo pikni
ką Liberty Grove, WilloW 
Springs, III. Pradžia 11 vai. 
ryto.

šitą susirinkimą. Jo pasise- miteto iždininkui kun. K. J.
kimas ir skaitlingumas pa-1 Rakauskui, Minersville, Pa.
rodys mūsų susiinteresavi- 
mą NWF vajum ir patriojo- 
tingaisiais bei humanitariš
kaisiais reikalais.

Komitetas

Marąuette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5 i

Brangus Tėveli,
Giliu dėkingumu šiuomi 

pranešame apturėjusios Jū
sų prisiųstą 30-tos Lietuvių 
Dienos, Lakewood Park, Pa., 
šių metų rugpiūčio 15 d. 
trečdalį pelno čekiu $484.15. 

Šis pasirūpinimas šios mū-
Kviečiam visus narius ir į skyrius laikys mėnesinį su- sų Viloje akademijos gero-

draugus atsilankyti į šį iš-; sirinkimą sekmadienį, rug- ve liudija Jūsų teisingą su
važiavimą. Bus gera muzi 
ka, dainų, kalbų ir dar eks
tra nesakysime kas, tik at
silankę sužinosite. Eržvilkie- 
čiai visados yra linksmi, nes 
visi linksmo būdo žmonės.

W. P., nut. rššt.

sėjo 17 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos svetainėje. Bendra
darbiai prašomi ateiti susi- 
rinkiman. Valdyba

są spalių mėnesį. Tame su- į ir jos gaus visas instrukci-
sirinkime kalbės svečiai iš 
Community and War' Fund 
centro; bus ir eilė lietuviu 
kalbėtojų: konsulas Dauž- 
vardis, teisėjas Zūris, kan
didatas į teisėjus adv. Olis, 
N. Gugienė ir k. Patriotinę 
ir vokalinę programos da'i 
atliks Darius-Girėnas posto 
rinktinė ir O. Biežienė. Įžar-

jas ir informccijas. Regis
truokitės šiose vietose:

Bridgeport — A. Budris 
939 W. 33rd St.

Brighton Park — N. Kli
mas, 4516 S. Cahfornia Avė.

Cicero — A. Zakaras, 1616 
S. 49 Avė., Cicero.

- IMarąuette Park — F. Ci- J

Justinas ir Marijona Mat- 
kevičiai neperseniai atšven
tė sidabrinį vedybų jubilie
jų. Celebrantai yra nuošir-į 
džiai dėkingi už jiems su-i 
teiktus sveikinimus ir dova-| 
nas.

J. Matkevičius, atvykęs1 
Amerikon iš Švenčionių ap., 
Daugiliškio parapijos, Mole- 
kalnių kaimo, 191-2 metais 
Susipratęs jaunikaitis neil
gai laukė — susituokė 1919 
metais su Marijona Skalan- 
džiūte, dukterim Igno Ska- 
landžiūno ir Marijonos Po
ciūtės, iš Tauragės miesto, 
Požerėnų kaimo.

Marijonos tėvukas jau de
vinti metai, kaip miręs, o sa
vo mamytę užlaiko pas save. 
Justino tėveliai jau yra mi
rę. Bet jam parvažiavus Lie
tuvon, 1937 metais teko pas
kutinį sykį pas juos pavie
šėti.

Matkevičiai yra p'ačiai ži
nomi visuomenėje. Buvo il
gamečiai biznieriai Bridge- 
porte, Brighton Parke, Mar
ąuette Parke, Worth, III. Da
bar turi užeigą adresu 10001 
Commercial Avė., So. Chi
cago. i

Abu yra “Draugo” skai
tytojai ir katalikiškų paren
gimų rėmėjai. Priklauso prie 
Gimimo Panelės Šv. parapi
jos, kur pirmiau turėjo nuo
savą gražų namą.

Celebrantams linkime Die
vo palaimos

Susirinkimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rjigsėjo 
17 d., 2 vai. popiet, Šv. Ka
zimiero Akademijoj. Visų 
ARD skyrių, Chicagos ir a- 
pylinkės, prašome atsiųsti 
atstoves susirinkiman. Turi
me svarbių reikalų aptari
mui: mūsų pikniką, kuris j- 
vyks spalių 1 d., Vytauto 
parke, taipgi jubiliejaus me
tų užbaigimo bankietą, kurs 
įvyks lapkričio 19 d. Šv. Ka
zimiero Akad. auditorijoj.■v
Prašom visų ARD sk. atsto
vių atvykti šin susirinkiman.

A. Nausėdienė, pirm,,

Argentiniečiai 
išsivertė ieiuvių dainę

(LKFSB) Lietuvoje mė
giamas Spaudos Valsas — 
“Dainuok ir šok” yra iš
verstas į ispanų kalbą ir pa
vadintas: “Oantar, bailar”. 
Keletą kartų šis kūrinys bu
vo perduotas per vieną iš 
žymiausių Argentinos radi
jo stočių —• “EI Mundo”, or
kestrui diriguojant Dajos 
Bellai, o dainuojant žino
mam kino artistui J. C. Tho- 
res.

pratimą, jog mergaičių auk
lėjime yra daug ir didelių 
išlaidų. Mus medžiaginiai 
remdami taip duosniai šiam 
auklėjimo darbe priduoda 
mums didelės ir sveikos drą
sos ypatingai šiais sunkiais 
laikais.

Teitpildo Visagalis šimte
riopai kiekvienam mūsų la
bui savo aukos dalimi pri
sidėjusiam.

Dėkingai,
Šv. Kazimiero Seserys

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

(Šv. Pranciškus)

B8E-

žauskas, 5753 S. Artesian 
Avė.

North Side — V. Daugir
dienė, 1615 N. Wood St., ar 
Community and War Fund 
Lietuvių Skyriaus pirminin
kę J. Daužvardienę, 6400 S. 
Sacramento Avė. ir pas ko
misijas, kurios yra organi
zuojamos ir kurių vardai ir 
adre-iai bus paskelbti vėliau.

Mirtis gaisre
Roy A. Manners, 55 metų, 

815 N. May str., darbinin
kas, mirtinai apdegė, kai jis 
miegojo aukšti praeitą ant
radienio rytą, kilus gaisriai 
'jo mediniame name. Jis gy
veno vienas. Sakoma, kad 
gaisras sukėlė $500 nuosto
lių. .

National War Fondo va
jaus reikalu didysis ir bend
rasis susirinkimas šaukia
mas šio (rugsėjo) mėn. 22 
d., 8 vai. vakare, Dariaus- 
Girėno salėje, 4416 S. West- 
ern Avė.

Į šitą susirinkimą (pra
kalbas) yra kviečiama drau 
gijų, klubų ir kuopų valdy
bos bei nariai. Šiame susi
rinkime bus išaiškinti visi 
vajaus planai ir duoti nuro 
dymai darbininkams ir au
kotojams. Susirinkime aukų 
nebus rinkta. Dėl aukų rin
kimo bus padaryti atitinka
mi perspėjimai, kurie ap
saugos žmones nuo išnaudo
tojų ir padės rinkliavą pa
daryti tvarkinga ir sėkmin
ga.

Prašome visus ruoštis į

m TEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių ,
Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVtSION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

------------------------------------ OF CmCAGO

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

Hb!

F
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

■Ef'::

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. 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.

-» >

Thomas E. Dewey, respublikonų kandidatas į preziden
tus, sveikinamas Dęs Moines, Iowa, gyventojų jam atvy
kus sakyti agitacinę kalbą. (Acme-Draugas telephoto)

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
r R A K A ITT’0.1 A NCIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OTNTMENT Tegul būti
na alyva j DEVINES OINT
MENT suminkStina tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikėėlojimu. Parduo
damos su pinigų gražinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas — >

WIEBOLDTS-OOLnBLATT

DEVIHE OINTMENT
Nemitz-pantt. — Nena.laiantl*
800 N. Clark St, City 

SUPEBIOR 1462.

Mūsų paėių padirbti gražūs 
PARLOR RETAI — su 
įprlngsais.
arba jūsų 
senas setas 
ar matrosu 
perdirbtas ir 
nedarytas 
kaip naujas

Ateikite šiandie!

Kturilo Ooocb

Telefonas SEELEY 8760

LROOSEVELTI
FURN1TURE COMPANY

1310 W18T BOO8EVBLT BOAD

-»

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUT0R

OF

Ambrosia & Necfar
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
-P

3F===T

iflARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETI KASDIENINIS

RJLDIO LA IKRĄ ATI s ĮSTEIGT aRA. n M

WHFC kilos
SEKMA DIENI A IR .HM I 

iki 2 vai popiet

KITOMIS DIENOMIS oa<> 
9:80 vai vakare

EKTRA PROGRAMAS Penk
tadieniai* nuo THM R v. v,

MARGUČIO ofiso adresas
6755 S. Westem Avė., Chicago, 111.

Telefonas — GROvehUl 2242
E3a



Penktadienis, rūgs. 15, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Išleistuvių pobūvis
Marųuette Park. — Dnr. 

“Draugo” skaitytojai ir rė
mėjai per ilgus metus Juo
zapas ir Petronėlė žlčkai, 
gyvenantieji 6035 S. Wash- 
tenaw Avė., savo puikioj re
zidencijoj suruošė išleistu
ves savo vienturiarti sūnui 
Jonui. Baigęs Sv. Ritos aukš 
tesnę mokyklą jis buvo tuo
jau pašauktas į karinę tar
nybą ir dabar randasi Camp 
Fannin, Texas. Tėvams rašo, 
kad yra patenkintas tarny
ba, tiktai labai pasiilgęs sa
viškių.

Išleistuvių pobūvyje tarp 
kitų svečių matėsi: Atko
čiūnai, žymūs biznieriai Za- 
romback, Ant. Butkus su 
žmona, adv. V. Meskis ir gi
minių iš So. Chicago.

Svečiai buvo turtingai ir 
lietuviškai vaišinami. Jono 
sesuo Petronėlė ypatingai 
rūpinosi, kad svečiai būtų 
visa kuo patenkinti. Visi lin
kėjo naujam kareiviui pasi
sekimo visuose žygiuose.

A. B

Bus sėkmingas Vakaras kareivių
Bridgeport. — Rugsėjo 11 naudai 

d., Banių namuose, 3309 Li- 
tuanioa Avė., įvyko kun. J.
Prunskio išleistuvių, prel. M.
L. Krušo ir kun. Prano Lu
košiaus vardinių rengimo 
komisijos susirinkimas.

Ona Banienė pavaišino ko
misiją arbatėle. Ta proga 
valdyba ir komisija pasida
lino darbais ir špilio 1 d., 
rimtai rengiasi tas išleistu
ves ir vardines paminėti.

Prie surengimo šio darbo 
dedasi visos katalikiškos 
draugijos. Laikas nors trum 
pas, bet kada 30 draugijų 
stoja į darbą, tai tas suda
ro stiprią jėgą, atsiranda 
daug rankų ir sutartinai dir
bant parengimas išeis pa
sekmingas. Korespondentas

Rosekmd. — šv. Vardo 
draugija ruošia vakarą: ba
lių ir šokius, kad sukėlus 
fondą kalėdinėms dovanoms 
kareiviams — nariams šv. 
Vardo draugijos, Balius bus 
rugsėjo 24 d., parapijos sa
lėj.

Reikia pažymėti, kad dau
giau kai 250 narių šv. Var
do draugijos tarnauja ka
riuomenėj. Sudaryta komi
sija, kuri su jais susiraši
nėja. Komisija veikia Jono 
Meškio vadovybėj. Kai tik 
kuris iš parapijos jaunuolis 
išeina j kariuomenę ir apie 
tai pranešama komisijai, ji 
pasiunčia jam šį-tą iš dievo- 
cionalų. Motinos Dienos pro

ga ir per Kalėdas visiems 
pasiunčiama dovanėlių. Ko
misija prašo visų tėvų, kad 
jei kurių sūnus pakeitė sa
vo adresus, kad tuojau pra 
neštų j kleboniją. Tam rei
kalui yra gatavai atspaus
dintos kortelės, kurias ga
lima gauti bažnyčios prie
angyje.

Baliaus komisijon išrink
ti sekantieji: Jonas Meškis, 
Pranas Pavilionis, Stanislo
vas Kernagis, Juozas No 
reikia, Jerry Jesulaitis, Jo
nas Obbagy, Jonas Trikins- 
kas, Stanislovas Šidlauskas 
Kazimieras Bružas ir Juo
zas Gustis.

Jurgis Smulkis, sekr.

Naciai Palieka Rhodes I Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!
ISTANBUL, rūgs. 14.—

Čia gaunami raportai sako 
naciai evakuoja Rhodes sa
lą, kuri yra didžiausia Do- 
dekanuose. Spėjama, kad | 
naciai turi ten daugiau ne
gu vieną diviziją.

MUZIKOS MYL,ETOJV VALANDA
Viuose gėlininkų krautuvėse ma

loniai jums suteiks dykai mėnesinį 
programų surašą “Muzikos Mylėtojų 
Valandos,” kuri yra leidžiama pas- 
tanffomlo Allled Florists Association 
of Illinois iš Radio Stoties W.C.F.L. 
kasdieniniai nuo pirmadienio ISttsaI 
iki penktadienio, nuo 10:30 iki 11:00 
vakarais.

Programas susideda iš klasinės ir 
populiarės (liaudlto) muzikos kūri
nių. Atsukit savo radio ant 1000 
kilocycles ir gėrėkitės valandos pui
kioj muzikos. (Skelb.)

A. I A.
VINCENTAS GALECKAS

Gyveno: 3356 South Lowe Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė rūgs. 13d., 1944m., 3:00 vai. ryto, sulaukęs 51 m. amž. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskr., Lankeliškės 

parap., Padvarių kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Uršulę (po tėvais 

Martišiūnaūtė); brolį Stanislovą ir brolienę Margaret ir jų 
šeimą; brolienę Petronėlę Galeckienę ir jos šeimą; mirusio 
brolio Jono štvmą; giminaičius — Kun. J. Martis, Vladą ir 
Joną Martišiūnus ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
ir prie Susivienijimo Lietuvių Namų Savininkų Brįdgeporte.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lūtuaniica Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 16 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio par. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Brolis, Brolienės ir Giminės.
.Laid. Direkt.: Antanas M. Phillips, tel. YARds 4908.

Dvejų Metų Mirties Sukaktuvės

Iš Iown oi Lake
Šv. Pranciškaus Vienuo

lyno Rėmėjų Dr-jos Chica- 
go apskrities sus-mas įvyko 
pas veikėją Eleną Gedvilie
nę. Dalyvavo 3 skyrių at- u 
stovės. Apsvarsčius einamus 
reikalus, E. Gedvilienė visus 
pavaišino vakariene.* # •

Rugsėjo 10 d. Šv. Vardo 
draugija ėjo in corpore prie 
šv. Komunijos. Labai malo
nu matyti, kad mūsų koloni
joj taip Skaitlihgai vyraHla- 
lyvauja. Po šv. Mišių parap. 
svetainėj buvo pusryčiai ir 
susirinkimas.

STANISLOVAS MACZUKAS
Mirė rūgs. 10 d., 1944, 5:30 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

I
Gimęs Lietuvoj, Kauno apskriyj, Triškių parapijoj.

Amrikoje išgyveno 42 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Marijoną (po tėvais 
Rgmkiūtė), du sūnų: Teofilį, ir marčią Ella ir jų šeimą, Pet
rą ir marčią Lorrine ir jų šeimą, tris dukteris: Oną ir žentą 
lAJįį'rdą ir jų šeimą, Stanislovą ir žentą Edvardą ir jų šei
mą, Seserį M. Bonifaciją (Šv. Kazimiero Vienuolyno). Daug 
giminių ir pažįstamų Chicagoje, St. Louis ir Lietuvoje.

Laidotuvės ir gedulingos pamaldos įvyko ketvirtadienį, 
rugsėjo 14 d. Our Lady -of Mt. Carinei Church. Palaidota* 
Calvary Cemetery, St. Louis, Mo.

Nuoširdžiai prašome visų giminių, draugų ir pažįstamų 
pasimelsti už a. a. Stanislovo vėlę.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Dukterys ir Giminės.

AlgA

PETRAS PREIBIS
Gvv. 10511 So. Wabash Avė., Tel. Pullman 8237
Velionis mirė rūgs. 15d., 1942m., sulaukęs 52 metų amž
Jau sukako dvieji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą — Petrą Preibį.
A. a. Petras paėjo iš Lietuvos. Kilo iš Kretingos apskr., 

Salantų parap., Nasrienų kaimo.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo 

užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis už jo sielą, 
rūgs. 16d., 1944, Visų Šventų par. bažnyčioj, 7 ir 8 vai. ryte

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Petro sielą.

Nuliūdę lieka: Moteris Barbora, Podukra Claire Struss ir 
žentas, Posūniai Meškiai ir jų Šeimos, Seserys, Švogeriai, 
Švoyerkos ir visos kitos Giminės.

PIRKIT TIESIOG IS

ŽMONIŲ, KURIE PATY3 

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenf 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

' Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Vokiečiai Ruošiasi 
Kovoti Suomijoje

STOKHOLMAS, rūgs. 14. 
—Raportai iš pasienio sako 
naoiai, kuriems liko dvi die
nos išsikraustyti iš Suomi
jos, žygiuoja į Šiaurę, o ne 
J Norvegiją. Nesimato žen
klų, kad jie mano evakuoti 
Suomiją, nors keli daliniai 
apleido tą kraštą.

Atrodo, kad naciai mano 
palikti nedidelę, bet stiprią 
jėgą Suomijoje, tikslui kliu
dyti rusams per ištisą žie
mą.

Mirė klebonas
Kunigas F. George Din- 

neen, S. J., 78 metų, šv. Ig
naco bažnyčios klebonas, 
6559 Glenwood avė., mirė 
praeitą trečiadienį, Sv. 
Pranciškaus ligoninėj, Even- 
stonė.

GABI. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA .
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 BOOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(IstelgU 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Štai Mtunis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma viri 50 ra. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

HIIIIB IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Štai vienas ii mūsų gražių 
produ' *

KRE1PKITES PRIE MUS ** 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientama pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas fcr Dirbtuvė;

VENETIAN 
MONUMENT CO.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSI

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehUl 0142

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

paminklinių
DIDYSIS Ofl

Iuktų.
• ir Dirbtuve: 527 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaooiacljoa.

JJ

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dienų Ir NaktJ

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS

Jūsų Maldos
YRA DfiL 

MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS 

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

iiuiHiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiHuimiiiiiiiiiimii

PKRSONA.GI2BD MmiOKlALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
paRTtocna* raopui pbxfer pachakkjs produotionb 

DTSTRIBUTORa OF THS VAMOU8 MONTBUO ORAMITB
Moat Beaottfol—MoM ItoSmloą Mwą— Put 1b Wortd. 

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE 8AVINGS

JOHN W. PACHANKIS
— THE L1THUANIAN MONUMENT MAN — 

Matabsr at tha Uthuanlan Cbambar of Commaroa

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4008

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. LAI*. 8071

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th 8TREEI

Teiepho— YARDS 1418______________

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

MAŽEIKA
8818 UTUANICĄ AVĖ.

EVANAUSKAS
Phoae YARDS 1188—88

MODERNI Uvidinš PARODA: REZIDENCIJA: -
4535 W. Washlngton Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3045 Tel. REPnbUo 4298 
VALANDOS: Saadian S-9 v. vak.; ftefttad. ir Saka. M vai.

LACHAWICZ IR SUNAI
Radio Proi WGESProgramai

(1390 k.) 
Pirmadieniais ir Ketvirtad. 

8 vai. vak.

8814 WEST 2Srd PLAOB 
10756 S. MICHIGAN AVR.

Phonea: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1270
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Dievo Apvaizdos Parap., 18th Street Kolonijos, Milžiniškas Bazaras
PRASIDEDA SEKMADIENĮ. RUGSĖJO (SEPT.) 17 d., 1944

Bazaro Dienotvarkė bus sekanti: Rugsėjo mėnesj bus atdaras 17 — 20 — 23 — 24
— 27 — ir 30 dienomis; o Spalio mėnesj bus atdaras 1 — 4 — 7 — 8 — 11 — 14 — 15
— 18 — 21 — 22 — 25 — 28 — ir 29 d ienomis — iš viso 19 dienų!

DIEVO APVAIZDOS PARAP. SVET., 18-tos ir S. UNION AVĖ.
šiuomi visi Chicagos ir apielinkės Lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti 

į šį mūsų metinį bazarą ir linksmai praleist Bazaro dienas su aštuoniolikieciais.
Kviečia — KUN. KLEB. A. MARTINKIJS IR PARAP. KOMITETAS.

Trys Dideles Dovanos Bus Išdalinta Sekmad., Rūgs. 29tą d.: Pirma Dovana - $50 Karo Bonas, 2-tra - $25 Karo Bonas, 3-čia - $25 Karo Bonas.

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
j^^užU.S.LAISVĘ ir 
Į Pavergtųjų Išlaisvinimą

Du broliai; vienas buvo sužeistas
Prancūzijos karo fronte

STEPONAS METEIŠIS

Steponas Meteišis gimė 
1917 metais, gegužės 10 die
ną. Baigė Šv. Petro ir Povi
lo lietuvių parapijos pradinę 
mokyklą ir Fenger high 
school.

Jis buvo išsiųstas užjūrin 
ir dalyvavo Prancūzijos ta- 

. ro fronte. Prancūzijos karo 
lauke buvo sužeistas, ir bu
vo nugabentas ligoninėn, 
Anglijon. Jis jau pagijo. Da
bar vėl radasi Prancūzijoje.

Steponas yra geras tė
vams. Dažnai parašo tėvams 
ir draugams laiškus.

George Meteišis gimė 1920 
m., birželio mėn. Baigė Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą ir 
Mt. Carmel high school.

Jis yra vedęs. Jis ir jo 
žmona Rose Marie gražiai 
sutinka.

George yra laivyno tarny
boje. Jau aštuoni mėnesiai 
kaip jis tarnyboje.

Mirtis kelionėje
Dr. D. D. Van Voorhis, 70 

metų, iš Beecher, Will kaun- 
tės, Chicago ir Eastern Illi
nois geležinkelio gydytojas 
chirurgas, tapo užmuštas 
praeitą antradienį ir jo žmo
na liko mirtinai sužeista, kai 
jų automobilis susidūrė su 
troku, vakaruose nuo Lyca- 
more, De Kalb kauntėje. Dr. 
Woorhig automobilio nelai
mėje tapo staiga užmuštas, 
o jo žmona mirė praeitą tre
čiadienį.

GEORGE METEIŠIS

Jis yra geras tėvams ir 
draugams, nes jų nepamirš
ta.

/ «
Tegu Dievas saugo Stepo

ną ir George nuo nelaimių. 
Ir linkime kardi pasibaigus 
grįžti laimingai namo.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

rugsėjo 13 dieną pranešė 
Jungt. Amerikos Valstybių 
jūrininkų sąrašą, kuriame 
pažymėta, kad 499 asmenys 
yra nukentėjusių skaičiuje. 
Nuo Pearl Harbor užpuoli
mo iki rugsėjo 13 dienos lai
vynas turi 81,286 asmenys 
nukentėjusių sąraše, įskai
tant 24,316 mirusius, 22,903 
sužeistus; 9,521 dingusį ir 
4,466 patekusius nelaisvėn.

Motina gavo pranešimą

Lietuvis chicagietis Būdžius grįžta iš 
vokiečiu nelaisvės j šia šalį Lmus

Texas valst. demokratai yra susiskaldę. Vieni remia 
prez. Roosevelt ketvirtam terminui, o kiti priešingi tam. 
Šiomis dienomis įvykusiam valstybės demokratų suva
žiavime kontrolę paėmė į‘ savo rankas Roosevelt rėmė
jai. Nuotraukoj Robert Calvert, laikinas suvažiavimo pir
mininkas, ir buvęs valstybės gubernatorius James Allred. 
(Acme-Draugas telephoto)

Pasižvalgius po gyvenimą

Supykus žmona išdaužė taverno lan-
gus, kai vyras vėlavos pietums

SKANIUS PIETUS ŽMONA PARUOŠĖ, O VYRO DAR 
NĖRA NAMIE. PAMATE VYRĄ TAVERNE BE
VEIK UŽ BARO.

Oi, Edvarde, mielas Edvarde,
Grįšk namo pas mane dabar —f,

Išeik iš karčiamos, tu vyreli!
Išsiblaivink, ta senas nusidėjėli,
Ir ateik pietų valgyti namo

Arba aš sudaužysiu karciamą!

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ln the line of
Fnrnltnre

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

C. ALLEN 
(AĮešauskas)
Faetory RepreaentatlTe

Ir ji tai padarė todėl, kad 
Edvardas negrįžo namo, ir 
išvirta jautiena puode jau 
džiūvo.

Taip! Ji nesudaužė kar
čiamos, bet galima sakyti, 
kad apdaužė.

Moteris yra Mrs. Emma 
Kimball. 43 metų, 4411 N. 
Hamlin avė., rami ir taikin
ga moteris.

VYRAS BUVO TAVERNE
* i f f i>.

Jos vyras Eddie buvo kar- 
čiamoje (jei norite — ta Ver
ne), 3742 Montrose avė. Jos 
vyrag yra janitorius ir dėl 
mažiausio reikaliuko nuvyk
davo į taverną, o jo žmona 
turėdavo atsakyti telefonu 
nuomininkams, kurie šauk- 
davog patarnavimo.

Emma pareiškė teisme 
rugsėjo 13 dieną, kad ji per
gyveno savaites ir mėnesius. 
Pagaliau atėjo rugsėjo 4 
dienos vakaraš, ką gali pa
sakyti apylinkės advokatas, 
ir Emma turėjo paruoštus 
pietus, — skanios jautienos.

Bet Edvardo nebuvo na
mie. Jis buvo taverne.

Ir Emma nuvyko jo par
kviest! namo. Emma žiūrė
dama pro priešakines duris, 
ji pamatė, kad Eddie ne tik 
ten buvo, bet beveik buvo už

MRS. PAULINA RUDŽIUS
ŠAMO KARIUOMENEJE.

Mrs. Paulina Būdžius, 
3519 West 26 str., gavo pra
nešimą iš kafo departamen
to, kad jos sūnus seržantas 
Charles L. Rudžius grįžta iš 
Gotberg, Švedijos, į Jungti
nes Amerikos Valstybes. Jis 
grįžta Gripsholm laivu. Sgt. 
Būdžius buvo patekęs vokie
čių nelaisvėn; dabar grįžta 
iš nelaisvės, pasikeitus be
laisviais.

Karo departamentas pa
stebi, kad Sgt. Būdžius at
vyks į New Yorką šio mėne
sio pabaigoje.

Sgt. Charles Būdžius yra 
lakūnas.

baro, pylė sau didelį gėrimą 
iš didelio butelio. — ji liudi
jo.
EMMA PRADĖJO PYKTI

Emma supyko. Ji nuėjo į 
tuščią lotą ir rado akmenį. 
Ji sugrįžo ir akmenį sviedė 
į 12 pėdų langą. Paskui ji 
paėmė antrą akmenį ir tren
kė į antrą langą.

Kai policininkai Dennis 
Sullivan ir Neal Heard. at
vyko, Emmft ieškojo trečio 
akmens. Jos advokatas pa
reiškė, kad Emma yra gera 
moteris, tik tuo kartu buvo 
susijaudinusi.

Taverno savininkas Goetz 
pasakė, kad insurance kom
panija užmokėjo už langą, ir 
jis užjaučia Mrs. Kimball, ir 
nenori kelti bylos prieš Mrs. 
Kimball. • k

Byla buvo panaikinta, kai 
advokatas sumokėjo $10 
teismo išlaidoms.

O kaip Edvardas? Jautės 
nei šiaip nei taip...

Nauji susirgimai
Dr. Herman N. Bundesen, 

sveikatos boardo preziden
tas, pareiškė, kad pranešta 
du nauji susirgimai paraly
žiumi Chicagoje, praeitą tre
čiadienį.

Kas Girdėt^ 

Chleagoįe o
Sučiupo

George W. Sullivan, 28 
metų, buvo sulaikytas išga
benimui į New Yorką, kad 
jis vengė drafto. Chicagos 
apylinkės FBI viršininkas 
pareiškė, kad Sullivan lau
kiamas taip pat New Yorke 
su apiplėšimu taverno, rug- 
piūčio 29 d., 1943 m., ir au
tomobilio vagyste.

* * *

Apiplėšė kasininkę
Jaunuolis praeito trečia

dienio vakare ištraukė re
volverį ir apiplėšė Miss Lor- 
raine Dulak, Avaloe teatro, 
2811 Diversey avė., kasinin
kę, pačiupo $50. Pirm api
plėšimo jaunuolis klausė ka
sininkės vardo, tai buvo žai
dimas. O paskui apiplėšė.

• • •
I

Įlipo ir apvogė
Vagys įlipo į antrąjį apar

tamento aukštą, 3512 Polk 
str., per kopėčias, pavogė 
$218 ir 14 laikrodžių, už
$375 vertės.• ♦ *
Iš ofiso

Leo Farley pranešė poli
cijai, kad iš jo ofiso, 546 
Washington blvd., buvo pa
vogtas radijo, už $32 vertės.

• * *

Už $600
Iš moterų krautuvės, 5614 

Belmont avė., Chicagoje, bu
vo pavogta šeši šimtai porų 
kojinių, už $600 vertės.

KETURI VAIKAI DĖDĖS 
JI IŠAUGINO 8 VAIKUS

Mrs. Paulina Būdžius ke
turi sūnūs yra Dėdės Šamo 
kariuomenėje. Juozas Bū
džius išskrido užjūrin, buvo 
Georgia valstijoje; Kazimie
ras grįžta iš nelaisvės; Jur
gis, Air corps narys, pustre
čių metų išbuvo Pacifike, 
dabar yra grįžęs į Jungtines 
Valstybes; Stanislovas tar
nauja inžinierijos batalijo- 
ne, jau antri metai kaip ka
riuomenėje.

Mrs. Paulina Būdžius gy
vena kartu su savo dviem 
dukrelėm: Lucija ir Ona, ir 
sūnumi Leonardu, kuris da
bar lanko aukštesniąją mo
kyklą. Ji išaugino aštuonis 
vaikus, jau 15 metų kaip 
Paulina yra našlė.

Rasta moteris parke 
nušauta

Moteris atpažinta iš po
pierių kaipo Mrs. Andrey 
MacLaughlin Hooke, apie 35 
m., 231 E. Superior str., bu
vo rasta nušauta anksti pra
eitą ketvirtadienį, prie įėji
mo Lake Shore parko, Lake 
Shore dr. ir Chicago avė.

Policija rado arti jos re
volverį.

X Gimimo Panelės švenč. 
bažnyčioj į Šiluvos atlaidus 
žmonės gausiai renkasi; ne 
tik vietiniai, bet ir iš kitų 
kolonijų, šį vakarą atlaidai 
jau baigsis iškilmingais miš
parais ir procesija. Daly
vaus daug svečių kunigų.

X Antanas Bacevičius, 
Labdarių Sąjungos ūkio už
vaizdą, šiomis dienomis su
sižeidė. Vežant šieną veži
mui pakrypus į šalį per ne
atsargumą nukrito ir kojoj 
vienoj vietoj kaulas įtrūko. 
Nerimsta. Darbymetis, o jis 
turi “silsėtis”.

X Ignas ir Uršulė Pana
vai, 5138 So. Ada St., Šv. 
Kryžiaus parapijos skolai 
mažinti paaukojo $100. Pa
navai yra seni Chicago lie
tuvių veikėjai, amžini na
riai Labd. Sąjungos, ARD ir 
kitų organizacijų ir nuola
tiniai mūs dienraščio skai
tytojai. >

KUNIGAS — IŠRADĖJAS

Aparatas, kuris parodo 
pagrindinius dėsnius mole
kulių veikimo ir kitus che
mikalų dėsnius. Tą aparatą 
išvystė du jėzuitai, šv. Var
do Kolegijos, Worcester, 
Maas. čia matome kunigą 
A. Flickers, s.f. Jis ir Mr. 
Gardiner S, Gibson, s.j. pa
tobulino mašiną naudoti na- 
vy klasėms, kolegijos che
mijos departamente.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

X R- Baliauskas. žymus 
veikėjas jaunimo tarpe, cho
ristas ir didelis mėgėjas lie
tuvių liaudies dainų, atei
nantį sekmadienį žada vyk
ti į Rockford, III., dalyvau
ti Lietuvių Dienoj. Jis ten 
seniau gyveno ir tikisi su
eiti daug pažįstamųjų.

X Pvt. Alfonsą® Rumšą, 
iš Town of Lake, kautynė
se su vokiečiais Prancūzijoj 
buvo sužeistas ir dabar ran
dasi karo ligoninėj Anglijoj. 
Už pasižymėjimus karo lau
ke jis apdovanotas Purple 
Heart ordinu. Laiške dėkoja 
tėvams ir giminei už mal
das, kad aršiose kautynėse 
išliktų gyvas.

X Visa eilė Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų Dr- 
jos veikėjų Chicago j išvyko 
į metinį tos draugijos seimą 
sekmadienį', rūgs. 17 d., 
Pittsburgh, Pa., k. a. J. Pu- 
kelienė su dukterimis (vie
na jos dukterų mokinasi a- 
kademijoj), Snarskienė, Kun 
drotienė, Leščinskienė, Am- 
butienė ir kitos.

X Ernestas Statkus, sū
nus brightonparkiečių Stat
kų, šiomis dienomis pakel
tas į Petty Chief Officer. Jis 
randasi Pacifiko karo teat
re.

X S. V. Biežis, sūnus dr. 
Stepono ir Onos Biežių, ne
seniai baigęs karo lakūnų 
mokslus, jau tiek pasižymė
jo, kad šiomis dienomis ap
dovanotas Oro Medaliu.




