
DRAUGAS
Th» Uthiuutf>B Daily Friead

PUHLISttBD BT THE BITHUANIAN
’REŠS SOCIETTCATHOUC PR

Ž8M 8. Oaldey Ąvę., Chlcągo, m.
Teltphone Canal 8010—8011

The moet influentlal 
Llthuanlea Daily Ln Americe.

No. 218
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Dvi Didelės Invazijos Arti Philippinų
Priešas Palau Salose
> Smarkiai Priešinasi
JAV PACIFIKO LAIVY

NO ŠTABAS, Peori Harbor, 
rūgs. 15. — Adm. Chester 
W. Nimitz komandos mari
nai ir kariai išlipo neišvar
dintose salose Palau saly
ne, 600 mylių į rytu® nuo 
Mindanao salos Philippi- 
iinose.

Japonai nesugeba pasiųs
ti pagalbos užpultoms sa
loms nes Amerikos laivai ir 
lėktuvai per keturias die
nas sunaikino 501 japonų 
lėktuvą, ir 173 laivus.

Adm. Nimitz pranešė, 
kad priešo pozicijos buvo 
smarkiai bombarduojamos 
devynias valandas po išlai- 
pdinimo. Anot jo< vis dau
giau karių išlaipdinama, 
nežiūrint didelės japonų o- 
pozicijos.

Japonai Sako Išlipta Peleliu Saloje
NEW YORKAS, rūgs. 15. 

— Tokyo radio sakė Ame
rikos invazijos jėgos bandė 
išlipti vakariniam Peleliu 
saloš krante, bet buvę at
mušti. Peleliu sala randasi 
Palau salyne.

Japonai taipgi sakė, kad 
buvo išlipimas Morotai sa

Aliantai Apsupo, Apšaudo Aachen; 
Okupavo Nancy ir Maasjricht Miestus

LONDONAS, nigs. 15.— 
Pajėgingos Amerikos armi
jos apsupo Aachen miestą 
Vokietijoje. Artilerija dabar 
apšaudo priešo pozicijas gi
nančia® tą miestą. Manoma 
Aachen greit teks amerikie
čiams.

Gen. Patton trečioji armi
ja u'žėihė Nancy miestą 
Prancūzijoje, kuris randasi 
prie Meruthe upės užlenki
me žemiau Noselle.

Į šiaurę nuo apsupto Aa
chen, besiveržiant fc vokiečių 
linijas užimta Maastricht, 
Olandijos miestas prie Me- 
uae kanalo.
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Smarkios Kautynės Belfort Perėjoje
ROMA, rūgs. 15. — Naciv 

komunikatas sakė smarkior 
kautynės vyksta prie Bel
fort perėjos, į pietus nuo 
trečios armijos pozicijų.

Nebuvo sąjungininkų pra
nešimo apie septintos armi
jos žygius. Paskutinieji ra
portai nurodė, kad Gen.

JAV Kariai Užėmė
Morotai Aerodromą

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, nigs. 15. 
— Gen. Douglas MacArthur 
komandos kariai šiandien 
išlipo Morotai saloje, kuri 
randasi toliausiai į šiaurę 
Halmahera salyne. Morotai, 
nedidelė sala, randasi 300 
mylių nuo Naujos Gvinėjos, 
ir apie 300 mylių nuo Min
danao, Philippinuose.

Pirmasis išlaipdinimas 
buvo padarytas virš Cape 
Gila pusitiusalio. Pirmasis 
karių objektas buvo Pitoe 
aerodromas, kurį, anot vė
liausio pranešimo, amerikie
čiai jau užėmė.

Pirm išlipimo laivai ir 
lėktuvai bombardavo priešo 
pozicijas. Gen. MacArthur 
iš kreiserio stebėjo išlaipdi- 
nimą ir vėliau pats išlipo.

loje, bet sakė jie neturį 
smulkesnių žinių apie tai.

Tokyo radio teigė, kad 
per pustrečios valandos ja
ponai užmušė 2,500 Ameri- 
kos karių, ir sakė, kad ame
rikiečiai vykdę išlaipdini- 
mą su 40 transporto laivų.

Naciai pripažino, kad a- 
merikiečių šarvuočiai prasi- 
lauže per Siegfried linijos 
priešakines pozicijas.

Vakaruose, amerikiečiai 
kaujasi iš gatvės į gatvę 
Brest mieste. Iš uosto pusės 
girdisi sprogimai. Naciai 
atmetė kitą sąjungininkų 
ultimatumą pasiduoti, bet 
nacių komendieriaus prane
šimas intimuoja, jog jo gar
nizonas nebegali išsilaikyti.

Britų antroji armija bai
gia išmušti paskutiniuosius 
nacius šiaurės Belgijoje, 
tarpe Albert ir Schelde-Me- 
use kanalų, į rytus nuo An-
tverpo.

Patch kariuomenė randasi 
apie 16 mylių į pietus nuo 
Belfort.

Roma pranešė, kad rapor
tai apie septintąją armiją 
nebeeis iš Romos, kadangi 
ta armija sujungiama su 
bendrąja komanda vakari
niam fronte.

GREITIEJI TRAUKINIAI SU S ĮMOVĖ VIENAS f KITĄ

H 1; &

Kairėje matosi sudaužytas Chicago-Miaml važiavęs Dixie FLYER traukinys, kuris 
traukė vagonus su 400 civilių ir karo veteranų, po to, kaip jis susimušė su stovinčiu 
pašto traukiniu dvi mylias į šiaurę nuo Terre Haute. Manoma aukų skaičius sieks virš 
jau praneštą 29. , Radiotelephoto; Acme-Draugas.)

5-toji Armija Laimėjo 
Kitą Kalną Italijoje

ROMA, rūgs. 15. — Penk
tos armijos kariąį, puldami 
nacių. Gotų liniją Italijoje, t pasuko. j . jųzą-ir ūžia SU PTSP >

Bruiužėmė Catino kalną ir Pon- 
te Di Moriano, abu apie ke
turias mylias į šiaurę nuo 
Lucca ir apie 12 mylių nuo 
pakrantės. Gen. Mark Clark 
vadovaujami kariai dabar 
randasi apie 16 mylių už 
Arno upės, kur jie pradėjo 
savo dabartine ofensyvą.

Jugoslavai Partizanai 
Okupavo Brač Salą

LONDONAS, rūgs. 15. — 
Iš Maršalo Tito štabo pra
nešta, jog jugoslavai parti
zanai pavarė nacius iš did
žiosios Brač salos, 10 my
lių į pietus nuo Split uos
to. Pranešimas sakė parti
zanai suėmė didelius kiekius 
nacių reikmenų ir nuskan
dino vieną priešo laivą.

Sušaudė 30 Kunigu
LONDONAS, rūgs. 15. - - 

Prancūzų Brazza vilią radi? 
sakė naciai gestapininkai 
sušaudė 30 katalikų kunigų 
ir bent 100 kitų dar tebe
laiko, 13 jų išveždami Vo
kietijon.

KALENDORIUS
Rugsėjo 16 d.: Šv. Korne

lijų® Ir Šv.‘ Kiprijonas; se
novės: Rigimundas ir Nor
mante.

Rūgėjo 17 d.: 16-ta® Sek- 
madieni® po Sekminių, Šv 
Pranciškaus 2aiždų; seno
vės: Kirinis ir Sigutė.

Rugsėjo 18 d.: Šv. Juoza
pa® Kupert; senovės: Gelu- 
tig ir Mangaila.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilčiau.

Viesulas Pasuko į 
Atlantą, 22 Žuvo

NEW YORRAS, rūgs. 15. 
— Didžioji Atlanto audra

John, New Brunswick link. 
Rytinėse valstybėse viesu
las užmušė 22 asmenis ir 
padarė milioninius nuosto
lius.

Antras Sprogimas 
Amunicijos Stotyje

HASTINGS, Neb., nigs. 
15. — Antras per šešis mė
nesius sprogimas laivyno 
ginklų ir amunicijos stoty 
šiame mieste šį rytą supur
tė Hastings ir priemiesčius. 
Ambulansai, policija ir ug
niagesiai skubiai nuvyko į 
sprogimo vietą.

Praeitam sprogime, ba
landžio 6 d., aštuoni asme
nys žuvo — trys lavonai 
buvo rasti, o penki iki šiai 
dienai nerasti.

KARO BIULETENIAI
— Šv. Tėvas sakė Vatika

nas dė® visa® pastanga® pa
dėti Lenkijai.

— Rusų lėktuvai ir vėl 
atakavo Budapeštą, Vengri
jos sostinę.

— Sąjungininkų kariai į- 
siveržė į Vokietiją iš pieti
nės Olandijos.

FDR ir Churchill Baigia Konferenciją
QUEBEC, nigs. 15. —

Prez. Roosevltas ir Min. 
Churchill baigs savo antrą 
Quebec konferenciją rytdie
ną, bet yra nurodymų, kad 
jie turės dar kelis neforma
lius pasitarimus pirm negu 
Churchill grįš Anglijon.

Roosevelt ir Churchill ta
rėsi su Užsienių Sekr. Eden, 
kurie lėktuvu atskrido va1 
kar. Manoma svarbiausia jo

Suomijos Premjerą 
Ištiko Paralyžius

LONDONAS, rūgs. 15. _ 
Maskvos radio sakė Hantti

ras ir taikos delegacijos 
pirmininkas, vakar buvo su
imtas paralyžiaus ir kritiš
kai serga.

Pranešimai iš Suomijos 
sako kabinetas dabar svars
to dėl šio įvykio susidariu
sią padėtį.

Bulgarijoje Sudaryta
Pro-Nacių Vyriausybė
LONDONAS, rūgs. 15. — 

Berlyno radio sakė Bulgari
joje buvo sudaryta “nacio
nalinė vyriausybė,” kuriai 
vadovauja Dr. Alexander 
Tzankov. Ši vyriausybė sto
ja prieš Sofija režimą, ku
ris pasidavė aliantams.

Kiniečiai Atidarė
Kelią į Burmą

CHUNGKING, rūgs. 15.-- 
Kiniečių kariuomenė Yun- 
nan provincijoje padarė 
kontaktą su Gen. Stilwell ar
mija šiaurinėje Burmoje.

Kiniečių komandos štabo 
narys sakė kiniečiai dabar 
valdo kelią einantį per džiu
ngles iš Tengchung į Myit- 
kyina.

pasirodymo priežastis buvo 
tai, kad sąjungininkų ka
riuomenės jau kaujaai Vo
kietijos teritorijoje. Mano
ma Eden atsivežė pataria
mo? komisijos rekomenda
cijos Vokietijos miiltarinel 
okupacijai.

Manoma Roosevelt ir 
Churchill iki Eden atvyki
mo jau buvo baigę • tartis 
dėl karo prieš Japoniją.

NETEKI LAISVES, TURTO LIETUVOS 
ŽMONES BĖGA NEŽINODAMI KUR

Grasina Nenusilenkusiems Okupantams
NEW YORK, rugsėjo 15 d. — Gaunamomis žiniomis 

per Švediją, sovietų antroji Lietuvos okupacija, kuri pra
sidėjo Svyrių lietuvių skerdynėmis, esanti daug aršesne 
nei pirmoji (1940) okupacija.. Kai lietuviški kvislingai ir 
snurdai drabsto pasakas apie Nemuno tvenkinį, apie mi
lijono akerių žemės grąžinimą Sovietų piliečiams, tai 
NKVD siaučia be pasigailėjimo visame pagrobtame kraš
te. štai dar tokia naujiena, pasak lietuviško ‘'under- 
ground’o” iš rugpiūčio 22 čia gauta:

“NKVD okupuotoje Lietuvos dalyje išdalino blankas 
su penkiais klausimais:

1) kodėl pasilikai Lietuvoje kada Raudonoji Armija 
1941 metais pasitraukė?

2) ką veikei laike vokiečių okupacijos?
3) Kaip padėdavai vokiečiams?
4) Ar kokį sabotažą organizavai?
5) Pasakyk trijų liudininkų (sabotierių) vardus. 

Visi tokiu būdu apklausi-,
nėti žmonės kelioms die
noms praėjus, apturėjo spal
vuotus šaukimus: raudonos 
spalvos — į karo tarnybą; 
žalios spalvos — į darbo 
būrius; baltos — išdeporta- 
vimui. Tie asmens, kurie jo
kio šaukimo lapelio negavo, 
buvo čia pat sušaudyti. Kul
kosvaidžiais ir rankinėmis 
bombomis užmušta daug 
lietuvių Vilniaus aikštėje ir 
Utenoje. Sovietų pareigū
nai grasina išžudyti visus, 
kas tik nenusilenkė Maskvos 
sauvalei. Tą pikto keršto 
darbą jie imasi atlikti už
bėgant už akių Lietuves 
nepriklausomybė® atstaty
mui.

Kaltinimo komisijos pris
teigtos visuose užkampiuo
se. Tūkstančiai lietuvių

Rusai Pradėjo Ofensyvą Pabaltyje;
Iš Pragos jau Veržiasi i Varšuvą

LONDONAS, rūgs. 15. —

Nacių DNB agentūra prane
šė, kad 40 ruaų divizijų, tan
kų ir lėktuvų padedamos, 
pradėjo didelę ofensyvą, 
Latvijoje, į rytus ir pietus 
nuo Rygos.

Anot raporto, rusai ata
kuoja į šiaurvakarius nilo 
Madona, netoli Bauskos, ir 
abiejose pusėse Walka upes. 
Latvijos-Estijos pasienyje.

Suomiai Nuskandino 9 Nacių Laivus
STOKHOLMAS, ruga. 15.1 

— Specialus komunikatas Į 
iš Helsinki sakė nacių ka- Į 
rininkaa vakar reikalavęs, 
jog suomių komandierius 
paleistų Hogland salą.

Suomiui atsisakius, vo
kiečių laivai pradėjo kelio
se vietose atakuoti pietini 
Suomijos krantą, ir vienoj 
vietoj įsteigė poziciją.

miestiečių ir kaimiečių, ne
tekę Laisvės ir turto, vien 
gelbėdami savo gyvybę, ap
leidžia savo amžiais gyven
tas sodybas ir bėga nežino
dami kur.

Jaunesni vyrai vengdami* 
netekti gyvybės dykai, tel
kiasi giriose, kiad atsilygin
ti rusų grobikams, kaip pir
miau atsilygindavo vokiečių 
gestapams. Tie, ką gyvena 
arčiau Prūsų sienos ar Pa
langos jūros, bando patekti 
užjūriu ar Prūsų pusėn. Bet 
stebėtina, naciai lyg koope
ruodami su nacional-bolše- 
vikais, esą uždarę Vokieti
jos sienas ir sau pasiglem- 
žę visus lietuvių laivus ir 
valtis. Lietuvių tauta kryž
minėje ugnyje: tarpe rusų: 
kūjo ir vokiško priekalo.”

MASKVA, rūgs. 15. - 
Iš raportų duodama supras
ti, kad rusų kariuomenė, 
drauge su lenkais kariais, iž 
užimto Pragos miesto persi
kėlė per Visi a upę ir veržia
si į Varšuvą, Lenkijos sos
tinę. Keturi tiltai skers tos 
upės dar tebestovi.

(Naciai sakė jie išsprog
dinę visus tiltus, ir atmuš? 
rusų bandymus sustabdyti 
nacių “išsijungimą”.)

Anot, suomių raporto, de 
vyni nacių laivai buvo nūs 
kandinti ar padegti.

Hogland sala, taipgi žino 
ma kaipo Suursaari, randa 
si Suomijos įlankoje tarpi 
Kokta ir Narva. Ji svarb 
naciams dėlto, kad galėtų 
iš ten bandyti blokuoti rusi 
laivyną Pabaltyje.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN’E
Iš komisijos susirinkimo

R.’gs. 10 d. buvo susirin
kus komisija kun. Juozapo 
Oužausko sidabrinio jubilie
jaus. Raportai rodo, kad ju
biliejus bus sėkmingas. Vi
si prašomi iš anksto tikie- 
tus nusipirkti ir, jei kas tu
rite pakvietimus, praneškite 
ar galėsite dalyvauti. Komi 
sija nori žinoti, kiek paruoš 
ti vietų. Tikietai prie durį; 
nebus parduodami; tik bus 
galima gauti vaikučiams.'

Komisijoj ypatingai dar
buojasi Jonas Kuzinckas, ku 
ris yra daugiausiai tikietv 
pardavęs. Daug veikia taip 
pat W. Buksas, Emilija Kuz 

; mickienė, Pavilionienė, J.
: Leskys, B. Maoulis, M. Ai- 
; teis, M. Zavaskis ir Bagdo- 
: nienė.. , , , ’ , . i I ; Į; i ’ «
■ Kas nori įsigyti tikietu, 
į tai gali dar rugsėjo 17 die- 
: ną gkuti pis komisiją arba 
• pas vikarą kun. Albiną Kiš- 
'_kūną, kuris taipgi darbuo
jasi šiam jubiliejui.

Atmokės skolą

Kun. Čužauskas, turėda
mas ant rankų keturis tūks
tančius dolerių, o bažnyčios 
skolos dar aštuonis tūkstan
čius, tumanė prašyti parapi- 

...jonų, kad kiekvienas paau
kotų po $10.00. Tokiu būdu

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIETĖJIMO
Kai j urna prikimba ▼•ilumiala Uk 

kittijima* ir Jūs jaučitti aurai* 
ginti, servuoti ir blogojo nuotaikoje 
ir nuo tų reiikinių kenčiate — gaU 
voa tkaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvape, vidurių suirimu, nevirški
nime, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūa akilvia jaučiaai apaunkintąs dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’a daug metų išmėginto Gomoso. 
Daugiau negu liuoauotojaa, jie taip
gi yra vidurių atiprintojaa, audarytae 
ii 18 pačio* Camtoa gyduolių 
kalnų, žiedų ir augmenų. Gomoao 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms ivelniai ir aklandžiai 
pašalinti užkietėjusią* išmatas; pa
gelbsti prašalinti unietr"

. ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos * jausmų.
Vortofeit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutėą 
užrašo. Jei jis 
vėl norite jausti 
džiaugsmų jna- 
lonjoa pa geibo* 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvi, įsigy
kite Gontu 
šiandien.

Jeigu jfl« aegslite neatpirkti tave apylin
kė), siųskit prašymą dėl mūsų "susipažink 
mm" pasiūlymo Oomoto Ir gsusite — ,

DYKAI Bandymui Bonkutea
DR. PBTEJPS OLEJO LINIMEMT — 
antiseptikas — kuris suteikia greit* paleng
vinimą nuo reunutiškų ir neuralgiškų 
šksusmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjianų.
DR. PETERIS MAOOLO — alkaliaas —• 
palengvina laikinai nekurluoa ikansTnėngue 
Skilvio Btrtrikimni kaip pavyidiiui rūkštiea 
asvirikinimas ir rėmuo.

įėjimo garui,

1 Siųskit Ii “Spėria! Puriu- 
| lymo” Kuponą — Dabar

IO įdėta* $1.00. AUiųlkit man apmo- 
k<t* 11 uncijų Oomneo ir dykai —-

I
60ė vertė. — bandymui bonkutea 
Olajo ir Maitoto. *

| O C. O. D. (Išlaido* pridėto*)
I 
I

Vartai
Adresas

iki spalių pirmos tikisi visą 
skolą atmokėti. Jau daug 
parapijonų yra atnešę savp 
dalį. Klebonas laukia, kad 
ir kiti atneštų.
Minėjo sukaktį <

* I
Juozapas ir Ona Gilbertai 

nuo 742 So. Jackson St. 
šventė 16 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį rugsėjo 12 
dieną. Užprašė šv. Mišias 
savo intencija, kad Dievas 
juos laimibtų ir ateityje. 
Nuo dviejų sūnų gavo labai 
puikių linkėjimų, taipgi ir 
nuo. daugelio savo draugų.

Jau pradėjo

“Waukegan News Sun” 
su American Legion jau pra 
dėio rinkti ąukas Kalėdų do
vanoms kareiviams. Kaip ir 
praeitais metais, visų pra
šoma aukoti, kiek kag išga
li. Kurie tik turi sūnų arba 
dukterį Dėdės Šamo kariuo
menėje prašomi ir jų adre
sus priduoti, kad gautų do
vaną. Apie 7000 kareivių iš 
šio miestelio gaus dovanė
les.

Iki šiol jau surinkta $2,- 
228, o reikia surinkti $18 - 
000. Auką galima nunešti į 
“News-Sun” ofisą. Ten ga
lima paduoti ir savo sūnų 
arba dukterų adresus.
Pavyko

Pagerbimo vakaras John- 
ny Dickshct buvo labai sėk
mingas, nes buvo labai daug 
žmonių. Iš Waukegano bu
vo 600 žmonių nuvažiavę. 
Johnny Dickshot apdovano
tas; jis gavo už $500 karo 
boną. Manoma, kad toji su
ma gali padidėti iki $1,000, 
ne3 dar gauna aukų. Be to, 
gavo labai puikų auksinį 
“wrist watch”.

Jchnny Dickshot yra la
bai dėkingas visiems už to
kią gausią auką.

Į mokyklą

Sekančios mergaitės pra
dėjo katalikiškas mergai
tėms aukštesnes mokyklas • 
Bernadeta Shiaulis (ji yra 
laimėjus scholarship į Holy 
Child high school), Virginii 
Kuzmickaitė ir Virginia 
Gust, gi Theresa Andruliūtė 
išvažiavo pas savo grandma 
ir ten katalikišką mergai
tėms high school. Pasiseki
mo moksle! M. Z.

DIDELE AMERIKIEČIŲ OtENSYVA PAČI F IK E

kr

Admirolo Halsey vadovaujamas Amerikos laivyno da
linys (Third Fleet) pradėjo didelę ofensyvą ant Cefcii, 
Ne gros ir Panay salų. Pastaroji randasi tiktai 200 mylių 
nuo Manila, Filipinų saloje. (Acme-Dnaugas telephoto). ’ y* • », - -. t. . : ■' •

WASHINGTON, rūgs. 13 
—Šiandien užgirtas įstaty
mas,, kuris pinaikina Ame
rikos pilietybę visų tų as 
menų, kurie išvažiavo į sve- 
vengti karinės tarnybos,
timus kraštus tam, kad iš- * ną

Ratine

j Palto ONau_________________ _
J DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

D*pt.

L
 INI Wa*hfa»ų1an «lvd.. Cblcago II. m. i 
U* Uutor fc* Wln«tp.ų. Mm.. Cm.

W1SCONSIHO
> ,

Kenoshos Kronika
Sugrįžo klebonas

ŽINIOS

Mūsų mylimas klebonas, 
kun. Pranas Skrodenis, MIC. 
jau sugrįžo iš atostogų, ku
rias praleido viešėdamas pas 
savuosius. Dalyvavo savo 
jaunesnio brolio teun. Jono

Sveiksta vargonininkas 
Pranas Bujanauskas, šv.

Petro parapijos vargoninin
kas ir žynius veikėjas, buvo 
sunkiai susirgęs. Išgulėjo 
vieną savaitę Šv. Teresės li
goninėj, Waukegan, III. Nors 
jau pasirodė viešumoj, ta
čiau dar menkos sveikatos.

Svarbus pranešimas 
lietuviams

Racino lietuviai ruošia pik 
niką Amerikos Raudonoje 
Kryžiaus naudai, miesto par 
ke Pierce Wcods. Visų Ra 
cino lietuvių būtina pareiga 
yra atvažiuoti į šį pikniką 
sekmadienį, rugsėjo 17 d. 
Prasidės 2 vai. popiet.

Turim remti visais gali
mais būdais, kad padarius 
didesnį uždarbį ir gražiau 

, atžymėjus lietuvius Am. R. 
Kryžiuje.

Karas siaučia visam pa- 
i šauly. A. R. Kryžius pirmu
tinis nukentėjusiems ištiesia 
pagalbos ranką. Jis ir mūs 

; Lietuvos nepamiršta.
Amerikos Lietuvių Tary

bos skyrius prie būsimo pa
rengimo spalių 15 dieną ruo
šiasi visais galimais būdais, 
daugiausia, atsižymi platin
damas laimės tikietus. Pra
šau vietos lietuvius pirkti ti
kintus, kaip pardavėjai pa 
siūlyja, nes, broli ir sese, 
mano ir tavo — mūs visų 
bendras reikalas. Todėl, visi 
išvien dirbkime.

A. L. Tarybai labai rei
kalingi pinigai' vedimui ko
vos už išlaisvinimą Lietu
vos.

Am. Lietuvių Fondo skyrių. 
Žinant Racino lietuvių susi
pratimą, galima tikėtis, kad

Po spalių 15 dienos paren 
gimo, sekantis žingsnis bus 
— tuojau sudaryti Bendro

Skrodenio, MIC., iškilmingo-i Linkime jam kuo greičiau
se primicijose, aplankė daug 
giminių ir draugų, kurių il
gą laiką nebuvo matęs. Sa
kosi turėjęs labai smagų 
laiką. Sveikiname sugrįžus^. 
Atvyko vikaras

Taip pat sveikiname nese
niai atvykusį kun. Adomą 
Jeskevičių, MIC., Šv. Petro 
parapijos pirmą vikarą-asis- 
tentą. Kun. Jeskevičius at
vyko praeitą šeštadienį, rug
sėjo 9 d., užimti naujaa jam 
skirtas pareigas.

Šv. Mišių tvarka

Pradedant ateinančiu sek
madieniu, rugsėjo IT d., šv 
Mišių tvarka šv. Petro baž
nyčioje pakeista. Sekmadie
nius šv. Mišios bus 8, 10 ir 
11:30 valandomis. 10 vai z 
bus suma.

Paskutinis piknikas
Sekmadienį, rugsėjo 17 d 

3 vai. pępiet, šv. Petro pa
rapijos darže prasidės pas
kutinis šių metų piknikas. 
Jį rengia šv. Benedikto dr- 
gija, kuri nitcširdžiii visus 
kviečia naudotis paskutine 
proga gražiai praleisti die

šiai visai pasveikti.

sodalietės
- < i K* J],

Praeitą nedėlią ėjo prie 
šv. Komunijos “in corpore”

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 atetų praktikavimas 
jusi| garantavimas 

Optemetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris

O po ŠV. Mišių turėjo pus- Į esti priežastimi galvos skaudėjimo,
ryčius ir susirinkimą.

Kun. A. jesKevičius ir 
kun. A. Gurklis taipgi daly
vavo šiam susirinkime. Se
suo M. Veronika buvo per
statyta, _ kaipo sodai iečių 
dvasios vedėja šiam ir atei
nančiam metui.

“Sodality News” dabar 
redaguos Stella Stulgytis, 
Bernice Cepukėnas ir Lucille 
Smogur.

Mergaitės taipgi parodė 
daug sumanumo parapijos 
metiniam bazarui, kuris bus 
spąlių 6, 7, 8 d. Visos ren
giasi pasidarbuoti bazare 
Kviečiami visi parapijonai 
padėti.

Kitą mėnesį pusryčius pa
gamins Helen Ališauskas ir 
Bertha Lauraitis.

Žmogus gali tapti Žmogu
mi tik per auklėjimą. — 
tas.

f

PASKOLOS DAROMOS ANT PUMŲ MORGICIŲI

r U*. •>

•* 'a.

Statybai, Remontavlmui, Refinansavimui— 
A*T IdCITOVU MtMEMNlU HMOKfiJtMUI

Panaudokite Prosų Dabartinėms Žemoms 
NnohmOo

TAPK I te PlNANBIMtU NĮCPRĮgLAOSOMTI

TAtTHVkrrB ntbmi įstaigoje. JOsų Indeliai 
iltSHnuųat SMbajsmi n Ilgi feOM.M ap- 
dre«Mtl per FeriCral SSviass and Ixmn In- 
■nrance Corporation. JBsų pinigai bos greitai

mfjoavsia m tmtcoA iietuvių 
. FINANOnre tSTAMA

Ma

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sne’y. 3226 SO. HALSTED 8T.

mes ir šalpos reikale nebū
sime paskutiniai.

M. Kasparaitis

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

P A S K O L O S 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių fJfl
mierMns! un/JlImK _  ka * - ****--ptfmni radimų — be 

PAS

riši—
- N įLeilr*

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD..................... Tel. CANaI 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkaa• V*’

y;--------- ---- 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 WINDOW SHADE CO.
1803 West 47th Street — arta Wood Street 

S. J. Vosdrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
Bet. 6958 So. Talman Are.

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

Vai: nuo 9 vaL ryto fld 8 vaL 
Trečiadieni pagal sutarti.

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.

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

dėlioj pagal sutartą. 
Daugely aMttklmų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

YARDS 1372

movos AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami J

OfiM TeL VIRginla 0086
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
KENwood 5107.

DR. A. J. BER1ASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
1M Woaž ttth Street

TreCladlenlo Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

Aukok* savo kraują sužeio- 
karo aviacijos skyrius ~ii priežas- tiems kariama per A Rau-
tiss spalvų neregijimo — (oolor 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

donąjį Kryžių.

Res. TeL GROvehU) 0617 
Office ToL HKMlocfc 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

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

TeL CANaI 6122

DR. BIE2LS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštadienio 
ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0RI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
enmojAs m omkurga*
- IR AKINTOS PRITAIKO 

744 Wout S5th Street
▼aL: 11-12; 34; b* 0:30-8:30 

Pirmadieniais—3-4 ir 6:30-8:30
šventadieniais—11-12.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik'viena pora ak ų Ūsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lleg- 
zamlnuotl Jas moderniiklausia 
metodą, kurią regCjimo mokslas 
gali sutelkti.

se METAI PATYniJIO 
pririnkime akinių, kurie praiall- 

na visą akių Įtempime.

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

OPTOMETIUSTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-tos
Telefonas l GAN AL 052S, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien t:to a. m. iki S:tO p. m. 

Trečiad. ir šeitad. t:30 a. m. 
iki T:00 p. m.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbame aavo rauko-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei Beatsiliepia, fcmk 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. G. SERNERi
LUC1UVM AKIU GYDYTOJAS

25 metų patyrimą*
TeLt Yards 1829

Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Aida 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akintų DtrbtuvB 
8401 SO. HALSTED ST.
} Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 8 
Sekaaadiaayja pagal sutartį.

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kaadlea ano 2XX) Qd 8.-00 vaL 
TreHad. ir Sekm. tik susitartus

-TeLt Y DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

S147 S. Halsted St, Chlcage
^Pirmadieniais, Trečladieniab 

ir šeštadieniai* i

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa 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.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rea. TeL . REPublie 0054 

Jeigu Neatsiliepiaam— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirnu, Antr., Ketvir. 6 iki 0 vak.; 

Penktad. 8:30 Uri 9:30 vak. 
šeštad. 6 vaL iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dft fcą kad > nabran-

I



Šeštadienis, rūgs. 16, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS ||||

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolDh #488-#48»

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

1
tvirtiNOIS

HELP WANTED — VYRAI

Vamzdžių Mašinos 
OPERATORIŲ

—IR—

Abelnų Darbininku
Gera pradinė mokestis. Mes jus 
išmok insim. Pastovūs po karo 
darbai. Atsišaukit tuojau.

Saunders & Company
2509 W. CERMAK RIY

NAKTIMS OFISŲ 
DŽENITORIUS
MAŽIAU 50 METU

Modemiškuose Stockyards 
ofisuose.

75c I VALANDA 
5 NAKTYS SAVAITĖJE 

40 VALANDŲ 
11 V AK. IKI 7:30 RYTO 

“L” iki durų.

PAŠAUKIT OFISO VEDEJĄ 
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 Uros biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge.”

PATYRUSIŲ 
6ILT-NAMIUI VYRŲ

PASTOVUS DARRAI 
GERA MOKESTIS

OAKWOODS GREENHOŲSES 
1035 E. 67th St. — Plaza 1950

REIKIA. Dantų. Laboratorijoje 
Pagelbinlnko. Gera mokestis. Atsi
šaukit į—Room 1530 — 55 Kast 
Washington Street.

VYRŲ
BE Patyrimo 

Pasirinkimas Šiftų 
Puiki Mokestis 

Apsauga Po 
Pergalės

MAREMONT
1625 S. Ashland

JAUNO VYRO
Kaipo Dtp moker anistentaa prie Dle 
caster. Kiek machine shop patyri
mo pageidaujama. Puiki proga, ge
ra mokestis, pastovus darbas.
224 N. Desplaincs — CHE 2210 

Chicago White Metai Pdts. 
224 N. Desplaincs — CHE 2210

DŽENITORKŲ

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

KARO PRAMONĖJE

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktlnSmla 

valandomis 

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

PAKUOTOJŲ
VYNIOTOJŲ
PORTERIŲ

$32 — $44 j savaitę. 
Pastovūs darbai.

AMLING CO.
1433 S. WABAS1I AVĖ.

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge.”

Moterų
TVARKYTI PAŠTĄ 

IR BAGAŽUS

74c Į VALANDĄ 
Atsišaukit 

Mail ir Baggage 
Employment Ofisan 
166 N. CANAL ST.

CHICAGO & 
NORTHWESTERN 

RAILWAY CO.

HELP WANTED — MOTERYS

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, nąįturi apleisti savo 
darbus dabar. Pasilikite prie savo darbo! Užtik
rinkite Pergalę.

FOREIGN LANGUAGE DIVISION 
OFFICE OF WAR INFORMATION

ŠETMININKft — pilno laiko. Kam
barys. Du «uaugę. Du high school 
vaikai. Reikia refereneea. Tel.: — 
ENGlewood 197J. tarp 10 ryto Iki 10 
vakare.

PERTAISYMUI DARBININKIŲ
Patyrusių Prie Geresnių Dresių

PENKIOS DIENOS I SAVAITĘ 
LAIKAS IR PUSE UŽ ŠEŠTADIENIUS 

DARBAI NUOLATINIAI

POWELL'S
700 N. Michigan Avė.

OPERATORIŲ
PRIE BUUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

GIRLS - WOMEN
Light Factory Work 
Permanent Poaition With 

Post-War Futune 
Old Establiahed Firm 

48 hour week.
Time and one-half ov«r 40 hours.

• Free Life Insurance
• Low Coat Hospitalization
• Yacation With Pay

James H. Rhodes Co.
157 W Hubbard St.

STIP. 6383 — Ask for Mr. Lynn.

PULLMAN
AIRCRAFT

Reikia

MOTERŲ
Nuo 18 iki 55 metų amžiaus 

lavintis prie

AIRCRAFT
ASSEMBLY

DARBŲ
Visoms, kurios kvalifikuos 
užmokestis laike mokinimo

Patyrimo Nereikia

Delko šv. Rokas piešiamas su šuneliu
STEBUKLINGASIS GYDYTOJAS IR LIGONIŲ UŽTA
RYTOJAS. TRUMPAS APRAŠYMAS JO GYVENIMO 
IR DARBŲ.

Rašo kun. A. Briška

Kiekviena tauta ypatingu 
būdu garbina šventuosius, 
kurių užtarymu yra gavusi 
gausių Dievo malonių.

Mes, lietuviai katalikai, 
labai esame prisirišę prie tų 
šventųjų, kurių, užtarymu e- 
same patyrę ir apturėję to
kių Dievo malonių, kurių 
pasaulis duoti negali.

Šv. Rokas yra žinomas 
kaipo ligonių užtarytojas.

Šv. Roko gimtiųė
Šv. Rokas gimė mieste

Montpellier, Prancūzijoje 
1295 m. iš turtingų tėvų, ku
rie buvo labai pamaldūs. Tė
vas, buvo labai geros širdies 
žmogus ir tuo patraukė žmo 
nes prie savęs; užsitarnavo 
ne tik jų pagarbos, bet ir 
meilės. Visi jį taip mylėjo, 
kad buvo paskirtas to mies
to gubernatorium. Su val
dininkais jis elgėsi, kaip ge-

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.

MOTERŲ IŠMOKTI
Assembly, drilling ir inspektavimo 
darbus. Dieną ir naktį darbai, po 
karo progos.

UNITED MFG. CO.
6123 N. Western Avė.

REIKIA
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORIŲ 
Svarbūs Karo Darbai 

AMERICAN FEATHER 
PRODUCTS 

2801 S. Halated St.

2437 W. FULTON ST. SEELEY 3200

TYPISTS
Part time Cashier— 

evenlngs.
Gateway City Tranafer Co. 

2023 S. Morgan St.

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★ - 

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

Essential transportation 
industry needs
TYPISTS

Apply — E. F. McCarthy 
PENNOYF.R MERCHANTS 

TRAN8FER CO.
742 W. FOLK OT.

MOTERIS reikalinga apvalyti Den- 
tlato oflaa kaa trečiadieni. Gera 
mokestis. DR. D. M. KOCH, 48111 
W. CERMAK RD., Cicero, m.

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

KLEBONIJOJE REIKIA
Reikalinga Mergina ar Mote
ris prie namų darbo arba Vi
rėja Dievo Apvaizdos parapi
jos klebonijoje. Dėl platesnių 
žinių pašaukit CANAL 1504 
arba asmeniškai atsilankykit 
adresu 717 West 18th St

krikščionių vietas ir krikš
čionybės lopšį — Romą.
Pradžia šv. Roko
stebuklų

Didelė Dievo malonė bu
vo su juomi, kad jau pirmo
je kelionėje, jo užtarymu, į- 
vyko stebuklai. Pasivertęs 
elgeta jis ėjo į Italiją. Ke
lionėje apsistojo Aąuapen- 
dente mieste, kur, kaip ir 
visoje apylinkėje, siautė ma
ras. Nuo tos baisios ir už
krečiamos ligos žmonės kri
to, kaip lapai nuo medžių 
rudens metu. Šv. Rokas, dar 
kūdikiu būdamas, jau buvo 
atsidavęs artimo meilei ir 
dažnai pasitarnaudavo lig,o 
niams. Jis nebijojo ligų ir 
kiekviena proga skubinosi 
ligoniams ir beturčiams į 
pagalbą. Tadgi ir šioje kelio
nėje jaunas Rokas turėjo 
progos pasitarnauti sergan
tiems. Jis nuvyko į didelę 
ligoninę, perpildytą ligoniais 
ir siūlėsi už patarnautoją. 
Bet ligoninės vadovybė ne
norėjo jo priimti. Galų gale 
šiaip taip įsiprašė ir buvo 
priimtas. Rokas džiaugėsi 
gavęs progos savo širdies 
troškimus patenkinti. Visur 
ir visiems skubėjo į pagal
bą, o karšta malda lydėjo jo 
darbus. Tie ligoniai, kuriuos 
šv. Rokas peržegnodavo, štai 
ga išgydavo. Trumpu laiko
tarpiu mieste ir visoje apy
linkėje sustojo siautęs ma
ras. Žmonės, jausdami ste
buklingą gydančią jėgą, pa
einančią nuo šv. Roko, laike 
jį Dievo pasiuntiniu. Išgir
dęs, kad toji baisi liga pra
dėjo siausti ir kituose mies
tuose, jis skubinosi ten, kad

Jo užtarymu, daug ir lietui. 9U savo vaikaia_• __  ____ — IX ___ _ g v _ _
Valdininkai jį gerbė ne iš 
prievartos ir baimės, bet iš

vių yra pasveikę iš neišgy 
domų ligų. Dėlto šv. Roko*100% KARO DARBAI Į vardas pinčiai pagarsėjo
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1649 West 47th St

meilės. Iš tų aukštos kil
mės dievotų tėvų gimė tas, 
kuris vėliau viską pašventė 
Dievo ir artimo meilei, kad 
pasiekti išganymo. Jo pa
sišventimas buvo didelis, už 
tai ir Dievas suteikė jam 
ypatingą malonę, kad per 
praeitus amžius ir šiandie 
yra žinomas visame katali
kiškame pasaulyje, kaipo 
stebuklingas ligonių užtary
tojas.

Šv. Rokas gimė su įgim
ta raudono kryžiaus žyme 
ant krūtinės ir toji žymė 
pasiliko iki mirties. Nors 
gimė turtingoje šeimoje, bet 
šio pasaulio turtai nei 

* ★ ★★ ★ ★★ ★ *;&arbė jo nesuviliojo. Jis nuo 
savo kūdikystės buvo labai 
pamaldus ir savo širdies 
troškimus pavedė Dievo ir 
artimo meilei.

mūsų senoje tėvynėje Lie
tuvoje. Šv. Roko garbei Lie
tuvoje yra pastatytų bažny
čių, įrengtų altorių ir kop
lyčių. Į šv. Rako atlaidus
minios žmonių su procesijo
mis atvykdavo iš tolimesnių 
parapijų,. Bet šv. Rokas lie
tuviams buvo žinomas tik 
iš vardo. Prancūzai ir italai 
turi parašę keletą knygučių 
apie šv. Roką, bet lietuvių 
kalboje jokios knygutės ne
turėjau progos surasti. Tad 
čia trumpai mėginsiu supa
žindinti skaitytojus su to 
garbingo šventojo gyvenimu.

★ For Sale!
★ For RentI
★ For Help!
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★ For Resultsi 
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Sulaukus jam 20 metų,
mirei tėvas ir motina. Išti- teikti savo patarnavimą.
kimas ir teisingas jaunikai
tis paskiriamas į jo tėvo 
vietą — Montpellier guber
natorium. Bet jo širdis ne
troško nei pasaulio garbės, 
nei jo turtų. Jis atsisako nuo 
garbingos gubęrnatoriaus 
vietos ir užleidžia ją savo 
dėdei, o visą savo turtą ir 
tėvų palikimą išdalina be- 
turčiams-elgetoms. Pasitikė
damas Dievo apvaizdai, ir 
pats tampa elgeta. Jo šir
dis traukia jį prie didesnių 
dalykų. Pasiryžo keliauti į

Atvykęs į Ceseną buvo 
ligos baisenybių sukrėstas. 
Iš naujo jis pamatė ligoni
nes pilnas ligonių ir miru
siųjų. Rokas aplankė kiek
vieną ligonį nepaisydamas 
nuovargio ir kuriuos peržeg
nojo Kryžiaus ženklu, ’ tie 
išgijo. Mums sunku supras
ti dėkingumą tų žmonių, ku
riuos šv. Rokas stebuklingu 
būdu išgydė. Ne veltui jf 
vadino Dievo siųstu angelų.

(Pabaiga bus)
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle),- paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

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

Lietuva tarp kūjo ir priekalo
TAUTA KRYŽMINĖJE UGNYJE

Mūsų dienraščio šiandieninės Lidos pirmame pusla
pyje rasite daugiau skaudžių žinių iš dabartinio Lietu
vos gyvenimo. Rugpiūčio 22 d. iš Lietuvos pogrindžio 
(underground) veikėjų gautas pranešimas, užbaigiamas 
šiais žodžiais —

' Lietuvių tauta kryžminėje ugnyje: tarp rusų kūjo 
ir vokiško priekalo.”

Šiais keliais žodžiais nusakoma kokioje, ištikrųjų, 
padėtyje yra mūsų tėvų kraštas Lietuva.

Lietuvių tauta yra pergyvenusi skaudžių valandų. 
Bet jos istorijoj dar to nėra buvę, kas dabar dedasi. 
Tokių plėšimų, šeimų skaldymų, ištrėmimų ir masinių 
f adymų, kokie šiuo metu eina, Lietuva ligšiol dar nėra 
mačiusi. Liūdniausia, kad atsiradę tarp kūjo ir prie
kalo Lietuvos žmonės šiuo momentu ir pasiskųsti ne
gali. Bet koks nusiskundimas, protestas ar balso pa
kėlimas už savo teises savame krašte, savuose namuose 
raiškia — ištrėmimą arba vietoje sušaudymą.

TIES KALBĖKIME UŽ JUOS
Mūsų broliai ir seserys Lietuvoje, atsidūrę tarp kūjo 

ir priekalo, šiuo momentu patys už save kalbėti veik 
rebegali. Jų rankos surištos, kojos supančiotos, burnos 
užrištos, o daugelio šviesesnių lietuvių lūpos amžinai 
yra užčiauptos. Jei laisvuose kraštuose gyveną lietu
viai atsisakys jų vardu kalbėti, juos gelbėti ir ape
liuoti ten, kur dar yra likę žmoniško, krikščioniško 
Jausmo ir teisingumo, Lietuvos žmonės bus palikti vi
siško išnaikinimo likimui.

Iš to, kas čia pasakyta, turi būti mums visiems aiški 
išvada —

mes turime gelbėti lietuvių tautos gyvybę ir ginti jos 
teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ŽYGIAI
S

Amerikos Lietuvių Taryba, kuri jungia visas patrio
tines, demokratines lietuvių grupes ir organizacijas, 
pirmuosius žingsnius Lietuvos žmonėms gelbėti yra 
padariusi. Gavusi žinias apie visuotiną Lietuvos gy
ventojų eksterminaciją, pasiuntė telegramą Preziden
tui Roose veltui į Kvebeką. Telegramoj tarp kitko pa
sakyta:

“Decisive action by the United States in conjunc- 
tion, if possible, with Great Britain becomes impe- 
rative for humanitarian if for no other eonsideratibns. 
We appeal to ycu, Mr. President, to disouss the means 
of protecting lives. basic human rights, freedom and 
sovereignity of the Baltie peoples and to take some 
immediate measures to protect those peoples from 
complete extermination.

ALT egzekutyvis komitetas laiku šią apeliaciją 
pasiuntė. Jos reikšmė yra didelė. Nėra abejonės, jon

, bus atkreipta rimto dėmesio.
. LAIC INFORMUOJA PASAULI

Teko patirti, kad ALT užlaikomas informacijų cent
ras (LAIC) išfciuntinėjo komunikatą apie vėliausius 
įvykius Lietuvoje U. S. senatoriams, kongresmonaips, 
gubernatoriams, valdiškoms įstaigoms, radio komenta
toriams, radio žinių redaktoriams, svarbesnių laikraš
čių redaktoriams, korespondentams ir t.t.

Šia proga tenka konstatuoti pasitenkinimą, kad šiuo 
nepaprastai kritingu lietuviu tautos gyvenimo momen-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

tu turime visų patriotingųjų lietuvių bendrą tarybą 
ir informacijų centrą ir tuo būdu galime,'kiek leidžia 
sąlygas ir mūsų jėgos, padėti Lietuvos žmonėms, juos 
užtariant ir informuojant pasaulį apie jų baisias kan
čias ir siekimus.

Žinodami, kad lietuvių tauta šiuo metu atsidūrė tarp 
kūjo ir priekalo, matydami, kad jai reikalingi skubi 
ir stipri pagalba, pastebėję, kad, Amerikos Lietuvių 
Taryba daro atitinkamus žygius, stiprinkime Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir jos išlaikomą LAIC. Tuo būdu 
praktiškai ir tvirtai paremsime Lietuvos gelbėjimo dar
bą. Tas darbas reikalauja ir moralinės ir finansinės 
paramos.

"Aš mylėjau Lietuvą"
Garbingasis Lietuvos veikėjas, rašytojas ir kovoto

jas už lietuvių tautos teises, kun. Juozapas Tumas 
(Vaižgantas) savo laiku parašė, kaip jis mylėjo Lie
tuvą. Nors to rašinio autoriaus nebėra gyvųjų tarpe, 
tačiau jo žodžiai puikiai tinka šiandieninei Lietuvos 
padėčiai. Vaižgantas rašė:

“Aš mylėjau Lietuvą, nes tai mano Tėvynė, mano 
gyvybė, mano džiaugsmas, ir mano pasididžiavimas.

“Aš gerbiau vardą, kurį smaugėjai braukė iš žemė
lapių, iš šnekamosios kalbos, iš valstybinių doku
mentui. ‘ .

“Gerbiau jos ženklą — Vytį, kurį išvydę, kilo prieš 
mane, kaip prieš insurgentą, visos pragaro, tikriau 
— žandarų, galybės.

“Aš nesiklausiau, ar kas man leis mylėti Tėvynę, 
mieluoti ją ir laikytis savo širdyje, kol jį buvo tokia 
mažutytė, nevalzdi, išplėštomis teisėmis ir turtu na
bagė, jog lengvai tilpo mano širdyje.

“Tik aš mylėjau Lietuvą ir gerbiau ją ne už vie
ną tuščią vardą ir ne už skaisčias jos istorijos tradi
cijas, iš kurių aš sėmiaus teises ir pagalėjimo tylėti; 
ne už tai tik, kad ji savo malonumu tiek rašytojų 
įkvėpė eilėmis ir ne eilėmis apgiedoti jos garbę, jos 
gerumus.

“O, ne! Aš ne empiriejų srities gyventojas, aš nę su pasigerėjimu liepė vaikui 
svajotojas; mano širdis ne medžiaga, skiriama su- skaityti laikraštį, 
degti savo paties ugnyje, savo paties pajėgomis su
kurtoje. Aš esu gyva esybė, visiškai reali. Kūnu pa
saulyje aš užimu tam tikrą vietą, ir tos vietos man 
reikia nemaža, kai aš pasiduodu šen ar ten, kur pa
varo mane neramioji dvasia. Aš esu — Laisvės rei
kalingas.

Berniukui nors sunkiai ė- 
josi, šiaip taip perskaitė. 
Klausytojai prisipažino kad 
berniukas gudru® vaikas 
Vaiko tėvas prasitarė, “Ma
no'vaikas nedirbs kaip aš. 
žemės urvuose; išleisiu jį 
mokslus, bus advokatas ar

“Laisvė tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę.. Nėra 
Laisvės — nėra nei Tėvynės, nėra Tėvynės — nebus 
nei Laisvės. Mylėdamas Lietuvą, myliu Laisvę, ku- daktaras, nei jam nei mari 
rią tegali man laiduoti nepriklausoma šalis, mano nereikės daugiau vargti ”.
Tėvynė.

“Ir mano Tėvynė reali, turi savo vietą pasaulyje, 
iš kurios jos niekas netesės išstumti. Gali ją smaugti 
priešai ar broliai apskabinę, tik visiškai užsmaugti 
negali, kol nebus visai tautai nukapotos galvos. Ligi 
tik atsigniauš smaugėjo rankos, tauta, žiobtelės gim
tojo kvapo ir sušuks; tebesu gyva!”

Netenka abejoti, kad šiandien visi Lietuvos žmo
nės iš širdies gilumos šaukia: “aš myliu Lietuvą, visas 
kančias dėl jos pakęsiu ir geriau mirsiu, negu būsiu iš 
jos ištremtas arba kitiems vergausiu!”

Karo eiga
EUROPOS FRONTAS

Kiti vyrai irgi pasakojo kad 
jie panašiai daro.

Nėr ko stebėtis kad pir
mieji Amerikos atėjūnai iš 
Lietuvos buvo bemoksliai. 
Ką kuris nors pramokdavo, 
tą dideliais vargais atsiekė. 
Lietuvis, baudžiavos prislėg
tas, manydavo kad mokslas 
skiriamas tiktai ponams ar 
ponų vaikams, niekad pa
prastam žemdirbiui.

Ačiū Dievui, tie papras
tieji darbo žmoneliai, savo 
prakaitu parūpino vaikam'- 
mokslą. Prie kiekvienos pa
rapijos bandė įsteigti mo
kyklas, vienur kitur dides
nes mokslo įstaigas. Papras
tieji darbininkai aukštai ver
tino mokslo pajėgą.

Šiandie Marijonų Semina
rija mini dešimts metų savo 
įsisteigimo. Gražus būrys

Šiomis dienomis gauname gerų žinių iš visų karo 
frontų.

Europoje sąjungininkų jėgos sparčiai eina pirmyn.
Gerokai pirmyn pasivaryta Italijoj. Prancūzijoj ir Bel
gijoj visu frontu pažanga aiški, šiuo metu vaduojama 
ir Olandija. Amerikiečiai, įsiveržę Vokietijos teritori- 
jon, tuo tarpu triuškina stiprias Siegfriedo Linijos 
sienas. Kai jos bus sudaužytos (apie ką nėra jokios 
abejonės) tuomet labai žymiai bus pagreitinti žygiai jaunUolių įšgp kunigų moks

his, dabar dirba savo ir ki
tų tautų dvasinei ir kultu-

Berlyno link
NAUJI ŽYGIAI PACIFIKE

TARĖSI SU GN. CHIANG

Dideli pasisekimai Europos frontuose lyg jau buvę 
nustelbę karo eigą Pacifike. Bet ir ten mūsų vyrai dir
ba, planuoja ir kovoja. Paskiausiomis dienomis admi

rolo Cheeter Nimitz ir generolo Douglas MacArthur 
vadovaujamos jėgos laimėjo labai svarbių mūšių. Ren
giantis prie invazijos į naujas aslas, sudaužyta šimtai 
japonų lėktuvų, nuskandinta priešo laivų. Užvakar mū
sų kariai išlipo vienon Palau grupių salon, kuri yra
600 mailių į rytus nuo Mindanao salos Filipinuose. Šį CHUNGKING, rūgs. 14.
žygį atliko adm. Nimitzo komandos vienetai. Gen. Mac-  Karo produkcijos tarybos
Arthurau savo kariais Iškirto japonams kitą visai ne- pirmininkas Donald M. Neį
tikėtą surpryzą, įsiverždamas į Morotai salą, 300 mai
lių nuo Mindanao.

Toa pozicijos Pacifiko karo fronte yna labai svar
bios. Kai jos bus visiškai laimėtos, tuomet ir žygiai 
į Filipinų salų išlaisvinimą bua pagreitinti.

Tuo būdu ne vien nacių karo mašina šiuo metu sek-

son šiandien tarėsi * cu Gc- 
neralissimo Chiang Kai- 
shek.

Didžiausias išsilavinimo į- 
rodymas — mokėjimas kal- 

mingai triuškinama, bet ir japonams kailis yra smar-* bėt apie didžius dalykus pi
kiai lupamas. prasčiausiu būdu. Emerson.

Rimties
VALANDĖLEI...

šeštadienis, rūgs. 16, 1944

PIERRE MAURIGE

Valdžia nusiskundžia kad 
mokykloms atsidarius, mo
kinių skaičius nėr skaitlin
gas. Dalinai bent, viena prie 
žastis glūdi tame kad labai 
daug jaunuolių tarnauja ka
riuomenėje, bet gi labai di
delis būrys jaunimo /pasili
ko dirbtuvėse ne dėl patrio
tizmu, bet dėl gražios stam
bios algos. x

Mokslo reikalingumas ma
žai tedomina jaunus. Pagy
venęs žmogus aiškiau pas
tebi kiek naudos gilesnės ži
nios būtų atnešusios; kiex 
proto miklumas būtų sutei
kęs galimybės išnaudoti pa- 
sitaikusias progas žengti 
pirmyn darbe. Mokslas se
nam baisiai sunkiai važiuo
ja, tada ne laikas studijuo
ti.

Sekmadienio popietyje ke
letą anglių kasyklos “mai- 
nerių” susirinkdavo pas vie
ną kaimyną aptarti savai
tės įvykius. Vienas jų atsi
nešdavo laikraštį perskaity
ti visiems naujausių žinių. 
Tuo kartu, ‘mokslinčius’ ne
buvo, tai vienas mainerya 
atsivedė savo sūnų. Tėvas

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų kalbos išvertė
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys) j0 kairėje ir dešinėje buvo
Ak, ši mažos mergaitės nukryžiuoti du latrai?

puokštė ir rožės, kurias ten —Taip. Aš tau prisipažįs- 
padėjau, kiek kartų aš jas tu, kad nesupratau, ar tai 
radau tarp mano neapykan- buvo Dievas, kad sutiko mir 
tos ir tų, kurių aš neapken- ti tokioje draugijoje. Bet 
čiau!... Ir šitos nakties savo kodėl tu man sakai? 
pasiutime aš mačiau baltus
lapelius skraidant, kaip snie - “Nes Dievas lr
go žvaigždutes, apie įsivaiz- labai bJaurią Praeit*’ 3ei tik 
duojamą statulą, kuri pama į # atsigrįžti. Ar tu žinai 
žu iškilo iš mano įkaitintos sūnaus Palaidūno istoriją!., 
vaizduotės. Ir mano širdis, vietoje pasigailėji-
jau ne tik mano lūpos, drį- mas i Toli, Labai toli seka 
so kartoti šitą maldą. Atsi- P*81™1 teisingumas. Ir pas-
mink, Marija, kuri veržėsi kutinę ^^i0 savo ®ai’ 
iš mano nusiminimo. lestingumo pamoką jis tei-

kės duoti Kalvarijos kalne,Pasakyk man, Danieliau,
ar tai negalima... ar yra ši
ta Švenč. Panelė, kurią aš 
meldžiau?... Tu tiki, sakyk 
man, ar tu tiki... ar tai nė
ra tuščia pasaka...

yra...

—Taip, Maksai, reikia ti
kėti tai, ką tavo siela nejau
čia... Dievą... -amžinybę...

—Bet ąr tai — ne mano 
pasmerkimas? Tuojau mes 
žūsime... Mano gyvenimas 
labai ju-odas, aš būsiu at
stumtas. Prieš kelias minu
tes Ji pasilenkė prie manęs 
ir tarė: “Kelkis ir eik”; ir

kad aiškiai parodytų, jog jis 
laukia atgailojančios sielos 
iki paskutinės valandos, iki 
paskutinė dienos šviesa jau 
baigia degti. Du latrai, ar 
tai supuolimas? Ne. Dievas

—Aš tikiu visa širdim, juos pastatė, Sūnui prašant, 
Mane patį Ji išgelbėjo... kiekvieną prie jo šalies ir 

—O, koks aš laimingas, paskutinės minutės prieš 
kad radau šalia savęs šitą mirtį įvykis pasibaigė dviem 
tikėjimą! Tad mano siela žodžiais: “Taip” dešinėje, 
švinta... Jei Švenč. Panelė įr dangus atsivėrė; “Ne” 

kąirėje, ir tamsybės prarijo 
tą, kuris neonrėjo. Ir kada 
nukryžiuotasis dešinėje pu
sėje ištarė iš savo širdies, 
kuri iki šio laiko tik nusi
kaltimą pažinojo, kelis mei
lės žodžius, ar tu tiki, kad 
Kristus beatsiminė jo pra
eitį?

—Nežinau.
—Klausyk nepap rastai

štai vėl mane apėmė baimė, trumpą jo atsakymą: Iš tik- 
—Vyk šalin šitą baimę, rųjų, sakau tau, šiandien tu

Laikas verčia, klausyk ma- būsi su manim rojuje, 
nęs: kada Kristus mirė ant —Ak!
Kryžiaus, ar tu nežinai, kad (Daugiau bus)

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED

rinei pažangai. Paprastas 
žmogelis neįstengdamas sau 
apšvietos įsigyti, prakaitu 
įsigytais pinigais parūpino 
kitiems mokslines įstaigas 

A.B.C.J.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VBta LUMP — Sijoti...........$9.80
STOKEB COAL, Aukštos rūšies, $7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
• BLACK BAND LUMP....................25
‘ PETROLEUM COKE (Course). $12 50

PETROLEUM COKE (Pilė Rnn) $}Q*95

STASYS LITVVINAS SAKO: »

"DABAR- Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišlo — Enąmelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

»
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DIDŽIAUSIAS ĮVYKIS CHICAGOJE ŠĮ SEKMADIENĮ (TARP LIETUVIŲ). IR PRIE KURIO SMARKIAI RUOŠIAMĖS. TAI BUS — *

Gim. Šv.įP. Marijos Par., Marguette Pk., Didysis Piknikas
SEKMADIENĮ. RUGSĖJO (SEPTEMBER) 17 d„ 1944 m.

' Rengėjai smarkiai darbuojasi, kad visus atvykusius į šį pikniką galėtų tin
kamai priimti ir pavaišinti. Bus gera muzika šokėjams; bus taipgi ir įvairiausių 
žaislų. Visiems yra užtikrinta daug malonumo ir pilno pasitenkinimo.

PRASIDĖS PAPRASTU MŪSŲ PIKNIKŲ LAIKU.
Klebonas Kun. Jurgis Pašlęauskas, parapijos komitetas ir bendrai visi mūsų pa

rapijiečiai nuoširdžiai kviečia visos Ghicagos ir apielinkės lietuvius dalyvauti šia
me mūsų paskutiniame šių metų piknike. Visų lauksime!

Visi, kaip vienas į šį mūsų rengiamų pikniką! Tarp malonios gamtos gražumų . . Prie nuoširdžios jūsų prietelių draugystės!

• ŽINIOS 1$ LIETUVOS
A. Vienuolis radęs paau

kojo Lietuvių Mokslo Aka
demijai retą knygutę, išleis
tą Varšuvoje 1901-2 metais: 
Dievobaimingos Giesmės. Žo 
džiai esą rusų armijos at
sargos generolo J. Paškevi- 

,4įciaus, o muzika vyskupo Ba
ranausko.

Putinas parašė 4 veiksnių
dramą: Operacija,.

Išėjo iš spaudos (1944 m.) 
St. Santvaro Kaimynai — 7 
paveikslų pjesė. Knyga ski
riama pirmajam Kaimynų 
režisieriui: a. a. J. Monkui.

Kauno teatre buvo šuty
ta S. Čiurlionienės naujai 
parašyta Didžioji Mugė.

Iki antros Sovietų okupa
cijos iš spaudos išėjo Bolše
vikų Meto Archyvo 4 tomai 
tuvo metropolitas

Su ortodoksu Metropolitu

pašalinti iš gyvųjų tarpo; 
;ai manęs nestebina nei bau
gina?’

Kitaip įvyko
Atsitiko gi taip, kad gen. 

Plechavičiaus vadovaujami
14 lietuviškų batalionų (apie 
10,000 vyrų) pirmiausia su
sirėmė ne su sovietų būriais, 
bet su vokiečių gestapinin
kais. Tai įvyko gegužės 13-
15 dienomis Vilniuje, Mari
jampolėje ir kitur.

Iki šiol atrodo, kad lietu
vių karių susirėmimuose su 
gestapo lietuvių batalionai 
netekę vyrų:

Vilniuje ir priemiesčiuose 
— 29; Lukiškių kalėjime 
(Vilniuje) — 41; Turgeliuo
se 13; Marijampolėje — 
25; kitose vietose (dar ne
patirta).

Gestapininkai taip pat tu-

TEIKIA INFORMACIJŲ & tuomet aiškus dalykas, kad 
ir valdžiai labai sunku to
kios rūšies parazitus išgau
dyti. Doleriukas visuomet e- 
sti geriausias apginė jas ir 
patarėjas. Geriausia priemo
nė sukčius iš jų pelningo 
darbo prašalinti, reikia, kad) 
lengvatikiai paliautų tikėję 
į burtininkų kvailus spėlio
jimus. Reikia aiškinti tik
tai tikra tiesa, kad niekas 
pasaulyje apie mano, arba 
kito tokio vargingo žjno- 
gaus gyvenimą negali žino

ti. Tiktai vienam Dievui tas 
nėra paslaptis.

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge.”

WOLK SILUIO
1945 West 35”* Street

AI>\ ANCE!> 1'HOroGKAPHY 

I OYVEST POSSihLt P k K r’a

l’HOME I.AFAYETTE 2313

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

GIN
VYNO
KORDIALŲ

Bescon (Prancūzijoj) užmiestyje prancūzų jaunuolis amerikiečiams teikia informa
cijų ir nurodo geriausius kelius link Vokietijos. Dešinėj iškaba nurodo Vokietijos 
miestą Strasbourg. (Acme-Draugas telephoto)

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

, , , rėjo nuostolių, bet kiek —
Sergiejum vaitavusiu aute nesužinotJ 
mobiliu arti Kruonio žuvo, 
be jo paties, dar žmona, šo
feris ir vienas bendrakelei
vis.

Gen. Plechavičius;

Gen. Plechavičius (sulig 
Kauno spaudos)) būk vie- 

’šai pasakęs, kad jau pir
miau raginęs tautiečius 
griebtis ginklo kraštui gin- 

\ ti; dabar vėl pakartojus sa
vo šaukimą, kad nacional- 
bolševizmo kruvino keršto 
banga neprasiveržtų ir ne
užlietų mūsų krašto... “Ži- 

Wnau — sakęs generolas — 
kad Stalinas, pradėjus man 
organizuoti Vyrų Rinktinę, 
yra davęs įsakymą mane

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

Gyvi neišeina

Patirta, kad gen. Plecha
vičius patalpintas Stutthofo 
(netoli Danzigo) koncentra
cijos stovykloje, iš kurios 
veik niekas gyvas nebeišei
na.

Lietuvoje mirusieji

1) Eduardas Lašas, Zara
sų apylinkės Teismo Antsto
lis, 2) Marija Avgustaitie- 
nė-Viesčiūnaitė, Utenos gim 
nazijos mokytoja, 3) Balys 
Skorubskas, dirbęs Pieno
centre, Kauno skyriuje, 4) 
Stefa Brazauskaitė, “Mais
to” tarnautoja, 5) Kazys 
Erstinaitis, miręs Kriukiuo-i 
se, 6) Berta Fleury-Glins 
kienė — Vilniuje.

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ SVARBIĄ POZICIJĄ

Amerikos kariuomenė Aachen apylinkėje, Vokietijoj, 
užėmė svarbias pozicijas. Gen. Patton vadovaujami dali 
niai kaujas linkui Metz. Kitose vietose sąjungininkai ver 
žiasi į Vokietiją pro Clervaux. (Acme-Draugas telephoto)

Atsargumas visiems būtinai reikalingas
Kiekvienam sveiko proto 

žmogui gali būti gana aiš
ku, kad visose civilizuotose 
pasaulio kraštuose randasi 
įvairių žmonių. Daug yra 
teisingų, kurių gyvenimas 
paremtas Dievo ir artimo 
meile. Bet daug yra ir blo
gų žmonių, kurie įvairiomis 
suktybėmis sau pragyveni
mą daro.

Teisingas žmogus dažnai 
yra palinkęs manyti, kad 
visi žmonės yra geri ir tei
singi, ir tokiu būdu dažnai 
lengvai lieka sukčių auka. 
Labai gerai būtų, jeigu visi 
žmonės eitų teisingumo ke
liu. Tuomet nieko nereikėtų 
bijoti.

Visi gyvenimo patyrimai 
aiškiai mums liudija, kad 
blogos valios žmonių yra vi
sur daugiau, negu mes apie 
juos žinome. Ypatingai vi
suose didmiesčiucae rasime 
daugybę išdykėlių, kurie 
vien iš lengvatikių silpnybės 
a: u pelningą gyvenimą da
ro.

Suktybės atliekamos įvai
riais būdais ir prie skirtin
gų aplinkybių, bet tikslas 
vien tas pats — blogas.

Visų skirtingumų nėra ga
limybės išaiškinti; prie to 
nėra būtinai reikalinga ir 
aiškinti. Kadangi kai kurios 
suktybės esti nepadengtos, 
todėl visiems gali būti aiš
kiai iš aplinkybių pramato 
mos. Viena tiktai labai liūd
ną pasireiškimą noriu pa
minėti, tai, būtent, apie bur
tininkų pražūtingą veiklą.

Tiesa, burtininkas nestovi 
ant kampo su brauningu ran 
koje, kadangi jam nėra rei
kalo tai daryti, nes prieta
ringi žmonės ir mandagiu 
būdtf jam pinigus atiduoda 
Ypatingai dabar, didžiausių

abejonių laikais, kai kurie 
žmonės nori žinoti apie sa
vųjų likimą. Netekę kant
rybės jie bėga pas Jaurtmin
ką — žydelį arba čigoną — 
ir neišadv&izduoja to, kad 
joks burtininkas apie žmo
gaus laimę arba kokią ten 
nelaimę nieko nežino. Jis tik 
gerai žino, kaip pinigus iš
vilioti, nes jų gyvenimo tiks
las yra apgavystė.

Kitas liūdnas dalykas, kad 
dažnai nuoširdžių žmonių 
geri patarimai būna atmeta
mi, bet sukčių apgavingi 
spėliojimai palaikomi už tei
sybę. Aišku, kad apie žmo
gaus ateitį, joks burtininkas 
nieko negali žinoti. Jis tik
tai spėlioja. Jie moka gud
riai meluoiti ir tokiu būdu 
nusiminusį lengvatikį ant 
meškerės pasigauna. Kai ku
rie vėliau ir nenorėdami sa
vo klaidas pamato, bet tos

klaidos dažnai užtyliamos, 
nes viešai kitiems apie to
kius kvailus įvykius gėda 
pasakoti...,.

Visi tie nemalonūs gyve
nime pasireiškimai nėra nau 
jas padaras. Visuomet jie 
būdavo ir šiandie po prie
danga civilizacijos daugiau 
visokių nedorybių praktikuo 
jama, negu pirmiau. Ypatin 
gai dabar, kuomet žmonės 
taip Įsigilinę į karą, visi bur 
tininkai turi labai pelninga, 
laikotarpį. Nors jie turi tam 
tikras kliūtis, nes įstatymai 
delnožinius ir kitokius žmo
nių išnaudotojus baudžia, 
bet jeigu lengvatikiai savo 
kvailumu ir pinigais tame 
jų nedorybės amate gelbsti,

■j

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Žydukas”

&

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 virinuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINA L IK) K IT

RmRlKO RADIO VALANDOM:

WCFL. 1OOO K.. NedSIloa 
vakare — 0:30 P. M.
WHFO, 1400 K.. Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

VARTOJAMAS NAMAS FLASTIO MA- 
‘ nUtlOLAO NATOBJ

SPALVOS SAMTV

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

L I Q U O R 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies, namus, baidas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Šll Kompaniją:

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

J

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS

ATVYKO 
HANDIH 
KREDITAI 
Jei Reikia

Motyklt

__ baisom
DIENŲ PARA MCI J A

m pirito., kurta b- 
utllmal rauti tik na. 
laluitaota Sratl.ta.

PATOGIOS 
VIETOS

AAA DENTAL LABORATORIES,mc. c
ii /ttatnO.&ūę.’ 1555 MILWAUKEE AVENUE G2

SAMTV
PLAUTOSVelvatone 

$12.50
DU 9S9J0 UI KIEKVIENĄ

MAMOSBVIIM

B. Ami. Matarai*. *)• 
VM. Naklanka. VU.I taip Ma.mea daata 
.l.ltM, FriMtnmH oryMal elMr nlMUa

I#
u. Uk Ii

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

I7M S. AMilaad M VI Man. MSI
M » Iki A MMaA M. • IM A 

KALBAUS UMTUVMKA1

••41 V. >Mh M. lad PI. Innr. M0» 
M N. Dearborn Rm. S04, Sta »«4« 

TMarmlMM. Tat. »—4. Aatra4i.nl ir 
iMtTtmAinl aa. f us f.

PASTABA Hrlkalaoklt tik- 
"KITHITK'* r<Ulw Uk
«4»O padaryto.

473/ K.lrtijmrl

ioo.uoo l'utrnklntŲ iMwtunwTii^NegaUKIyittl^£ui£uMMiiaiĮšV

ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

Aatra4i.nl
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Nekalto Prasid. Sv, Panelės Parap., iš Brighton Park, Didysis Bazaras
Prasidės ši vakarą - Rugsėjo (Sept ) totą d., 1944 m.
_____________________ _________________________ £_________________________

Mūsų Didysis Bazaras veiks rugsėjo mėnesį sekančiai: 16 — 17 — 23 — 
24 ir 30 dienomis; o spalio mėnesį veiks 1 — 7 — ir 8 dienomis — 8 dideles ir 
patogias dienas, kuriomis kiekvienas galės kuopilniausiai pasinaudoti!

Nekalto Prasid. $v. P. pa r, salėj, 44th ir S, California
Nuoširdžiai kviečiame visus mielus lietuvius ir jų draugus ir pažįstamus 

atvykti į mūsų bazarą ir linksmai “bazaruoti” su Brightonparkiečiais.
Nuoširdžiai kviečiai — KUN KLEB. A. BRIŠKA IR PAR. KOMITETAS

Atvykę į šį mūsų bazarą, ne tik paremsite musų parapija — bet dar turėsite progų prie dovanų, kurių iš viso bus išdalinta $150.00 Karo Bonais!

Svarbus paminėjimas

Tėvų Marijonų seminarijai šiandie 
sueina 10 metų gyvavimo sukaktis

JAU IŠLEIDUSI APIE 35 KUNIGUS. — JŲ TARPE 
26 MARIJONAI. — ALUMNAI JAU DIRBA SVAR. 
BIUS DARBUS LIETUVIŲ VISUOMENĖJE. — RUO
ŠIAMASI DARBUOTIS POKARINEI LIETUVAI. — 
IŠKILMINGAS PAMINĖJIMAS BUS VĖLIAU.

Šiandie, rugsėjo 16 d. TT. 
Marijonų Seminarijoje šven
čiama svarbus gimtadienis, 
“birthday”. Ne rektoriaus, 
ne kurio mokytojo, ne kurio 
auklėtinio, bet pačios semi
narijos, kadangi šiandie su
eina lygiai 10 metų kai se
minarija oficialiai gyvuoja 
ir veikia.

Dešimts metų, berods į- 
sfcaigai trumpokas amžius, 
tačiau Dievui laiminant ir 
kilnios širdies geradariams 
remiant, palyginamai trum
pame tarpe seminarija, pra
džioj nedrąsi, nežinoma, iš
augo į sėkmingą, subrendu
sią, patikimą įstaigą, kuri 
lietuvių visuomenei, Dievui 
ir tėvynei, ruošia reikalin
gus vadus. Šiandie ruošia
ma laimingai darbuotis ir 
pokarinės Lietuvos labui. 

Pradžia I
TT. Marijonų seminarija 

iškilmingai pašventinta ir a- 
tidaryti 1934 m. rugsėjo 16 
d. Pašventinimo iškPmių šv 
Mišias laikė a. a. kun. J. Vai 
čiūnas, o pritaikintą pamok? 
lą pasakė a. a. k:'n. P. Vai
tukaitis. Prieš tai TT. Ma
rijonai savo auklėtinius siu*’ 
davo įvairiose vietose tęsti 
seminarijos mokslus: Mont- 
reai (Kanadoj); Lisie (UI.); 
Denver (Colo.); Kaune, Lie
tuvoje; Romoje, Italiioje; 
Washington, D. C. ir kitur. 
Bet atėjus sunkesniems lai
kams, tas nebuvo toliau įma
noma. Ne tik ekonominiais 
bet ir auklėjimo sumetimai' 
kongregacijai išeina svei
kiau turėti savo seminariją, 
kadangi ruošiantis darbuotis 
lietuvių tarpe, reikia juos

Jagminas, MIC., kuris grei
tu laiku pasirodęs gabus va
das ir auklėtojas eina jau 
kelintą rektoriaus terminą.

Pagerinimai — naujas 
sparnas ir nauja koplyčia

Laimė, kad pirmykšti Ma
rijos Kalnelių rūmai tiko 
naujos seminarijos reika
lams ir dėl to buvo galima 
greit prisitaikyti naujam 
darbui. Tačiau ne visko pil
nai užteko patenkinti pla
čiam seminarijos programui. 
1935 m. rudenį pradėta nau
ja statyba, kurioj įtaisyta 
miegami kambariai, knygy
nas, pamokų salės ir kitos 
patalpos. Nauja dalis apgy
venta šv. Tomo šventėje, ko
vo 7 d.

Pasidarius ankšta senoje 
koplyčioj, nutarta statyti 
naują koplyčią. 1935 m. ru
denį, TT. Marijonų Rėmėjų 
seimui pritarus ir pažadėjus 
paramą, 1936 m. kovo mė
nesį, pradėta naujos koply
čios kasimo darbai, o dar
bams sparčiai pasivarius, 
jau gegužio 31 d. įvyko nau
jos koplyčios kertinio ak
mens pašventinimas, kurį 
atliko kardinolo Mundelein 
ypatingai įgaliotas pralotas 
Mykolas Kručas.

Mirties šešėlis
Sėkmingą seminarijos gy

venimo eigą sudrumstė rug
sėjo 9 d. n. a? kun. Kulikaus
ko mirties, ir statybos dar 
bas laikinai sutrukdytas. Bet ' 
rudenį iš Romos grįžęs pro ’ 
vincijolas kun. J. Jakaitis. 
MIC., didelės energijos ir ne
paprastumo žmogus, visuo 
menei gausiai remiant, ste-

Marijonų Kongregacijos vy
riausias vadas, kun. Andrius 
Cikoto, MIC.

Z*
Pirmieji vaisiai

Dievui laiminant, po kelių 
metų susilaukta pirmu se
minarijos vaisių. 1939 m 
sausio 21 d. vyskupas O’- 
Brien Marijonų seminariios 
koplyčioje įšventino pirmuo
sius seminariįją baigusius a- 

i himnus: J. Kamandulį (J3ro- 
ckton, Mass.); A. Ignotą 

1 (W,aterbury, Conn.); M. Jod 
ką (Lawrence, Ma?s.); J. 
Dambrauską (Elizabeth, N. 
J.); P. Ciniką (Chicago., III.) 
ir P. Barauską (Newark, N. 
J.).

1940 m. kovo 6 dieną, irgi 
pačioje seminarijos koply
čioje šventimai suteikti 5 
marijonams, 4-iems kunigys
tės šventinimai, o vienam 
dijakonatas. Pažymėtina, 
jog šventinimus suteikė pats 
Apaštališkas Delegatas Jung 
tinėms Valstijoms, Jo Eks
celencija arkivyskupas Am- 
leto Cicognani. Į kunigus į- 
šventinti A. Naudžiūnas (S 
Boston, Mass.); M. šmigels- 
kis (So. Boston, Mass.); P.

Aukštakalnis (Donaldson, 
Pa.) ir J. Kuprevičius (Pro- 
vidence, R. I.); o dijakona- 
tą (o vėliau, vasarą ir ku
nigystę) gavo J. Baltrušai
tis (Brooklyn, N. Y.).

1940 m. gegužės 26 d. J- 
šventinti vėl keturi: A. Ma- 
rnkna (Worcester, Mass.): 
A. Miciūnas (Chicago, III.); 
J. šaulys (W,aukegan, III.) 
ir K. Stadalninkas (Phil-i., 
Pa.); 1941 m. įšventintas 
kun. A. Sandys (Mt. Carinei, 
Pa.), o 1942 m. kun. J. Au- 
gūnas (Wcrcester, Mass.)

1943 m. klasę, sudarė: J. 
Petrauskas Gardner, Mass.;
A. šepnta Brockton, Mass.;
B. Bulovas (Brooklyn, N. 
Y.); ir A. Gurklys (Water- 
būry, Conn.).

O šių metų rugp. 13 d. j- 
šventinti: S. Saplys (Dstro- 
it, Mich.); V. Parulis (Wor- 
cester, Mass.); J. Skrodenis 
(Brooklyn, N. Y); V. Rai

telis (Mahanoy City, Pa ) 
ir J. Savukynas (Pittston, 
Pa.).

Pažymėtina, jog TT. Ma
rijonų seminariją yra laukę 
ir lanko ne tik Marijonai, 
bet pasitaiko klierikų, kurie 
ruošiasi į pasauliečius ku
nigus. Todėl iki šiol imant 
Marijonus ir pasauliečius, 
kunigui TT. Marijonų semi
nariją lankiusių ir baigusių 
yra apie 35.

Mokytojai

Seminarijoje yra mokę 
arba šiandie moko sekanti 
kunigai — V. Kulikauskas, 
dr. J. Vaitkevičius, J. Ma- 
čiulionis, dr. P. Biskis, dr 
A. Jagminas, dr. V. Andrius 
ka, dr. J. Vaškas, P. Mali
nauskas, V. Cernaiskas. J. 
Janči-s, A. Morkūnas, A. 
Švedas, M. Urbonavičius, dr. 
K. Stadalninkas ir M. Urbo
navičius.

Iškilminga^ paminėjimas

Šiandie seminarijoje su
kakties proga daroiųas tik 
kuklus privatinis paminėji
mas su iškilmingomis pa
maldomis. Manoma vėliau 
šįmet, rudenį arba žiema, 
seminarijoje turėti viešą iš
kilmingesnį paminėjimą.

Seminarijoj, tat, šiandie 
iš dėkingų širdžių dangun 
link kyla nuoširdžiausios 
padėkos giesmė, iškilmingas 
“Te Deum”. Dėkojama Die
vui už gausias malones iš 
Jo rankų patirtas, prisime
nama gyvi ir mirusieji ge
radariai, kurių, duosnius šir

dies dėka buvo galima tuos 1 
darbus nuveikti.

TT. Marijonai ir visa lie
tuvių visuomenė gali drą
siai žiūrėti ateitin semina
rijos atžvilgiu. Vieniems ir 
antriems vieningai darbuo
jantis bug galima ateityje 
Dievui ir tėvynei nuveikti. 
dar garbingesnių darbų. ’

Ilgiausių metelių!

A. J. M.

ASTHMA
Palengvinimas per “ASMIN”

I VAL. AR PINIGAI ATGAL 
Dėl Naktinio ir Rytinio Kooulio 

Pabandykit BRONKES 
003 W. 63r<l St. Ellg. «515

STE VEN’S PIIARMACY

E3E

arčiau pažinti, su jais arti- i bėtinai greitu laiku užbai
miau veikti, patirti jų rei
kalus. Prie to dar lengviau 
auklėtiniuose įskiepyti ypa
tingą kongregacijos dvasią. 
Rektoriai

Pirmuoju seminarijas rek-

gė naujos koplyčios darbu”. 
Bet dėl tų darbų, kun. Ja 
kaitis pats nusidirbo, jog 
iš nuovargio pats sukrito ii 
naujos koplyčios dedikacijos 
dieną, gydytojo įsakymu, tu-

torium buvo a. a. kun. Vin- r®T° 8ul®ti lovoje.
cas Kulikauskas, MIC., ku
ris nuo pat pirmos paskyri
mo dienos pilnai pasidavė 
seminariios labui. Dėl įtem-i 
pto darbo, galima sakyti, ir 
prieš laiką mirė 1936 m. rug
sėjo 9 d, Sekanti seminari
jos rektoriais buvo žymus 
mokslininkas ir misijonie- 
rius, kun. dr. J. Vaitkevi
čius, MIC., ir jau Marijos

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!

į •

‘M

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikali&kų Instrumen
tų, Muzikaližkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktu

Taipgi taisome laikrodžius, 
l -aikrodėlius. Žiedus, Ražoms* 
Plunksnas, ir Muzikalius in
strumentus. Pasinaudokite!

IOHN A. KASS
TOWF.LRY — WATCHMAKER 

— MTJSIC

4216 ARCHER AVENUE 
t Pho«e: LAFAYKTTK 8617

Nauja seminarijos koply 
čia pašventinta 1937 m. bir
želio 6 d. Apeigas atliko Chi- 
cagos vyskupas page^binin 
kas Jo Ekscelencija William 
O'Brien, kuris dėl prisiriši
mo ir palankumo lietuviams, 
pats seminarijos koplyčioje 
įtaisė šv. Kazimiero spalvuo
tą langą. Pirmąsias iškilmin 
g&s Mišias naujoj koplyčioj 

Kalnelių alumnas kun. dr. A.| atlaikė tuo metu buvęs TT.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAIT1 OJ ANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

W1EBOI.DTS-GOI.DBL ATT

DEVINE OINTMENT
NonuU-pantU — NcnndsUntla

800 N. Clark St, City 
8UPEMOR 1462.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPVBLIO 6051

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
I .O A N ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 11414192 Archer Avė.

F
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PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ateikite šiandie!

JUSTIN MACKIEWICH, Pree. and Mgr.

3®

Stndlo Ooocfa

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

„Ml® WEST ROOSEVELT BOAD
J

Remkite ir platinkite dienraštį Draugą".

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

riAPGIJTU
VIENINTELIS AMERIKOS UETITVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAftTTS [STEIGTAS RAI. 11. 1933 M
J( WHFC U50 kilos

SEKMADIENIAIS - non I 
Iki 2 vą| popiet

KITOMIS DIENOMIS nu.. 
9:30 vai. vakare

F.KTRA PROGRAMAS Penk 
tadlenlaU »»»•<» T tirt S v. v

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

Telefonas — GROvehlll 2242
& -M



šeštadienis, rūgs. 16, 1044 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO IR APYLINKĖSE
So. Chicago žinutės

Stosim j darbą ir vieny
bėje veiksime.

Vyrai, į bendra 
frontą! i

Brighton Park. — šios 
kolonijos vyrai — jauni ir 
seni — ruošias susirinkti i 
Šventojo Vardo draugijos 
(Holy Name Society) masi
nį susirinkimą rytoj, rūgs. 
17 d., 3 vai. popiet, para
pijos salėje. Susirinkimas 
prasidės punktualiai. Tadgi, 
rengėjai prašo visų būti lai
ku.

Svarbiausią kalbą pasa
kys svečias, prof. John A. 
Zvetini, iš Loyola univer
siteto, ir žymus Šv. Vardo 
draugijos veikėjas. Taipgi 
kalbės Antanas Kaminskas,

Parap. mokykla. Vaiku
čiai su nekantrumu laukia 
pradedant mokslo parapijos 
mokykloje. Jau trečia sa
vaitė, kaip eina remontas 
kuris tuoj bus baigtas. Mo
kykla atremontuota ir iš
taisyta. Ypatingai daug pa
gerinimų padaryta kieme. 
So. Chioagos mokykla pro
gresuoja. Padidėjo devyniais 
naujais vaikais.

Džiaugiamės sulaukę sese
lių mokytojų —• Leonardo* 
ir Jasettoa. Pastaroji prieš 
keturis metus čia mokyto
javo.

Mūsų muzikė. Varg. L. Sa 
bonienė turi gerai išlavinu
si vyresniųjų chorą. Malo
nu atsilankyti į bažnyčią 
klausytis giedojimo naujų 
giesmių. Neatsilieka ir ma
žųjų choras. Mokyklai pra
sidėjus dar stropiai lavina 
savo balselius ir mažyčiai.

Sveikiname vadę ir cho- 
ristus-es.

Budriko radio
programa

Šį sekmadienį, rūgs. 17 
dieną, reguliarė Budriko ra
dio programa bus transliuo 
jama per WCFL-1000-k. sto 
tį, kaip 9:30 valandą vakare 
Programoj dalyvaus žymūs 
dainininkai-artistai; bus gra 
žiu liaudies dainelių, solų. 
duetų, taipgi smagios mu
zikos mūsų didžiulio radio 
orkestro. Visi kviečiami pa

siklausyti šios įdomios pro
gramos.

Šios programos lanko jū
sų namus virš 15 metų lė
šomis Juozo Budriko gerų 
rakandų, auksinių daiktų ir 
muzikos krautuvės, 3241 S 
Halsted St„ Bridgeport.

Kita puiki Budriko prog
rama yra girdima kas ket- 

į virtadienio vakarą, kaip 7 
valandą per Cicero radio sto
tį WHFC-1400-k.

Pranešėja

Prof. John Z ve tina

pirmininkas Šventojo Vardo 
draugijos Marąuette Park 
kolonijoj.

Susirinkimas šaukiamas 
atgaivinimui šventojo Vardo 
draugijos. Arkivyskupas Sa
muelis A. Stritch ragina 
kiekvieną vyrą atvykti dėl 
bendro katalikiško veikimo. 
Susirinkime taipgi dalyvaus 
kleb. Antanas Briška ir pa
rapijos vikarai: Stasys Va- 
luckas. Jonas Stankevičius 
ir Vytautas Mykolaitis.

Pro gramai paįvairinti, 
liaudies dainas dainuos šios 
kolonijos žymusis artistas 
ir vargonininkas Justas Ku
dirka.

Kviečiami veikėjai, biznie
riai, profesionalai, tėvai su 
savo vaikais.

S. P.

Karo auka. Jau buvo pa
skelbta, kad mūsų parapijos 
vėliavoje jau antra aukso 
žvaigždė randasi. Tai vos 
19 metų jaunuolis Vytautas 
Masiokas, kuris žuvo Pran
cūzijoje. Pamaldos už jo sie
lą įvyko rugsėjo 12 d. Pali
ko liūdinčią našlę motiną, 
brolį Clarence, kuris taipgi 
yra karo tarnyboje, ir ‘daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Reiškiame gilią užuojautą 
Masiokų šeimai.

Piknikas. — Parapijos pas 
kutinis šįmet piknikas įvyks 
rugsėjo 24 d., Vytauto par
ke. Klebonas deda pastangų, 
kad piknikas pavyktų. Nuo
širdžiai kviečia visus para
pijomis, svečius, pažįstamus 
iš kitų kolonijų atvykti j 
rudeninį kermošių.

Draugijų veikla, šv. Var
do dr-ji ir Šv. Teresės So- 
dalicija savo susirinkimuo
se nutarė rudenį imtis vei 
kimo surengiant įvairias pra 
mogas parapijos naudai. Y- 
patingai dabar, kada atlikta 
daug įvairių pataisymų apie 
parap. nuosavybę. Tie patai
symai daug kainavo.

.Fred L. Mills, 49 metų, 
prezidentas Mills Industries, J 
Ine., Chicago, kuris mirė lie
pos 5 d. Šv. Karoliaus ligo
ninėje, paliko nuosavybės už 
$300,000. Tai buvo pranešta 
praeitą trečiadienį.

Žmogžudys mkė. 
elektros kedėje

Alvin Krause, 29 metų, 
kuris nužudė du asmenis, 
praeitą penktadienį, 1:15 
vai. naktį, mirė elektros ke
dėje. Exekuciją stebėjo 61 
asmuo. Prieš mirtį jis grįžo 
prie Dievo. Ir mirtį šaltai 
sutiko.

Krause buvo nuteistas 
mirties bausme birželio 30 
d. už nužudymą Walter 
Bush, 51 metų amžiaus, pi
nigų keitimo įstaigos hold- 
ape, birželio 19 <L, 1943 m., 
5151 So. Kedzie avė., Chica
go-

Jis buvo nuteistas vasa
rio 1943 m. iki gyvos galvos 
kalėjiman už nužudymą gu
zais Miss Agnės Olson, 54 
metų, keitimo pinigų kasi
ninkės, 311 N. Pulaski. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas

Paliks mūsų koloniją. Mū
sų klebono sesutė ir švoge- 
ris M. E. Comello šiomis die 
nomis įsigijo namą ir ne 
užilgo išsikels. Apgailestau
jame, nes neteksime pavyz
dingų parapijonų. Tikimės, 
kad jie mūsų neužmirš ir 
dažnai atsilankys į' mūsų 
koloniją.

Linkime pasisekimo nau
joje vietoje.

Atostogavo. So. Chicagos 
raporteris turėjo puikias a- 
tostogas ir dėlto nesimatė 
žinučių “Draugo” skiltyse. 
Dabar jau grįžta prie darbo 
ir stengsis vėl teikti žinių 
iš mūsų kolonijos dienraš
čiui “Draugui”. Rap.

Susirinkimai
Town of Lake. — Drau

gystė Šv. Pranciškaus Ry
mietės laikys mėnesinį su
sirinkimą rugsėjo 17 d. 1 
vai. popiet, parapijos mokyk 
los kambaryje. Rast.

Kaltinami
Theodore Hulbert, 33 me

tų, ir jo žfflOflsUSarah, 21 
metų, patraukti teisman, 
kaltinant vagystėje ir plėši
kavime. Hulbert buvo paleis
tas iš Leavenworth kalėji
mo vasario mėnesį, po išbu
vimo kalėjime aštuonis me
tus.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PRO NE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
J* b / TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
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Meniški, Vertingi
paminklai 
MAU ŽOLĖJ AI 

ŽENKLAI

Štai Alumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

s J.

• f
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raRSoaiAUznD MSOMoaumi a.t no aūditiomil costi 
PARTTGTTIjAR PBOFIiB PRKFER PACHANIII PBODUOTIONS 

DismuBUToita ar thb pamous momtkulo oramitu

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
Kmcmrras rara —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LZTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of tha Uthuanlan Chambsr of Commarce

MODERNI BvMtai PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. HZashlngton Blvd. 5019 South Troy Street

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPubiie 4296 
VALANDO8: Kaediea M v. AeitaA fa- flekm. 9-6 vai.

POVILAS GUDAS~ ' • t

Gyveno: 5943 So. Sacramento Avenue, Chicago, III.
Mirė Rūgs. 14d., 1944, 11 v. v., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Telšių apskr., Medingienių 

par., Kentrakalnio km. Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime: seserį Marijoną Sal- 

dukienę ir švogerį Antaną ir jų du sūnus Jurgį ir 
Antaną (abu U. S. Armijoje); sesers dukterį Agotą 
Janušauskienę ir jos vyrą Kastantiną ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų Amerikoj ir Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas randasi Antano B. Petkaus ko
plyčioje, 6812 South Western Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, Rugsėjo 18d., 1944..
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimi

mo švenčiausios Panelės Marijos par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo, Švogeris, Jų Sūnai, Sesers Duktė 
ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt. — Ant. B. Petkus, Tel. GRO. 0142.

KBKIPKTfBS PRIE MU8 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ) KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
MMRi RANDASI PAS MUS JŪSŲ

PASIRINKIMUL

Geriausio Matertoio ir Darbo.

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

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iŠ mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuve: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(NetoU Grand Ava.)
PHONE: SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGESJrograma 
(1890 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Išdaužė synagogos 
langus

Šios savaitės pradžioje 
buvo žydų synagogos, 2660 
E. 75th str., keturi langai 
išdaužyti, ir didelis medis 
įmestas. »*

Pasak Grand Crossing po
licijos pranešimų, šiais me
tais šešis kartus synagogos 
langai buvo išmušti ir suža
loti religiniai daiktai. Tai 
įvyko prieš didesnes žydų 
šventes ar pamaldas.

Pastarasis vandalizmas 
įvyko, kaip minėjom, šios 
savaitės pradžioje, prieš žy
dų naujus metus, kurie pra
sideda sekmadienio ryte.

Raudonojo Kryžiaus 
vakarienė

Šį sekmadienį mūsų pa
rapijos Raudonojo Kryžiaus 
skyrius turės vakarienę su 
įdomia programa, kurią iš 
pildys Bartkienės choras iš 
Čikagos.

Tikslas vakarienės yra pa- 
trij-otiškas ir,gražus, būtent: 
suteikimui Kalėdų . dovanų 
mūsų parapijos kareiviams, 
neapleidus ir merginų, ku
rių turime dvi, ir abi Waves. 
Vakarienės šeimininkės kvie 
čia visus dalyvauti ir prisi
dėti prie kilnaus tikslo.

PIRKITE KARO BONUS!

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

•• p f <r
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PIRKIT TIESIOG IS. . i t f : . į. ■ #
ŽMONIŲ, KURIE PATY3 

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumeni 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

- Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvebill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimai

Dienų ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyvi

L Bl
10821 SO. MICHIGAN

JKAUSKAS
AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANU
8307 LITGANICA AV

kS M. PHILLIPS
E. Pbon« Y AKUS 4008

J. UI

4848 SO. CALIFOBNI *

JLEVICIUS
A AVĖ. Phone LAF. 8578

p. J
8854 SO. HALSTED £ 

Tetophi

■ RIDIKAS
IT. 710 W. 18th STREET
Me TARUS 1410

L
1640 WBST 46«k ST.

J. ZOLP
Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITGANICA AV

EVANAUSKAS
E. Phone YARDS 1138—80

2814 WEST 28rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

LACHAWICZ m SUNA1

; - -



OTCHRASTIB draugas, CHICAGO, šeštadienis.

Dievo Apvaizdos Parap., I8th Street Kolonijos, Milžiniškas Bazaras
PRASIDEDA SEKMADIENĮ. RUGSĖJO (SEPT.) 17 d„ 1944 DIEVO APVAIZDOS PARAP. SVET., 18-tos ir S. UNION AVĖ

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

šiuomi visi Chicagos ir apielinkės Lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti 

į šį mūsų metinį bazarą ir linksmai praleisi Bazaro dienas su aštuoniolikiečiais.

Kviečia — KUN. KLEB. A. MARTINKIIS IR PARAP. KOMITETAS.

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

Nuo spalių 1 dienos

Vieno punkto mėlyni guzikiukai 
(tokens) nebebus vartojami

WASHINGTON. — Nu
traukiamas vieno punkto 
mėlynų guzikiukų-pinigėlių 
(tokens) naudojimas,' pra
dedant spalių 1 dieną. Apie 
tai pranešė OPA administra
torius Chester Bowles.

Kadangi praktiškai visos 
kenuotos ir buteliuose dar
žovės, vaisių košė ir įvairus 
procesuotas maistas išima
mas iš racionavimo progra
mos, nuo rugsėjo 17 dienos, 
tki šis žingsnis yra galima 
padaryti.

Štai kas reikia žinoti dėl 
mėlynų guzikiukų (tokens):

1. Pradedant rugsėjo 17

Iš ugniagesių gyvenimo
4

Black Oak gavo padangas (tires), bet 
neteko gaisrininko viršininko

KOKIUS "TRIUBELIUS” TURĖJO SAVANORIŲ 
GAISRININKŲ DEPARTAMENTO VIRŠININKAS

Gyvenime žmogų aplanko 
vargai. Gi va, Virgil Parde 
pateko į vargų vežimą. Kai 
jis turėjo darbą, — neturė
jo padangų, kai gavo padan
gas nebeturi darbo.

Parde, gyvenantis 5829 W. 
25th avė., Hammond, buvo 
per penkis metus savanorių 
gaisrininkų departamento 
viršininku, Black Oak, piet
rytinėje miesto dalyje. Ir va
žiuodavo prie gaisrų. Prieš 
šešis mėnesius jo padangos 
(tires) liko labai sulopytos, 
ir buvo baimė važiuoti.

Jis paprašė keturių naujų 
padangų. Vėliau po mėnesio 
jis gavo vieną padangą 
(tire). Bet nieko gero nega
lėjo daryti, nes kitos trys

Skaudi tragedija •

Užtroško keturi vaikai nuo garų
PEČIUS PRAKIURO, KAI BUVO PUSRYČIAI VERDA

ME TĖVAI MELŽĖ TUO LAIKU KARVES

STOCKBRIDGE, Wis. —
Netoli Shęrwood įvyko dide
lė tragedija. Bernard Tenne- 
sson keturi vaikai užtroško 
nuo garų. Garai kilo iš kero- 
sino pečiaus, kai vaikų tėvai 
melžė karves.

Tennesson’ai negalėjo tuo
jau įeiti į fannos namą, nes 
buvo garų, ir kai tėvai įėjo į 
namą, vaikai buvo jau mirę.

Užtroško nuo garų šie vai
kai: Joseph, 5 metų, Patsy, 
4 metų, Frank, 2 metų, ir 
Phyllis, 5 mėnesių. Visi vai
kai miegojo viršuje, kai ga
rai Išsiveržė iš pečiaus, ku

dieną, pardavėjai nebeduo
da vartotojams mėlynų gu
zikiukų dėl racionavimo kei
timo.

2. Nuo rugsėjo 17 dienos 
iki rugsėjo 30 dienos, pirkė
jai gali išleisti savo mėlynus 
guzikiukus tik grupėse iš 
dešimties. Jei reikalinga, lai
ke to periodo, jie gali sudėti 
guzikiukus, kad sudarius de
šimties vienetą. Mažiau kaip 
dešimt guzikiukų negalima 
naudoti.

Šeimininkės turi sunaudo
ti mėlynus guzikiukus, nes 
po rugsėjo 30 dienos nega
lima bus vartoti.

buvo prastos.
Jis paprašė kitų trijų pa

dangų (tires), bet dar nėra 
laimės.

Atėjo rugsėjo 5 diena, bet 
jis negali važiuoti prie gais
ro. Ir jis pareiškė atsisakąs 
nuo viršininko pareigų. Atė
jo rugsėjo 7 diena, ir Parde 
buvo paskirta dar dvi pa
dangos, — dabar turėjo jau 
tris.

Rugsėjo 13 dieną draugai 
jam surado ketvirtą padan
gą. Bet buvo pervelu.

Jo rezignacija (atsisaky
mas) nuo viršininko parei
gų buvo priimtas.

Jis dabar gali važiuoti 
prie gaisrų, bet tik z kaipo 
stebėtojas,

riame tėvai virė pusryčius. 
Pečius prakiuro ir susidarė 
kerosino garai, ir įvyko 
skaudi nelaimė.

Apie tai teko sužinoti rug
sėjo 16 dieną.

Paralyžius.
Sveikatos pareigūnams 

pranešta praeitą ketvirta
dienį, kad įvyko vienas nau
jas susirgimas paralyžiumi 
Chicagoje ir vienas Cook 
kauntėje, už miesto ribų.

Skelbkltės "Drauge".

PREMIJA KATALIKŲ LITERATŪROJ

Chicago arkivyskupas Samuel A. Stritch įteikia kun. Edward F. Murphy, S.S.J., če
kį — premiją Bruce-Extension suruošto kontesto katalikų literatūroj. Kiti nuotraukoj 
— kontesto teisėjai, “Extension” žurnalo redaktoriai ir Bruce Publishing Co. savi* 
ninkai. (NCWC-Draugas)

I
Kas Girdėt? 

Chicagoje e

Apvogė
Aikštėje, 631 N. Wabash 

avė., buvo pastatytas auto
mobilis. Iš automobilio kas 
tai paėmė du suitcasius, ku
riuose buvo vyriški ir mo
teriški rūbai, fontaninė 
plunksna ir trys dėžės ciga- 
riečių. Visa tai kaštuoja 
$400.

* * *

Pametė piniginę

Fred Waterman, 4723 Ken- 
wood avė., pametė savo pi
niginę ir $22 47-t.os gatvės 
gatvėkaryje, tarp Kcdzie ir
Ashland ves.* ♦ ♦
Apiplėšė

Ginkluotas negras sulaikė 
krautuvės vedėją ir jo padė
jėją praeitą ketvirtadienį 
po pietų ir pabėgo su $143. 
Apiplėšimas įvyko krautu
vėje, 191 W. Madison str.• • » 
Pametė žiedą

Misg Florence Trenk, 1623 
E. 68th str., pametė deiman
tinį žiedą, už $600. Apie tai 
pranešė policijai praeitą ket
virtadienį.

Rado lavonų
Mrs. Ruth Wallace, 38 me

tų, 976 Golf, Calumet City, 
Ind., mirė praeitą penkta
dienį nuo pasikabinimo. Jos 
vyras John J. Wallace, mies
to teisėjas, kuris rado lavo
ną, pasakė, kad ji buvusi 

[ nesveika.

Europos karo fronte

3,555 amerikiečiai kariai sužeisti
Karo departamentas rug

sėjo 14 diėną pranešė 3,555 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareiviu pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos karo 
apylinkėje.

Sužeistųjų karo fronte ka
rių skaičiuje 198 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš In
diana — 30; iš Michigan — 
25; ir iš Wisconsin — 49.

$148,408.83 paliko
Frank E. Wilhelm, 62 me

tų, kuris buvo pirmuoju vice
prezidentu . Cudahy Packing 
kompanijoje, paliko nuosa
vybės už $148,408.83. Mr. 
Wilheim, kuris gyveno 735 
Ravine avė., Lake Bluff, mi
rė rugpiūčio 29 d. traukiny
je, kai grįžo namo iš Chica
gos.

TAUKOS ŠIURPIO

Valstybės ir miestelių policija, geležinkelių darbininkai 
ir civiliai iš visos apylinkės subėgę į dviejų traukinių ka
tastrofos vietą ir iš sudaužytų vagonų rankioja žuvusius 
keleivius. Katastrofa, kaip Jau žinome, įvyko netoli Terro
Raute, Ind. (Acme-Draugas telephoto)

Sužeistųjų kareivių skai
čiuje yra pvt. George Bor- 
kowski, jo motina gyvena 
1712 N. Richmond avė.

Užmušė jaunuolį
Stanton avė. policija pra

eitą penktadienį kaltino jau- 
namečių baseball rungtines 
dėl nužudymo jaunuolio, ku
ris buvo nušautas, kai jis sė
dėjo prie bažnyčios laiptų, 
3143 Michigan.

Auka buvo Andrew Haley, 
15 pietų, negras, 3139 
Prairie, buvęs Wendell Phil
lips high school mokinys.

Policija pasakė, kad pen
ki negrai jaunuoliai, apie 
17 ir 18 metų, važiavo auto
mobilyje ir paleido šūvį iš 
revolverio į jaunuolį.
> KATASTROFOS

Atmintis iš karo lauko

Pinigai šovinyje
SURINKTI PINIGAI BUVO 
ATIDUOTI KAREIVIŲ 
KLUBO REIKALAMS

Andrew Waytula, 21 me
tų, 754 De Koven str., buvo 
sužeistas pirmoje invazijoje 
Italijon, dabar dėvi purpu
rinę širdį (Purple Heart) 
už pasižymėjimą kovoje. Jis 
parsiuntė savo broliui Pet
rui 75 mm tuščią šovinį, 
kaipo atmintį. Petras yra 
savininkas tavemo, 1134 S. 
Canal str.

Petras šovinį padėjo savo 
taverne, ir kiekvieną kartą, 
kai parduodavo pakelį ciga- 
riečių už 18 centų, jis gau
davo iš kostumerių 2 centus 
priedo ir tuos du centus 
įmesdavo į šovinį.

Kostumeriai bežaisdami 
įmesdavo dešimtukus, nike
lius ir centus į šovinį,

Rugsėjo 13 dieną šovinys 
buvo pripildytas, ir Petras 
IVaytula išėmė iš šovinio 
$302.47, kurie buvo atiduoti 
ŪSO (kareivių klubui).

| Grįžta iš vokiečių 
Į nelaisvės

Karo departamentas rug
sėjo 13 dieną pranešė 233 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, bu
vusių vokiečių nelaisvėje, 
kurie grįžta į Jungtines A- 
merikos Valstybes, švedų 
Gripsholm laivu, pasikeitus 
belaisviais Gotesburge, Šve
dijoje. Laivas atvyks į šį 
kraštą šio mėnesio pabaigo
je.

Grįžtančių iš nelaisvės ka
rių skaičiuje 21 vyras yra iš 
Illinois valstijos. Jų skaičiu
je yra Sgt. Charles Rudžius, 
jo motina Mrs. Paulina Bū
džius gyvena 3519 W. 26th 
str.. Chicago; ir private lst 
class Eugene A. VVarekois, 
jo motina Mrs. Marcelis Wa- 
rekois gyvena 7229 Stewart 
str.

Mirtis kelyje
Mrs. Anna J. Parmely, 23 

metų, 15210 Myrtle avė., 
Harvey. ir jos švogeris Ro- 
bert E. Parmely: 15 metų, 
14614 Halsted str., Harvey, 
tapo užmušti praeito ketvir
tadienio vakare, kai jų auto
mobilis susidūrė su Grand 
Trunk geležinkelio- keleivi
niu traukiniu, Harvey.

Nelaimė įvyko Park avė. 
skerskelyje, tarp 152-ros ir 
153-čios gatvės. Automobilį 
vairavo jaunuolis.

Skaityk ir platink Drau
gė”.

X Elzbieta Lankauskienė. 
savininkė Elizabeth’s Lin- 
gerie Shop, Cicero, III., pen
kine prisidėjo prie "Draugo”
ofiso remonto. Nuoširdus a- 
čiū.

X Aifred R. Betaut’as, 
Mus. 2-c po devyniolikos1 mė 
nėšių Bacifike ir įvairių per
gyvenimų, džiaugias nors 
laikinai sugrįžęs į Ameriką.

X Serž. V. Mickūnų, ku
ris kariuomenėj eina inžinie
riaus pareigas ir randasi N. 
Carolina valst., gimtadienio, 
rugsėjo 16, proga tėvai už
prašė šv. Mišias, kad Die
vas laimintų visus jo žygius.

X Šv. Mykolo parapijos 
metinis bazaras prasidės ry
toj, sekmadienį, popiet. Ba
zaras bus šeštadieniais (pra 
sidės vakare) ir sekmadie
niais (prasidės popiet). Baig 
sis didelėmis laimėmis spa
lių 15 d. Kleb. kun. P. Ga
šlūnas kviečia visus siavo 
laimę išbandyti.

X Bronius Pilipauskas, bu 
vę3 Šv. Juozapo parapijos 
komiteto narys ir choristas, 
kuris dabar tarnauja ka
riuomenėj kur nors Pacifi- 
ke, šiomis dienomis apdova
notas dviem medaliais —t
Soldier’s Medai ir Purple 
Heart — už narsumą kau
tynėse ir sužeidimą. Be to, 
jis pakeltas į Staff Sargeant 
laipsnį.

X Rytoj, rugsėjo 17 dieną 
Aitros Vartų parap. “Rū
tos” darže (West Side), ben
drai Tėvų Marijonų Bendra
darbių ir Vargdienių Seserų 
Gildos įvyks piknikas para
pijos naudai 7 vai. vakare. 
Kaip vietiniai, parapijiečiai, 
taip ir svečiai iš kitų kolo
nijų kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti piknike 
ir paremti. Klebonas kun. M. 
Jodka ir virŠminėtų draugi
jų valdybos nuoširdžiai vi
gus priims.

X Wi11iam J. (BU1) Sin 
kus su Margareta Samul&i- 
te Moterystės Sakramentą 
priims rugsėjo 17 d., Šv. Jur 
gio bažnyčioj, 3 vai. popiet. 
Vestuvinė puota įvyks South 
more Hotel. Jaunasis yra 
gimęs ir augęs Bridgeporf 

j kolonijoj ir neseniai paliuo- 
suotas iš Navy dėl sužeidi
mo tarnybos metu. Jis yra 
baigęs Laidotuvių direkto
riaus mokslą. Povestuvinę 
kelionę atlikę Wisconsin ir 
Minnesota vai. apsigyvens 
pas jaunojo tėvus 117 West 
74 St.




