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US KARIAI ĮSUPO DAR DVIEJOSE PALAU SALOSE
Iškilmingas United Lithuanian Relief 

Fund Centro New Yorke Atidarymas
Vienų Jų Baigia Visai Užvaldyti;

Dar Kartą Puolė Philippinų Salas
NEW YORKAS, rūgs. 29. 

—(LAIC)—ULRFA Head- 
ąuarters savo jsisteigimą 
pažymėjo jaukiu pobūviu 
savo patalpose, 19 West 44th 
Street, New Yorke, rugsėjo 
26 d.

Svečių ir vietinių prisi
rinko apie 70. Jų tarpe buvo 
Newbold Morris, President 
of the City Council, Lietu
vos Pasiuntinys Pulk. P. ža- 
deikis, New Yorko Arkivys
kupijos Atstovas Msgr. Ro- 
bert E. McCormick, Elliot 
J. Jensen, Secretary of the 
Budget Committee of the 
National War Fund, R. K. 
Bishop, iš National War 
Fund, Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke J. Bud
rys su savo bendradarbiais. 
LAIC štabo nąriai ir dauge
lis kitų Greater New York 
žinomų asmenybių. Skaitlin
gai buvo atstovaujami kitų 
valstybių šalpos fondai. Ko
respondentų tarpe matėsi 
New York Times atstovas.

Pasakė Kalbas
Nenumatytų aplinky b i ų 

sutrukdytas paskutinėje mi
nutėje, į pobūvį negalėjo at
vykti ULRFA Honorary 
Committee narys James A. 
Farley. šeimininkų tarpe, be 
pirmininko Kun. Dr. J. B. 
Končiaus, dalyvavo Kun. J. 
Balkūnas, Nadas Rastenis, 
John P. Tuinila, ir kiti ben
dradarbiai.

Rusai Veržiasi į Linijas prie Rygos
MASKVA, rūgs. 29.—Ru

sų kariuomenė perkirto vo
kiečių linijas pagal Lenki- 
jos-Čekoslovakijos sieną ir 
perėjo į čekų teritoriją. Ru
sai užėmė Vydran geležin
kelių centrą, keturias my
lias Čekoslovakijos gilumoj.

Tėvas Numetė Savo Vaikučius i Upę
COSHOCTON, O., rūgs. 29. 

—Policija suareštavo War- 
ren Patterson, 31 metų am
žiaus, kuris prisipažino, kad 
jis nuo tilto metęs du savo 
keturių sūnų į Mohican upę, 
dėlto, kad jis neturėjęs kur 
juos dėti.

Vienas tų vaikų, pusantrų 
metų Larry, prigėrė. An
tras, Raymond,,7 metų, išė
jo į krantą ir vaikštinėjo 
per lietų, kol pravažiuojąs 
automobilistas jį paėmė.

Kiti du vaikai, Gene ir 
Glenn, 8 metų dvynukai, bu
vo palikti po medžiu apie 
pusę mylios nuo tilto, kur 
išsėdėjo lietuje 16 valandų, 
kol buvo rasti.

Po trumpo Kun. Dr. Kon
čiaus sveikinimo žodžio, bu
vo sugiedotas Amerikos Him 
nas. Msgr. R. E. McCormick 
perskaitė invokaciją.

Kalbas pasakė p.p. New- j 
bold Morris ir Lietuvos Pa
siuntinys Pulk. P. žadeikis. 

Atgaus Nepriklausomybę
Tiek turiniu, tiek parink

ta tema, abi kalbos buvo 
labai reikšmingos. Skirtin
gos tarnybinės padėties ir 
tautybės nepaisant, abu kal
bėtojai užakcentavo Atlan
to Carterį. Nevvbold Morris 
pabrėžė, kad šio krašto po
litika nuo nustatytos kilnios 
vagos nenukryps, vadinasi, 
ir Lietuva, anksčiau ar vė- 
Ha?\ savo nepriklausomybę 
atgaus.

Pobūviui pirmini n k a v o 
Kun. Dr. J. B. Končius, ku
ris paaiškino organizacijos 
pobūdį ir jos tikslus.

Su pirmininkavusio padė
kos žodžiu ir Lietuvos Him
nu, oficialioji pobūvio dalis 
buvo baigta.

Himnams sudainuoti ma
loniai talkininkavo žinomos 
solistės, M. Kižytė ir B. Dar- 
lys.

Times korespondento ap
rašymai tilpo rugsėjo 27 d. 
New York Times laidoje 
8-me puslapyje pavadinimu 
“Appeal for Lithuania.’’

Šiaurėje rusų kariuomenės 
pasivarė arčiau Rygos ir 
vietom įsiveržė į nacių po
zicijas aplink tą Baltijos 
ucstą, kur naciai norėtų at
silaikyti prieš rusų puolimą 
ir užvilkint Pabalčio vajų 
per ateinančią žiemą ir pa
vasarį.

Patterson yra persiskyręs 
nuo žmonos.

KARO BIULETENIAI
—Naciai skubiai siunčia 

rezervus į Nijmegen apylin
kę Olandijoje.

— Vienas raportas sakė 
U.8. septintos armijos ka
riai jau įsilaužė į Belfort 
perėją.

—Anglijos užsienių Sekr. 
Eden sakė nacių aukštoji 
komanda ruošiasi naujam 
karui po nacių nugalėjimo.

— Lenkų vyriausybė Lon
done atleido Gen. Sosnkows- 
ki. Jo vieton paskyrė Gen. 
Tadeu*sz Komorowski (Gen. 
BorJ .

VOKIEČIAI PALIEKA NAMUS

Vokiečiai civiliai gyventojai apleidžia savo namus, kurie buvo sunaikinti vokiečių 
artilerijos, bandant išvaryti sąjungininkų kariuomenę iš miestelio. Acme-Draugas.)

Japonai Sako Užėmė 
JAV Aviacijos Bazę

SAN FRANCISC0, nigs. 
29.—Japoni’ štabas sakė jų 
kariuomenė, žygiuodama į 
Kweilin, Kwangsi provinci
jos sostinę, okupavo Paoch- 
ing ir Hanchuk, kur randa
si priešakinė amerikiečių 
aviacijos bazė.

Kol kas, nėra jokio pat
virtinimo tam japonų pra
nešimui.

'Trys Didieji' Gali 
Susitikti Italijoje

LONDONAS, rūgs. 29.— 
London Daily Mail diploma
tinis korespondentas sakė 
Min. Pirm. Churchill, Prez. 
Roosevelt ir Prem. Stalino 
suėjimas yra “planuojamas 
gruodžio mėnesiui ir gali 
būt įvyks Turine,” šiaurva
karinėj Italijoj.

Numatomos ir kitos vie
tos tam suėjimui, bet, anot 
korespondento, “galutinas 
nutarimas negali būti pada
rytas iki po Amerikos pre
zidentinių rinkimų.”

Šveicarija Sustabdys
Ginklų Eksportavimų

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 
29.—Šveicarijos vyriausybė 
nutarė sustabdyti visų gin
klų eksportavimą. Įsakymas 
įsigalioja sekmadieny. Nors 
tas draudimas liečia visus 
kraštus, jis labiausiai pa
veiks Vokietijai.

Amerikiečiai Suėmė 
184,713 Vokiečių

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rūgs. 29.—Oficialiai 
pranešta, kad nuo invazijos 
pradžios Amerikos pirmoji 
armija suėmė 184,713 nacių 
belaisvių. Britų antroji ar
mija tuo pat metu suėmė 
84,062 nacius belaisvius.

Paskyrė Vysk. Cushing
Bostono Arkivyskupu
WASHINGTON, rūgs. 29. 

— Apaštalikcji Delegacija 
šiandien pranešė, kad J. E. 
Vyskupas Richard J. Cush
ing, Bostono katalikų dioce- 
zijos vyskupas pagelbinin- 
kas nuo 1939 metų, buvo 
Šv. Tėvo paskirtas Bostono 
Arkivyskupu.

JAV Kariai Italijoje 
Okupavo Battiglia

ROMA, rūgs. 29.—Žygiuo 
darni į šiaurryčius per lietų 
ir dumblą, penktos armijos 
amerikiečiai kariai užėmė 
Battaglia, 11 mylių nuolmo 
la, svarbaus miesto Po klo
ny, prie Bologna - Rimini 
plento.

Amerikiečiai taipgi užė
mė tris kalnus, kurie domi
nuoja kelią šiaurėn ‘ į Bo
logna.

Pietrytiniam Po klonies 
krašte britų aštuntos armi 
jos jėgos taipgi pasivarė 
pirmyn.

NACIAIPRADEDA 
NAIKINTI TURINĄ

NEW YORKAS, rūgs. 29. 
—Šveicarijos Tribūne deGe 
neve atspaude pranešimą iš 
Italijos parubežio, kuris sa
kė naciai ruošiasi “apleisti 
Turiną ir visą Piedmont apy 
linkę,” ir jau pradėjo sunai
kinti valdžios rūmus, fabri
kus ir aerodromus.

KALENDORIUS
Rugsėjo 30d.: šv. Jeroni

mas; senovės: Žymantas ir 
Bytautė.

Spalių ld.: 18,-tas Sekmad. 
po Sekminių, Šv. Remigijus; 
senovės: Mantis.

Spalių 2d.: šv. Aniuolu 
Sargų; senovės: Eidvilis ir 
Povandė.

OPAS
Ūkanota. Šilčiau.

Argentina Nepriims 
Karo Kriminalistų

BUENOS AIRES, rūgs. 
29.—Argentinos vyriausybė 
pranešė Anglijai, kad ji ne
įsileis karu kriminalistų, ir 
neduos jiems Argentinoje de 
pūliuoti pinigus ar įsigyti 
nuosavybes.

FDR Smerkia Argentiną 
už Jos Pro-Naciškumą

WASHINGTON, rūgs. 29. 
—Prez. Rooseveltas šiandien 
pasmerkė Argentinos vy
riausybę už jos palinkimą į 
nacių-fašistų ideologiją tuo 
metu, kada Vokietija nuga
lima Europos fronte.

Rooseveltas sakė Argen
tina atsisuko prieš tarp- 
Amerikų planą apsiginti nuo 
nacių agresijos ir kad kiek- 

5 vienas kraštas bus teisiamas 
dėl savo rolės kare.

Puolė Saarbruckenų 
ir Siegfried Liniją

LONDONAS, rūgs. 29.— 
Amerikos B-26 Marauder 
lėktuvai dienos metu šian
dien atakavo Siegfried Lini
jos pozicijas ir Saarbrucken 
apylinkę.

Vidutinieji b o m b e r i a i 
smarkiai puolė Wenenheim 
sritį, apie 20 mylių į rytus 
nuo Saarbruckeno, ir gele
žinkelius Saarbruckene.

Paruošia Planus 
Reicho Suvaržymui

WASHINGTON, rūgs. 29. 
—Prez. Rooseveltas įsakė 
užsienio ekonomijos admini
stracijai paskubinti studijas 
dėl būdų sulaikyti nuo Vo
kietijos jėgą kuria ji galė
tų ateity ir vėl pradėti karą.

Prezidentas užginčijo pra
nešimą, kad jo kabineto na
riai nesutinka tarp savęs 
dėl planų Vokietijos galuti- 
nam nuginklavimui.

WASHINGTON, rūgs. 29. 
—Laivynas pranešė, kad a- 
merikiečiai kariai trečiadie
ny išlipo dar dviejose Palau 
salose, į šiaurę nuo Peleliu.

Tos salos yra Geiseibus Ir 
Kcngauru. Viena jų jau bai
giama okupuoti, ir Amerikos 
lėktuvai vartoja ten esantį 
aerodromą.

PEARL HARBOR, rūgs. 
29.—Laivynas pranešė, kad 
Adm. William F. Halsey tre 
čiasis laivyno dalinys šeštar 
dieny ir vėl pasiuntė savo 
lėktuvus atakuoti japonus 
Philippinuose. Tai buvo sep

Amerikiečiai Jau Prie Belfort Perėjos
LONDONAS, rūgs. 29 — 

Dviejų Amerikos armijų ka
riai pietiniam sąjungininkų 
fronto gale dasivarė iki pat 
Belfort perėjos, ir prisiarti
no iki 20-25 mylių nuo ke
turių svarbiųjų perėjų Vo- 
sages kalnuose.

Gen. Patton trečioji armi
ja ir Gen. Patch septintoji 
armija atmušė pakartotinas 
nacių kontratakas ir pasis
tūmėjo pirmyn nuo trijų iki 
penkių mylių.

Patton šarvuočiai vakar 
sunaikino 82 priešo tankus. 
Abi tos armijos užėmė 10 
kaimų.

Dvidešimts mylių į šiaurę 
nuo Aachen, Amerikos pir
moji armija pasivarė pir
myn mylią pagal Vokietijos- 
Olandijos sieną.

Šiaurėje, britų antroji ar
mija pasiekė Maas (Meuse) 
upę Olandijoje 20 mylių plo

Suomių Kova prieš Nacius Sulielėjo
STOKHOLMAS, rūgs. 29. 

—Norėdami išstumti nacius 
iš Suomijos, kaip numatyta 
paliaubų sutarty, suomiai 
kariai veržiasi į šiaurę ir 
jau pasiekė Olhava upę.

Suomiai randasi 15 mylių 
nuo Kuivaniemi miesto, prie 
to paties vardo upės. Anot

Perdavė Prezidento
Sveikinimą Popiežiui
VATIKANAS, rūgs. 29 — 

Šv. Tėvas šiandien priėmė 
Rodriąue Kardinolą Ville- 
neuve vienos valandos audi
encijai. Sakoma Quebeco 
Kardinolas perdavė Popie
žiui Pijui XII Prez. Roose- 
velto ir Min. Pirm. Chur- 
chillo sveikinimus kardino
las vyko Vatikanan tuo me
tu, kaip Roosevelt ir Chur
chill laikė savo konferenci 
ją Quebec’e.

tintas toks puolimas šį mė
nesį.

Amerikiečiai lakūnai nu
mušė septynis japonų lėktu
vus, kurie pakilo priešintis, 
ir sunaikino dar 29 ant že
mės centriniuose Philippi
nuose, tad per septynias die 
nas sunaikinta 1,014 japonų 
lėktuvų.

Amerikiečiai taipgi nus
kandino 22 priešo laivus, jų 
tarpe keturis karo laivus, 
kas pakėlė septynių dienų 
skaičių iki 160 sunaikintų 
laivų.

Lėktuvai sužalojo kitus 
43 laivus, jų tarpe du kitus 
karo laivus.

čio frontu, tik dvi ar tris 
mylias nuo Vokietijos, ir at
mušė nacių kontratakas iš 
Reichswald miško tuoj že
miau Kleve.

Žemiau Aachen, prie Že
mutinio Liuksemburgo kam 
po, pirmoji armija užėmė 
Remich ir pasiekė Vokieti
jos sieną.

Calais pakrantėje kana
diečiai davė naciams 24 va
landų paliaubas, kad duoti 
jiems progos iškelti civilius 
gyventojus.

Nieko nepasakyta apie 
pirmos armijos veiklą Hurt- 
gen miške, iš kur ji veržiasi 
į Reiną Koelno link.

Feldmaršalo Montogmery 
jėgos veržiasi vakaruosna iš 
savo pozicijų Olandijoje, 
kur jos gręsia 200,000 nacių 
jėgai, ir praplėtė savo pozi
ciją anapus Antverpo-Turn- 
hout kanalo.

komunikato, žygiavimas su- 
lietėjo dėlto, kad reikia iš
taisyti nacių išsprogdintus 
kelius ir geležinkelius.

Kautynės tęsiamos Lap- 
lando srity, kurią naciai at
sisako apleisti. Suomiai sa
ko ten “varomasi pirmyn.”

NAUJA NACIU BOMBA 
SVERIA 14 TONŲ

KUR NORS PRANCŪZI
JOJE, rūgs. 23.—(Sulaiky
ta)—Amerikos trečios armi 
jos kariai rado žinias apie * 
nacių “V-3” ginklą—14 tonų 
bombą, kurios sprogimo jė
ga jaučiama beveik dviejų 
mylių atstume. *

Pati bomba yra kuone 60 
pėdų ilgio, Buvirš penkių 
oėdų storumo, iššaunama 
tiesiog aukštyn ir tuomet 
radio kontroliuojama.
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WAUKEGAN'O LIETUVIŲ ŽINIOS
IŠKILMES BAŽNYČIOJE 
IK SALĖJ E

Kunigo klebono Juozape 
Čužauako sidabrinis jubilie 
jus puikiai pavyko. Buvo a- 
pie 13 svetimų kunigų, ir šv 
Mišios buvo labai įspūdin
gos, buvo atnašaujama iš
kilmingai su asista.

Šv. Baltramiejaus chorai 
labai puikiai pasirodė su sa 
vo maloniais balsais, išla 
vinti St. Žyliaus ir gražia 
sugiedojo šv. Mišias. O Sac 
rum Convivium — Perosi — 
solo sugiedojo Butkaitė.

Bankiete sudainuoti dvi 
gražios dainelės: “Ilgiausių 
metų” ir “Miškų gilelė”. S 
lo sudainavo Florence But
kaitė. “Smoke gets in your 
eyes” — J. Kern, “Tykiai 
Nemunėlis” — M. Petraus
ko. Antanina Bačkienė su
dainavo solo: “Ko vėjai pu
čia” Šimkaus ir My Hero — 
Straus.

Mokyklos vaikučiai sese 
lių buvo labai puikiai išla 
vinti ir pasirodė labai gerai 
Konstantinas Klioris pasvei 
kino kleboną nuo seselių ir 
vaikučių, ir taipogi R. Ra
čas sveikino kleboną nue 
1943 klasės.

Bankiete jubiliatą sveiki 
no kun. M. švarlys, kun. P 
Katauskas, kun. M. Urboną 
vičius, kun. Camron, kun 
Matajas (iš Lake Forest) ir 
kun. Urba, kuris buvo vaka 
ro vedėju.

Bankiete taipogi buvo į- 
teikta $100 dovana gerbia 
m? m klebonui nuo parapijie« .» z*
čių. Klebonas yra dėkinga 
visiems ir taria ačiū vi 
siems, kurie prisidėjo koki: 
nors būdu prie jo sidabri 
nio jubiliejaus. Jubiliata 
gavo daug sveikinimų su do
vanomis.
ATLAIDAI

Šv. Baltramiejaus parapi
joje spalių ldieną per su
mą prasidės 40 valandų at
laidai ir šv. Mišios bus at
laikytos už visus šias para
pijos kareivius ir tą dieną 
prieš sumą bus pašventinta 
karių vėliava, kuri buvo nu
pirkta draugijų Klebonas

prašo visų parapijiečių gau
singai atsilankyti šiose šv. 
Mišiose, ir kad visos drau
gijos ateitų in corpore. 
RENGIASI PRIE VAKARO

Šv. Baltramiejaus parapi
jos choras po vadovyste St. 
Žyliaus rengiasi prie savo 
garsaus vakaro, kuriame bus 
sulošta trijų aktų veikalas. 
Choristai labai sunkiai dar
buojasi, kad veikalas būtų 
kuo geriausia suloštas ir vi
sas pelnas eis dėl naujų var
gonų. Veikalas bus suloštas 
spalių 15 dieną 7 vai. vak. 
Lietuvių svetainėje. Visi 
kviečiami atsilankyti į va
karą.
NEPAPRASTAS ĮVYKIS

Juoeapas Petruška, 32 me 
tų, 1021 Lincoln Avė., No. 
Chicago, buvo stebuklingoje 
nelaimėje. Jo automobilis su 
simušė su traukiniu. Važia
vo su savo draugu Antanu 
Kuzmicku, 37 metų, 925 Lin
coln St., Dugdale Rd., ir pri
važiavę prie kelio nematė 
jokio ženklo, kad traukinys 
ateina, ir važiavo. Pasitaiku, 
kad iš kitos vietos trauki
nys keitė vietas ir užvažia
vo ant Juozapo automobi 
liaus, ir sudaužė automobilių 
į šmotelius, bet jis ir jo 
draugas išliko gyvi, ir visai 
neužgauti.
UŽSIRAŠĖ LAIKRAŠTĮ

Nauja šeimyna užsirašė 
dienraštį “Draugas”, tai Čei- 
kauskai, 818 Lincoln Avė. 
Jie matydami kaip jų kai
mynai džiaugiasi skaityda
mi dienraštį “Draugas”, A. 
Daugirdui atvažiavus į Wau 
keganą, prašė, kad ir jiems 
užrašytų “Draugą”! Ši šei
myna yra neseniai atvykus 
į Waukeganą iš Wisconsino 
ir labai džiaugiasi būdami 
šiame miestelyje. Sako, kad 

f žmonės čia yra labai malo
nūs ir draugiški.
ŽUVO PRANCŪZIJOS 
KARO FRONTE

Juozapas Gilbertą, 742 8. 
Jeckson St., gavo liūdną ži
nią iš Karo Departamento, 
kad jo mylimas broliukas 
Pvt. Edward T. Gilbertą ko-

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH.
APSIVEDĖ

Kazimieras ir Rozalija 
Rinkus, nuo Broadwuy Av., 
pranešė, kad jų duktė Elz
bieta Marie apsivedė prieš 
keletą savaičių su Pfc. Ri- 
chard H. Davidson, Fletcher 
General Hospital koplyčioje 
Cambridge, Ohio. Jaunave-

vedamas už savo šalį, buvo 
užmuštas Prancūzijoje rug
pjūčio 23 dieną, tik 4 die 
nas prieš jo gimtadienį. Jo 
mylimas broliukas pirmiau 
gyveno Hartford, Conn., bet 
buvo atvykęs į, Waukeganą 
ir išgyveno gana ilgą laiką 
prieš išeinant į kariuomenę 
ir jis gyveno sykiu su savo 
broliuku Juozapu.

Pvt. Edward Gilbertą iš
vyko į Dėdės Šamo kariuo
menę lapkričio 9 dieną, 1942 
m. Paskutinį kartą matės 
per jų mylimos mamytės šer 
menis, kuri mirė vasario 6 
dieną, 1944 m. Juozapas ir 
jo visa šeimyna Waukegane 
ir taip pat broliai ir sesu
tės kituose miestuose yra 
labai nuliūdę, netekę savo 
mylimo broliuko.

Pvt. Edward Gilberte bu
vo vedęs. Jis vedė prieš tris 
mėnesius išvykstant į užjū
rį, jo žmona irgi nuliūdusi.

M. Z.

džiai apsigyvens Livingston, 
Avė. N. E.

Rugsėjo 21 d. Šv. Petro 
ir Povilo parapijos bažny
čioje buvo vestuvės Teofilės 
(Phylis) Klimaitės, dukters 
Veronikos Klimienės nuo 
Muskegon Avė., su Cpl. Vern 
Rogow, U. S. Marine Corp®, 
sūnum Mr. ir Mrs. Leon Re- 
mele, nuo Boston St. N. E.

Apsigyvens pas motiną Kli- 
mienę.

BUS VESTUVES 
Spalių 17 d. bus vestuvės

ĮHelen Verslius, duktės Stel- 
la Grigalienės, nuo Davis 
Avė., su Robert F. King, sū
num laikrodininko Anthony 
King, nuo W. Leonard St. 
Liudytojais bus Eugenia Ja
saitis, Anastasia White ir1 
June Lakatus kaipo pamer
gės, Mary Strackhouse kai
po gėlių ^mergelė ir Alex 
Jasaiti?, Eugene ir Matthew 
Bagdon kaipo pabroliai. Ves 
tuvių puota bus Sūnų ir 
Dukterų svetainėje.
BANKIETAS

Rugsėjo 24 d. vakare bu
vo Šv. Agotos dr-jos 25 me-

tų sukakties bankietas, mo
kyklos svetainėje.
SERGA

Marijona Blaškienė praei
tą savaitę pasidavė opera
cijai. šiuo laiku randasi dar 
St. Mary’s ligoninėj.
ŠEIMA PADIDĖJO

Praeitą savaitę Šv. Mari
jos ligoninėj Juozas ir Ber- 
tha Kamm susilaukė dukre
lės, kuriai davė vardą Ju- 
dith Ann. Apart mažos duk
relės, jie dar turi ir sūnelį 
Divid. Bertha Kamm yra 
duktė Juozo ir Magd. Ku- 
rant, nuo Scribner St., o 
Joseph Kamm yra sūnus naš 
lės Marijonos Kamsickienės, 
nuo Gezon Avė. Sveikiname!

Paragink savo draugus ir 
pažįstamus, kad jie užsipre
numeruotų dienraštį “Drau
gą”.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

TeL CALumet 7237

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 2# metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

/Phone YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiima išgydyti.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• BRANDAS • VYNO
• RUM’O • KORDLALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

-u.
1 Būkite Malonūs 

SAVO AKIMS!
Tik viena pora ak ų Ūsam gyveni, 
mul. Saugokite Jas leisdami lAeg- 
tamlnuotl Jaa moderni&klausla 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

1 36 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie prašali.

na visą aklų (tempimą.

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

► OnOMSTTRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas ll-toa
Telefoną,: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien l:S0 a. m. Iki 8:19 p. m,

TraClad. Ir Seitad. 8:80 a. m. 
------- ^Uti 7:00 p. m.

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Šeštadieniais visą dieną.

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jevvelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

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

REIKALE PASINAUDOKIT

ULDItlKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedello9 
vakare — 8:30 P. AL 
WHFO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namą TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELI5
DANTISTAS

4645 So. Ashland A venas 
arti 47th Street

TaL: nno 8 vaL ryto ttJ 8 vaL 
Trnfladtoaį pagal sutartį.

Ofise TeL VIRgtofe 0036
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 5021
KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

vaL: nao M; ano 6:306 JO

TreCladlenio Ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Bes. 6858 So. Talinan Avė 
Bes. TeL GROveMU 0617 
Offlce Tel. HEMloeb 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS 13 CHIRURGAS 4 

2423 West Marąuette Roacr
OFISO VALANDOS 

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I

2201 W. Cermak Rd. 
▼alandon: 1—3 popiet ir 7—8 v, v 
■nkmadL, Trečiad. ir šeštadienio

wkpratw ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS <
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS t
IAB B CHIRURGAS 

- K AKINIUS PRITAIKO
744 We«t S5th Street 

VfcL: 11-12; 2-4; to 6:30-8:30 
RnaadtoDialB—2-4 Ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

CRANE GOAL COMPANY’ 
5332 So. Lonų Avenue

Telefonas — PORISMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti............jg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7 45
2 pyk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK bKnD LUMP.................... $11.25
PETROLEUM COKE (Conrse). $Į2 5Q 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $ĮQ*35

NATHĄN 
KANTE it 

“Lietu vijkM 
žyduku”

-s?

WH0LESALE
FUBNITURE

BROKER
Everythbig In the line of 

Fnrnlture

AL. C. ALLEM 
(Alešauskas)
Factory Reprenentotlve

SHOWROOMS IN 
MEKCHANDISB MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

15 metų patyrimas
"TcLi^Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 ikį > 

A Sekmadienyje pagal sutartį.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Skaniausia duona yra toji 
kurią uždirbame savo rankoj 
mia. W

LIETUVIAI DAKTARAI

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavtmnl, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIU IŠMOK Lll.MU!

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rū petingai globojami Ir Ilgi 65,000.00 np- 
dratutl per Federal Savintis and Loan In- 
•nranee Corporation. Jūsų pinigai Imis greitai 
Mmnlcaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE (STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patamavlmol —

KEI5TUT0 SAVINGS AMD LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3220 S. HALSTED ST.

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne
VALANDOS:

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CIIIRITRGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
TreSad. Ir Sekm. tik susitariąs.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

to Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M.

1147 S. Halsted St, Chlcage 
^Pirmadieniais, Trečiadieniais

Ir šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
, (2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. Tel.: MIDtvay 2880

OFISO VALANDOS: f
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. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekmadieniais pagal nutari j.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie^ 
kia. — Vydūnas
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" VYRAI IR MOTERYS

|R| “D R A U G O” IHil 
II DARBŲ SKYRIUS ĮĮĮjĮ

“DRAUGAS” HELP WANTED 
AD VERTI SING DEPARTMENT 

111 No. DeBrborn Street 
Te*. RANdoIvh MM-MM

’hELP WANTKD — VYRAI

VYRŲ
Warehouse Pagelb.
Wholesale Grocernės ištaiga arti
moje West sndėje turi darbu ke
letą! ORDERIU IŠPILDYTOJŲ ir 
DOCK VYRAMS.

ŠIE YRA NUOLATINIAI 
PO KARO DARBAI 

48 vai. savaitė. Laikas ir pusėvirS 
40 vai. Puiki transportacija iki
durų.

Royal Blue Stores, Ine.
2542 OGDEN AVĖ.

MR. KERULIS

DŽENITORIŲ
GERA MOKESTIS, 

VALGIS
Valandos nuo 8 yto iki 4:30 pp.

ROSARY COLLEGE
1900 West DivLsion 

River Forest
Ar pašaukit 

FOREST 1870

PAKUOTOJU 
VYRU PAKUOTI 
KIRPTAS GfiLES

Patyrimo nereikia. Gera mokestis. 
Laikas ir pusė už virSlaikj. Trečia
dieniais pusė dienos darbas su pilnos 
dienos mokesčiu. Tiktai norintieji 
dirbti lai atsiSaukia.

ERIC JOHNSON, INC.
630 S. WARASH — 2n«l Floor

PAKUOTOJU
Parcel Post — Express ir Freight. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Atsišaukit i PERSONNEL DEPT.

UTILITY SUPPLY CO.
307 W. Monroe St.

REIKIA DABAR!
Patyrusių ir Nepatyrusių

Operatorių
—PRIE—

Hand Screw ir Milling Mašinų; 
Internal ir Extemal Grinders; 
Engine ir Turret Lathes; Drill 
Press ir tt. Taipgi Brazers.

SVARBUS DARBAI 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTĮ METAI 
BONAI DIRBANT NAKTIMIS 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

SCULLY - JONĖS & CO
1901 S. Rockwell St.

VYRŲ REIKIA
Scrap iron jarde darbai. Kiek nors 
patyrusių. Mokestis kasdien jeigu 
norima.

SECURITY 
IRON & METAL CO. 

3104 W. 49th PL._PROspect 8500 

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

HELP WANTED — VYRAI

* DISIŲ PLOVĖJŲ
* PORTERIŲ

DARBAS DIENOMIS 
GERA MOKESTIS

PASTOVUS DARBAI 
PUIKI TRANSPORTACIJA

STANDARD
Transformer Corp.

1500 N. HALSTEP ST.
PIRMO OPERATORIAUS

Kotų šapoje, įsiūti rankoves. 
EI'CHS COAT SHOP

2827 S. St. IamiJs Avė.

DEŠRŲ SKIRftJV 
PATYRUSIŲ.

Pilnam ah daliniam laikui. 
INTERNATIONAL SAUSAOE CO. 

2512 S. WESTERN AVĖ.
Ar pašaukit — MONroe 2323.

REIKALINGAS VEDĖJAS TUOJAU 
Tvarkyti Grosernėa ir Daržovių de- 
partmentus didelėje maisto krautu
vėje. Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Atsišaukit laišku paduodant savo 
kvalifikacijas ir references. Rašykit:

DRAUGAS, Rox 504.
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.

CO1N MACHINE MEKANIKŲ. Pa
tyrusių prie Arcade mašinų. Pasto
vūs darbai, gera mokestis. KRUSE 
& CONNER. RANDOLPH ST. ILLI
NOIS CENTRAI, STATION, ar pa
šaukit CENtral 6339.

HELP U'ANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai. i
Dianos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
AMianktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
■mployment Oflaan Moterims 

Street floor
800 W. WASHINGTON ST.

__________CHICAGO_________

Patyrusiu Siuvimo
Mašinoms Operatorių

i
Pradžioj 65c j vai. Aukšta uždar
bio proga. Pastovūs darbai dabar 
ir taikos laikais.

MR. ALSCHULER
843 W. ADAMS — 6th Fl.

HELP WANTED — MOTERYS

4

V-Y-R-U
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ ★
Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINE MOKESTIS 
DARBAS PER IŠTISUS METUS 

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PULLMAN 
AIRCRAFT

Reikia

MOTERŲ
Nuo 18 iki 55 metų amžiaus 

lavintis prie

AIRCRAFT 
ASSEMBLY 

DARBŲ
Visoms, kurios kvalifikuos 
užmokestis laike mokinimo

Patyrimo Nereikia
Abelnas painokos laikotarpis 

viena savaitė

*100% KARO DARBAI 
*GERA MOKESTIS 
*6 DIENU SAVAITĖ

Puiki Transportacija
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
NUO 8 IKI 4 KASDIEN

Atsineškit pilietybės prirodymus

MATYKIT MRS. GLEASON

PULLMAN
STANDARD
AIRCRAFT

900 E. 103rd St. 

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

Srd floor

ABELNŲ

DIRBTUVĖS

DARBININKIŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Dirbti po karo pramonėje.

★ APMOKAMOS ATOSTOGOS
★ LIGONINfiS IR GYVYBĖS 

APDRAUDOS PLANAI 
JUMS JEI NORITE

★ GERA TRANSPORTACIJA

Atlas Boxmakers, Ine. 
2555 W. Diversey 

Ar Pašaukit 
ARMitage 1060

SIUVIMO 
MAŠINOMS 

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

GIRLS
Recent High School studentą. We 
offer permanent positions with 
opnortunity for advancem#nt and 
will train you at our expense to 
fit you as:

CHECK SORTERS AND 
HANDLERS
MACHINE BOOKKEEPERS 
I.B.M. PROOF MACHINE 
OPERATORS

Good transportation— 
fair basic salary.

Nice working conditions. 
Steady work.

SEE MR. BORMAN
Hours—9 till 5 daily— 

Saturday till 12.

MERCHANDISE 
NATIONAL BANK

MERCHANDISE MART

SKUDURIŲ RINKĖJŲ
Svarios darbo sąlygos. Pastovūs 
darbai, gera mokestis. Atsišaukite 
tuojaus.

PEOPLES IRON b METAL CO. 
5835 S. LOOMIS BLVD.

žmogus gali tapti Žmogu
mi tik per auklėjimą. — Kan
tas.

CHICAGO IR APYLINKĖSE
{domi "Atminties Į Palaidojo nuoširdų, 
knyga" - įsigykite Vincą Galecką

mielą ir gerą draugąTOWN OF LAKE. — šv. 
Kryžiaus parapijos Šv. Var
do kariška komisija (Holy 
Name Military Committee) 
praneša, kad ilgai laukia-

Skaudi žinia pasklido tre
čiadienio ryte, rugsėjo 13 d., 
kad taip netikėtai, niekad

Priėmė įstatymą
Uragvajuje priimtas įsta

tymas, dėl kurio pravedimo 
per paskutinius 11 metų 
daug darbavosi katalikų par 
tija “Union Civica”: nusta
tytas darbininkams algų mi
nimumas, atsižvelgiant į šei
mos pragyvenimui reikalin
gas išlaidas.

CRITICAL WAR INDUSTRY
NEEDS AT ONCE

MESSENGERS MAIL CLERKS
FILE CLERKS

F,XCELLENT WORKlNfl CONDITIONS 
PERMANENT —— NO F.XPERIENCE NECERSARY 

WONDERFUL CHANUI: FOIB ADVANCEMENT 

-------AI*PI .Y-------

NATIONAL CARLOADING CORP.
411 WEST KINZIE STREET

ma Tarnaujančių Atminties nesiskundęs, staiga mirė Vin 
Knyga (Servicemen’s Souve- 
nir Book) bus paruošta sek
madienį, spalių 1 d. Suvirs 
200 paveikslų ir laiškų nuo 
tarnaujančių vyrų ir mote
rų (Servicemen and Wo- 
men), taipgi pasveikinimų 
ir apgarsinimų nuo draugų 
ir biznierių telpa šioj kny
goj.

Atminties knyga bus pa
siųsta nemokamai visiems 
tarnaujantiems, kurių var-

cas Galeckas. Koks išgąs
tingas pergyvenimas žmo
nai, giminėms, bet kartu ne
mažai skausmo jautė jo ar
timi draugai, su kuriais per 
eilę metų taip artimai su
gyveno. Jis buvo gerumo pa
vyzdys, kai buvo gyvas, dar 
labiau supratom jo gerų dar 
bų eilę jo netekę. Jis buvo 
uolus pareigų atlikime kai
po katalikas, bet jis supra
to, kad be gerų darbų mes

Pranešimai
Šv. Petronėlės draugijos 

narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių ld., 1 v. 
po pietų parapijos mokyk
los kambaryje.

Prašome atvykti į susi
rinkimą. Bus aptarta Lietu
vos šelpimo reikalai.

A. Laurinaviche, rast.

dai ir antrašai buvo įteikti. neatliekam pilnai savo pa- 
kariškai komisijai. : rejgų Taigi jis buvo rėmė-

Atminties knyga jas parapijos draugijų, mie-
puslapių) parsiduoda už $1. 1&į jase dalyvaudamas Ji3 
Visas pelnas skiriamas tar-, mckgjo SUprasti vargingųjų
naujančių fondui, iš kurio padėtį. Visuomet padėdavo 
bus nupirkta dovanos dėl savo duoania rank,a> ar tai

MERGINŲ
—IR—

MOTERŲ
Corrugated Baksų 

Dirbtuvėje 
GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

Atsišaukit

Maxwell Bros.
22nd IR MORGAN

Comptometer

OPERATORS

Messenger Girs 
Inventory Člerks 

File Clerks

tarnaujančių vyrų ir mote
rų (Servicemen and Wo- 
men). šv. Vardo kariška 
komisija ragina visus įsigy
ti šią knygą. Turėsite at
mintį ir suteiksite dovanas 
tarnaujantiems vyrams ir 
moterims.

Komisija nori šiuo kartu 
priminti, kad paskutinė die
na pasiųsti dovanas dėl tar
naujančių už jūrų yra spa
lių (Oct.) 15. Padarykite 
šias Kalėdas linksmas dėl 
visų mūsų kovojančių vyrų 
ir moterų, ir įsigykite At
minties knygą sekmadienį, 
spalių (Oct.) 1, prie Šv. Kry
žiaus bažnyčios.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
Dėl svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai į:—■ Stefaniją 
N u tau tas. 4636 So. VV'ood Street, ar 
telefonuoklte IiAPayette 6098.

mokyklos suole sėdinčiam ar 
gyvenimo sunkiame kely e- 
sančiam. Į jo namus kiek
vienas atsilankęs jautė tė
višką globą. Visiems buvo 
nuoširdus ne vienam neat
sisakė padėti. Nemėgo jis 
viešų pagyrimų, vengė to, 
bet šermenų dienose pasiro
dė kiek jam dėkingumo iš
reikšta. Šv. Mišių suaukota 
kelios dešimtys, karstas ap
suptas gėlėmis, žmonių gau
sus lankymasis.

A. a. Vincas Galeckas uo
lus spaudos rėmėjas, jo na
mus lankė ne vienas, bet ke
li katalikiški laikraščiai. O 
jam rūpėjo Lietuvos reika
lai, jos ateitimi visuomet 
sielojos.

rinkusius. Bažnyčioje kars
tai iškeltas ant katafelio, 
apsuptas palmių gėlėmis, 
žvakių šviesoje. Iškilmingas 
šv. Mišias atnašauja gimi
naitis kun. Martis, prie kitų 
altorių atnašaujama dar ke- 
tverios šv. Mišios kartu. 
Vargonininkų choro giedoji
mas taip jautriai išpildo
mas, ypač kai užgiedojo: O 
Dieve Tėve.... Kun. Prunskis 
pasakė pamokslą, jo rami
nantieji žodžiai pridavė daug 
stiprybės. Kapuose pamoks
lą pasakė kun. Martis. Ty
liai pamažu leidžiamas kars
tas į duobę, žmona neperne- 
ša to skausmo, suklykus 
klumpa prie duobės.

Paskutinį sudiev tariam 
tau Vinceli (kaip paprastai 
visuomet vadindavom). O 
koks skaudus tas žodis, ku
rio visai nesitikėjom taip 
greitai tarti.

Liūdesio prislėgti skirsto
mės nuo kapo taip brangaus
mielo draugo, kurį atsimin- 

šeštadienį, laidotuvių die- į sim kol gyvi būsime, 
na, kiek liūdesio pas susi- Į Vienutė

GERA MOKESTIS 
PUIKI PROGA

TIKRAS BARGENAS!
Parsiduoda — adresu 4804 S. LAF- 
LIN ST., 4 fletų medinis namas su 
mūro pamatu. Rungalow stogas. Visi 
dideli ir fivienūa kambariai. Maudy
nės visuose fletuose. Mažas (mokėji
mas, balansą išmokant kaip rendą. 
Pašaukite—

YARDS 3998.

GLASER - CRANDEL 
COMPANY

2000 S. Western Avė
PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1888. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

PARSIDUODA — 1 kiteben sink. 1 
lavatory aink. 1 day-bed, 1 alate 
laundry tub ir 1 fuel oil driim (60 
gal. dydžio). Kreipkitės dėl infor
macijų j —
“DRAUGAS”, 2331 So. Oakley Avė., 
Chicago, m.

PARSIDUODA — buvusi p. Gudo 
krautuvė. Parsiduoda palankiomis 
sąlygomis, nes dabartiniems savinin
kams turint mažą kūdikį susidaro 
nepatogumu. Atsišaukit adresu—901 
WF,ST 33rd STREET.

ITlAROUTiJ'
vnr.NTNTftT.TS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDTENTNTP 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U. 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

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

Telefonas — GROvehili 2242
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Help Build Gims For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS
-------and------

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

Top working conditions. Good food served at cost. WLB 
approved Merit Rating plan that enables you to advance as

you learn or demonstrate ability.
WE8T TOWN BUSSES AND STREET C ARS TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
2106 8. 52nd AVĖ. CICERO. ILL.

PARSIDUODA — 3 apartmentai. 2 
aukščiu mūro—40th ir Troy. 3-4-6 
dideli kambariai Stokeris. didelis lo
tas, 2 karams garadžiua. Puikioj pa-

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

ADVERTISE
In America’# Oreatest 

Etthuanian Daily Newspapei 
— EBTABLISHED 1909 —

“ČAED an ad-taker 
CLASSIFIED OFFICE 

TEE.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

A D VERTIS IN G MEDIUM

*********

33

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

*
PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Ui

38

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWIOH, Pres. and Mgr.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS -
>7 THE IJTHUANIAN DAILY FBBEND

2331 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

.- by the
IJTHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

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

Aivertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *................................................................................ $7.00
Pusei metų ... -............................................„.............., 4.00
Trims mėnesiams ......................................................... 2 00
Dviem mėnesiams ......................................................... ’ 1.50
Vienam mėnesiui ................................  '75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metams ............................................................... $6.00
Pusei metų .............................................................................. 3.50
Trims mėnesiams ............................................................ ’ £75
Dviem mėnesiams ........................................................... ’ ’ £25
Vienam mėnesiui .......................................................................75

Užsieniuose:
Metams ;................................................................... $8.00
Pusei metų .................... ........ ........................ •.................... 4.50
Trims mėnesiams ..............................................................2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.1 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tat padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig • savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle),- paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vepgiant polemikos ar asaienlškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

LIŪDIME IR PIKTINAMfiS

Mums, Amerikos lietuviams, kurių sūnų kraujas lie
jamas visuose šio karo f remtuose, kurie ir darbu ir 
turtu dedamės prie pagreitinimo pergalės, kad ji at
neštų ir Lietuvai, kaip ir visoms kitoms tautoms, lais
vę, skaudu girdėti, kad bolševikų čekistai

naudoja mūsų, amerikiečių, ginklus, kad žudyti lie
tuvius patriotus, siekiančius Lietuviai nepriklausomy
bės.

Jei kada pasitvirtins šiurpulinga žinia apie čekis
tus, kurie žudydami Lietuvos patriotus, ironiškai kal
ba —

“Mes amerikoniškais ginklais išžudysime visus anti- 
sovietus separatistus pirm negu Amerika galės padė
ti atsteigti jūsų nepriklausomybę,

kultūringasis pasaulis prikals bolševikus prie gėdos 
stulpo ir tų budelių vardus kartų kartos minės su di
deliu pasibiaurėjimu.

Per Švediją atėjusiose žiniose pabrėžiama, kad Lie
tuvos patriotų pulkai nekovoja prieš reguiiarinę sovie
tų armiją, bet tik prieš žiauriuosius čekistus ir nacius. 
BAISUS NACIŲ BARBARIŠKUMAS

Skaudų liūdesį ir pasipiktinimą sukelia mumyse na
cių žvėriškas barbariškumas. Jie ne tik daug vyrų prie
varta suvarė į vokiečių armiją ir fabrikus, bet ir biau- 
rų griovimo darbą atliko. Sugriovimo Prisikėlimo baž
nyčios ir gražiausių pastatų Kaune ir kitur lietuvių 
tauta niekuomet neužmirš.

Akivaizdoje šių visų šiurpulingų žinių mes turime 
pasijudinti į nuolatinį ir ryžtingą darbą Lietuvai gel
bėti. Tos pagalbos ji šaukiasi ir Laukia.

šeštadienis, rūgs. 30, 1944

IŠVYKO Į MISIJAS

Lietuvos kovos už teises į laisvę
PO DVIEJŲ OKUPACIJŲ

Kai 1940 m. birželio 15 d. raudonojo armija įsiveržė 
į Lietuvą ir ją okupavo, mes tada drąsiai sakėm, kad, 
nežiūrint kaip žiauriai bus kankinami Lietuvos žmo
nės, jų dvasia ir jų valia nebus palaužta. Ir didžiausios 
kančios nepajėgs išrauti iš lietuvių širdžių troškimo ir 
siekimo laisvo ir nepriklausomo gyvenimo.

Tą patį mes pakartojome ir 1941 m. vasarą, kuomet 
Lietuvą pasigrobė nauji, nemažiau baisūs ir žiaurūs 
okupantai — Vokietijos naciai. Mes neklydome tvir
tinę, kad ir su antraja okupacija lietuviai kovos ryžtin
gai ir vieningai. Taip buvo, taip ir yra.

Dvįejų okupacijų (rusų bolševikų nuo 1940 m. bir
želio 15 d.^ vokiečių nacių nuo 1941 m. birželio iki 1944 
m. spalių mėn.) priespauda, plėšimai, ištrėmimai, įka
linimai ir žudymai mūsų tėvų kraštą pavertė kraujo 
ir ašarų pakalne.
TAUTOS DVASIA NEPALAUŽTA, GYVA

Daug kam gal atrodė, kad naciai ir bolševikai per 
ketvertą metų jau tiek bus nulieję kraujo lietuvių tau
tai, jog ji bus visai parblokšta ir bus priversta išsiža- 

• dėti laisvės ir nepriklausomybės idėjos. Taip, matyt, 
manė ir rusai bolševikai, antru kartu atėję į Lietuvą. 
Kai jie ten pradėjo savotiškai šeimininkauti, nesiskai
tydami su vietos žmonių reikalavimais ir nusistatymu, 
kai jie paneigė jų norą ir teisę gyventi tokiu gyveni
mu, įsivesti tokią santvarką, kokios jie nori, o ne atė
jūnai, okupantai, matome, kas šiandien Lietuvoje į-
vyksta. Įvyksta tai, ką sunku ir įsivaizduoti;

Lietuvos žmonės sukilo, susiorganizavo ir veda ryž
tingą ir mirtiną kovą prieš abu okupantus — bolševi
kus ir nacius. Ar mes gialime suprasti ir įsivaizduo 
ti, kiek drąsos ir pasiaukojimo reikia kovoti tokiose 
sąlygose, kokiose jie kovoja.

ALT žygis
Džiugu konstatuoti faktą, kad Amerikos Lietuvių 

Taryba ir jos užlaikomas Lietuvių Amerikiečių Infor
macijų Centras šiuo skaudžiu Lietuvos gyvenimo mo
mentu daro viską, kas esamomis sąlygomis yra gali
ma padaryti.

Džiugu, kad tuo pačiu kartu, kuomet gaunamos iš 
Lietuvos šiurpulingos žinios, ALT pasiuntė delegaciją 
į Vašingtoną, į Valstybės Departamentą (Department 
of State) su gerai paruoštu, momentui pritaikintu me
morandumu.

Delegaciją, kaip vakar paskelbėme, priėmė sekreto
riaus Ccrdell Hull pavaduotojas B. Long ir valstybės 
departamento Europos skyriaus vedėjas Charles Bohlen. 
Išdėsčius dabartinę Lietuvos būklę, delegacijai duotas 
užtikrinimas, kad Amerikos vyriausybes politika Pakai
tės atžvilgiu nėra pasikeitusi ir kad 1940 metais liepos 
23 d. tuo reikalu padarytas pareiškimas tebegalioja.

Šis pareiškimas buvo padarytas tuo metu buvusio 
valstybės pasekretoriaus Šumner Welleso. Tuo: pareiš
kimu buvo pasmerktas Sovietų, Rusijos agresijos žy
gis ir pabrėžta, kad Amerika jį smerkia ir jo nepripa
žįsta ir nepripažins.

Vienu žodžiu, Cordell Hull pavaduotojas p. Long, pa
kartojo tą faktą, kad Jungtinės Valstybės tebestovi už 
atsteigimą Lietuvos ir kitų Pabaltas valstybių laisvo
mis ir nepriklausomomis respublikomis.

Amerikos Lietuvių Taryba budi ir dirba. Padėkime 
jai ir moraliai ir medžiaginiai.

Geros žinios iš karo frontų
“*2-•į/"'

KOKIOS GI TOS SĄLYGOS

’ Vokiečių gausingos armijos su piktų gestapininkų 
būriais dar tebesiaučia Lietuvos dalyje ir tebekovoja 
su dar gausingesne rusų armija. Kova eina didelė, kru
vina, žūtbūtinė. Šioj dviejų milžinų kovoj griūva mies- W’,1 , ,
tų mūrai, dega kaimai ir sodybos, abiejų kariaujam Italija ir komunistai
čių pusių kritusių karių lavonais dvokia visas kraštas...
Karo liepsnose žūva daug vaikų, moterų, senelių, ku
riems ir išbėgti nebėra kur.

Šios savaitės pabaigoje ir vėl susilaukėme gerų ži
nių iš karo frontų. Visuomenę džiugina tas faktas, kad 
sąjungininkų jėgos daugiau negu šimto mailių frontu 
smogė Siegfriedo Liniją ir ta linija, aišku, netrukus 
subraškės. Kai toji linija suluš, tuomet dings vokiečių 
paskutinė viltis atsilaikyti.

Gerų žinių susilaukėme ir iš Pacifiko fronto. Šau
nūs mūsų Lakūnai sudaužė šimtus japonų lėktuvų, nu
skandino daug jų laivų. Priešui užduotas labai didelis 
smūgis.

VYRAI IMASI GINKLO

Vyrai, kurie tik dar gali pakelti ginklą, matydami, 
kad ir vieni ir antri okupantai, lyg susitarę (o 1939 m. 
jie buvo susitarę), užsimojo lietuvių tautą nuo žemės 
paviršiaus nušluoti, susibūrė į pulkus ir iš visų savo jė
gų stengiasi apginti savo teises, kurios jiems priklauso.

Iš vakar mūsų dienraštyje paskelbtų žinių matome, 
kad nacių kruvino siautėjimo metu buvo likviduotas 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Bet greit jo vieton 
sudarytas Apsigynimo Komitetas, kuru vadovauja ir 
politikai ir kariaujančiųjų lietuvių patriotų pulkams. 
To komiteto tikslas kilnus ir aiškus:

kovoti prieš abu okupantus — bolševikų čekistus ir 
vokiečių nacius ir atsteigti Lietuvą laisva, nepriklau
soma ir demokratine respublika!

“Amerika” rašo:
“Amerikiečiai italai liberalai labai susirūpino Itali

jos padėtimi. Jie bijojo ir bijo, kad Italija nepatektų 
į komunizmo sūkurį, kurs reikštų italų civilizacijos žlu
gimą.

Liberališki italai Amerikoje surinko 250,000 dol., ku
riuos ruošėsi įteikti Italijos socialistų partijai.

Italijon nuvykę Amerikos italų socialistai labai nu
stebo. Jie giliai nusivylė. Jie pamatė, kad Italijos so
cialistai maža kuo skiriasi nuo komunistų. Surinktos 
dovanos įteikimas sulaikytas...

New Yorko Antonini ir kiti socialistai Romoje paty
rė, kad Italijos socialistai neverti jų paramos. Paga
liau, jiems pinigų ir nereikia, nes jų sėbrai komunistai 
turi krūvas pinigų savo propagandai. Tie pinigai pas
laptingai italų bankuose atsirado, kai iš Maskvos par
vyko komunistų vadas Togliatti.

Taip ir nežinia, kam dabar atiteks 250,000 dol., ku
riuos suaukojo daugiausia eiliniai iUltj darbininkai."

Begalo liūdnas vaizdas kai 
giminės susirenka tartis kas 
darytina su našlaičiais pa
laidojus jųjų tėvus. Tetos, 
dėdės, pusbroliai ir kiti, naš
laičių visai nepaisydami, 
skirsto tarp savęs. Tėvų su
rinktas turtas pasidalintas, 
nieko nebelieka. Našlaičiai 
neturi teisės nė galimybės 
prasitarti. Tie vaikai atite
kę giminėms dažniausia; 
vargsta, skursta koi sulau 
kia amžiaus.

Lietuva atsidūrusi tų naš
laičių vaikų būrelyje. Pabal
ti jos valstybės mėtomos di
delių giminių bei prieteliv 
nėr kas užtaria, atjaučia 
Buvo bent manyta, kad prie
lanki Amerika gal parodys 
daugiau gailestingumo, ne
leis tai lokiškai giminei ją, 
jos turtus, pasigrobti. Deja, 
Sibiro meška, nekliudoma, 
viską paveldėjo.

Padėtis nesukelia mūsų 
širdyse kokio nors džiaugs
mo, priešingai, apmaudas, 
piktumas gali atvesti prie 
neatsargių, pražūtingų veiks 
mų, padedant nelaimingiems 
tos šalies gyventojams. Kas 
galima daryti, to neprivalė
tum praleisti. Gali mūsų pra 
šymai pasiekti įtakingus as
menis, kurie juos užtartų.

Rytoj jau pradėsime rožar 
čiaus, spalių, mėnesį. Kaip 
brangus jis kadaise buvo 
Lietuvos gyventojams. Kai
muose šeimos bendrai rožan
čių kalbėdavo. Dabar, kai
muose visai mažai gyvento
jų tebėr. Ka? užsilikęs, tam 
gręsia pavojus greit per
žengti gyvenimo slenkstį ka
zoko buožės pagalba.

Kai apaštalus audra pa
gavo jūroje, jų mokytojas 
miegojo. Greit Kristų žadi
no iš miego apaštalų grau
dūs prašymai, “gelbėk, nes 
žūname”. Kristus nutildė 
audrą, vėl pasidarė ramu. 
Nesitikėdami žemiškos pa
galbos, apaštalai kreipėsi 
prie dangaus ir žemės Vieš
pačio. Mes jau nesulaukia
me prietelių, užtarėjų pa
galbos, ieškokime dangaus 
pagalbos, gailestingumo.

Lietuva nėr mums sveti
ma, jos būkle privalome rū
pintis. Beširdės giminės pa
sidalino našlaitėlę Lietuvą 
Maldos pagalba seniau ste
buklai padaryti; mūsų lai
kai net aiškiau primena mal
dos reikalingumą. Ko geres
nio kaip prašyti Marijos už
tarymo, Jai pašvęstame ro
žančiaus mėnesyje. Ji tik
rai vienintelė mūsų priebė- 
ga. Ji išgaus iš oavo bran
gaus Sūnaus ko mes neįsten 
giame atsiekti. A.B.C.J.

g

Įkrito kasyklos
ASHLEY, Pa. — Keliose 

Šio miestelio vietose pradė
jo įgriūti senai apleistų ka
syklų vietos ir dėl to dau- 
gelyj vietų įskilo gatvės, na
mai svirsta. namų lubos ir 
sienos skyla, požeminiai 
vandens ir gazo vamzdžiai 
trūksta.. Šv. Lenono bažny
čios lubos suskilo ir įkrito 
grindy dalis. _

Šie keturi amerikiečiai kunigai, šv. Dvasios vienuoliai, 
išvyko į vakarinę Indiją skelbti Kristaus mokslą.

STASYS LITWINAS SAKO:
A "D A "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

VnDnn — 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 — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITYVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
M 3039 S. HAI.STED ST. TEL. V1CTORY 1272 

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

J
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN

MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JOS 
UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MEi 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

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

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

VAL.: — nuo 9 ryto iki 6:30 p.p. ketvir. iki 9. šeštad 9 iki 12.

Remkite ir platinkite dienraštį “Draugą".

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

8prln*ntnl*l 
Matrami

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

Ateikite šiandie!

Studlo Ooueh

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELTFURNITURE COMPANY
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

. SI
Si.
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WISCONSINO
Kenosha kronika
ŠV. KRIKŠTAS

Praeitą sekmadienį, rug
sėjo 24 d., buvo pakrikšty
tas Kenneth Henry Bastian, 
sūnus Henry ir Stefanijos 
Bastian, 822 46th St. Krikš
to tėvai buvo Antanas Žū
ta utis ir Ona Silaika.
MIRfi

Antanas Petske mifė po 
sunkios ir ilgo? ligos rug
sėjo 24 d., sulaukęs 52 me
tus. Nuliūdime paliko sese
rį Petronėlę Mastauskienę ir 
tolimesnių giminių. Laido
tuvės įvyko rugsėjo 27 d.
9 vai. iš šv. Petro bažny
čios., Palaidotas Šv. Jurgio 
kapinėse.
SPALIŲ PAMALDOS

Rytoj, sekmadienį, prasi
dės spalių mėnesio pamal- Įima pasiekti, jei visi para 
dos į Panelę Švenčiausią. Pa pijonai sugrąžins jau išduo- 
maldos bus laikomos trečia- tas laimėjimų knygeles su 
dieniais ir penktadieniais aukomis ir apsilankys baza- 
7:30 vai. vakare; kitomis re. Laimėjimų knygeles ga- 
paprastomis dienomis — po Įima sugrąžinti klebonijoje 

j ar komitetui. Vardai visų 
aukotojų ir kiek paaukota

LIETUVIŲ ŽINIOS
I mųjų šv. Mišių 8 vai. Po šv. 
Mišių, mokyklos kambariuo
se, bus bendri pusryčiai ir 
.svarbus susirinkimas. Visos 
raginamos ateiti, nes yra 
daug reikalų apsvarstyti.

PRASIDĖS BAZARAS

Šitą savaitę šv. Petro sve
tainėje prasidės parapijos 
bazaras, kuris tęsis tiktai 
per tris dienas, spalių 6, 7 
ir 8 dienas. Bazaras prasi
dės penktadienio vakare, 
tuoj po spalių mėnesio pa 
maldų, šeštadienį — 3 vai. 
popiet, o sekmadienį — 12 
vai., tuoj po paskutinių šv. 
Mišių, šįmet norima pervir- 
šinti praeitų metų padarytą 
$2500 pelną, kad būtų gali
ma ne tik baigti išmokėti 
parapijos skolą, bet ir pra
dėti fondą naujiems dar
bams ateityje. Tą tikslą ga-

ŠVENTOVfiS IŠLAISV INTOJE BELGIJOJE

Čia matome garsias Belgijos katalikų šventoves. Iš kairės į dešinę: Louvain universiteto knygynas, sunai
kintas vokiečių 1914 metais, amerikiečių atstatytas 1922 metais, ir pranešama, kad sunaikintas pradžioje šio karo; 
Kristaus Karaliaus bažnyčia Antwerpe, ir Jėzaus Širdies bazilika Briuselyje. (NCWC-Draugas Photo.)

Vakaras
Dr-.atė Šv. Dievo Motinos 

Sopulingos rengia lietuviš
kas vestuves sekmadienį, 
spalių 1 d., Šv. Antano pa
rapijos svetainėje. Pradžia 
3 vai. popiet.

Komisija — M. Paseckie- 
nė, O. Antanaitienė, E. Bru
žienė, B. Kučienė, F. Dvy
lai tienė, M. Kvederienė ir K. 
Nartonis.

Kviečiame visus atsilan
kyti ir praleisti linksmai lai
ką. Komisija

šv. Mišių. 

GYVASIS ROŽANČIUS

Gyvojo Rožančiaus drau
gija turės savo mėnesinį, su
sirinkimą sekmadienį, -spa
lių 1 d. popiet, tuoj po pa
maldų, mokyklos kambary
je. Kadangi yra svarbių rei
kalų, visos narės kviečia
mos gausiai atsiLankyti. 
SODALIETĖS

bus pažymėta, kaip papras
tai, visų metų parapijos sąs
kaitoje.

Klebonas ir komitetas nuo 
širdžiai prašo parapijom} 
atsilankyti į bazarą ir gau
siai paremti parapiją, kad 
baigus išmokėti parapijos 
skolą. Taip pat kviečia lie-

, tuvius svečius iš apylinkių 
Rytoj sekmadienį, spalio miestelių atvažiuoti ir gra- 

1 d., sodalietės eis bendrai šiai praleisti laiką kaimynų 
prie šv. Komunijos laike pir- lietuvių tarpe.

15 ROCKFORDO PADANGES
Rockfordo, III. žinios

Rugsėjo 24 dieną bazaro 
pasekmės buvo geros. Buvo 
daug žmonių. Tikimės, kad 
spalių 1 dieną bus dar ge
resnės pasekmės.

Trims pagerbtuvės

"Trys j vieną" bankietas
SEKMADIENĮ, SPALIŲ 1 D., BUS PAGERBTA 
TRYS ŠV. JURGIO PARAPIJOS KUNIGAI

Nekatalikams žm o n ė m s 
kartais nėra suprantama, ko 
dėl mes katalikai taip ger
biame savo dvasios vadus? 
Atsakysiu trumpai. Mes ka
talikai dėlto gerbiame savo 
dvasics vadus, kad jie dali
na mums dangaus turtus. 
Tuos dangaus turtus mes 
gauname iš savo dvasios va
dų per šventus sakramentus.

Neseniai skaičiau kur vie
nas rašytojas padarė tokį 
prilyginimą. Jeigu kas pa
garsintų laikrašty, sako ra
šytojas, kad jis kokioj pas
kirtoj vietoj išdalins kelis 
tūkstančiu,3 dolerių, tai toj 
vietoj susirinktų tiek žmo
nių, kad jie susigrumdytų 
vienas kitą. Negaliu supra
sti sako šis rašytojas, ka
talikų bažnyčioj yra dalina
ma dangaus turtai tokie gau

ko 95 vaikai, žmones džiau
giasi, kad geros ir darbščios 
seselės. 7 ir 8 skyrių moki
na seselė M. Winifreda, 5 
ir 6 skyrių mokina seselė M. | jęa(j vįgo pasaulio tur-

Rugsėjo 24 dieną Ameri
kos Lietuvių Tarybos sky
rius, savo susirinkime, nu
tarė mokyklos name atida
ryti Community ir War fon
do vajų ir bus užrašyta ant 
durų: United Lithuanian Re- 
lief Fund, ir buvo išrinkti: 
kun. kleb. K. Juozaitis ir 
Juozas Bacevičius. Ne tik 
atidaroma ofisas, bet bus 
kovojama su komunistų 
šmeižtais.

Rockfordo lietuviai, vi?i 
aukokite Community ir War 
fondui vajaus metu, per lie
tuvių skyrių, 1540 West St.. 
Rockford, III.

LABDARYBĖS DARBAI

Iki šiol senelių prieglau 
dos užbaigimui surinkta 
$325. Juozas ir Ona Jucevi
čius aukojo senelių prieglau 
dai $20.00; po dešimts dale 
rių aukojo: Pranas ir Petro
nėlė Rimkus; Ona Balčitie- 
nė; Simonas ir Marcelė Kli- 
kūnas ir Pranas PataSia.

Klebonas kun. Juozaitis 
ragina, kad žmonės spalių 1 
dieną aukotų dėl našlaičių 
valgius ir drabužius. Kae 
galite prisidėkite savo auko
mis.

šv. Petro ir Povilo lietu- 
, vių parapijos mokyklą lan-

Amadea; 3 ir 4 skyrių mo
kina seselė M. Celina, ir ,ie- 
selė M. Celita mokina 1 ir 2 
skyrių.

Šiomis dienomis atnaujino 
“Draugo” prenumeratą ir 
žada būti nuolatiniai skai
tytojai ir rėmėjai šie asme 
nys: Povilas Petrėnas, Pra
nas Patašius, Antanina Iva
nauskienė, Simas Klikna ir 
Bronius Kačinskas.

Būtų gerai, kad visi tai 
padarytų. “Draugo” kores
pondentas mielu noru patar
naus ir naujiems skaityto
jams užrašys dienraštį ‘Drau 
gą’. Korespondentas

tai toli gražu neprilygsta ir 
kodėl ne visi pasaulio žmo
nės pasinaudoja tais tur
tais.

Ištikrųjų kada mes pri
simename savo gyvenimo 
tikslą: gyvename, kad išga
nyti savo sielą. Tai jau tik
rai išeina, kad tuos dangaus 
turtus, kuriuos gauname baž 
nyčioj, privalėme skaityti už 
brangiausią turtą. Mes ger
biame savo dvasios vadus, 
katalikų kunigus, kad jie 
yra tų dangaus turtų dalin
tojai.

Šventasis, labdarybės a- 
paštalas šv. Vincentas de

Dalyvaus Daug žymių 
Asmenų

. Šiame bankiete dalyvaus 
vietinis aldermonas Hugo B. 
Connelly, Illinois valstijos 
senatorius Richard Daley, 
US kongresmonas M. Gors- 
kis ir daugelis kitų aukštų 
svečių iš dvasiški jos ir pa
sauliečių.

Bankiete šeimininkaus Ma 
rijona Ambutienė gelbstint 
moterų klūbui ir mergaičių 
Sodalicijai. Programą tam 
bankietui sutaisė ir ves mu
zikas prof. A. Pocius. Kun. 
S. Gaučius bus vakaro ve
dėju. Visi kviečiami daly
vauti ir tinkamai pagerbti 
savo mylimus dvasios vadus.

Viktoras Balanda

krite HIM

Paul, savo labdaringų orga
nizacijų nariams patardavo, 
kad išsivaizduoti kunigus 
kaipo regimus angelus ant 
žemės. Tad mes pasauliečiai 
žmonės, mėginame savo va
dus taip vaizduotis ir juos 
gerbiame.

/
Pagerbs Prelatą — Kleboną

Prie šios progos sekma
dienį, spalių 1 d., 1944 m.,
6 vai. vakare “trys į vieną” 
bankiete, šv. Jurgio parapi
jos .svetainėj, 32nd Place ir 
Lituanica Avė.,, Chięago, III., 
bus pagerbtas J. M. prel. M.
L. Krušas jo vardadienio 
proga. Jis mūs parapijoj su
dideliu atsidavimu ant kiekjdio programos iš WCFL, 

1000 kil. radio stoties nuo 
9:30 vai. vak. Gerėsitės gra
žiomis dainomis harmonin
go dueto ir solistais bei di
džiule radio orkestrą. O kas 
iš mūsų nemėgsta dainų ir 
muzikos? Ypatingai oro 
bangomis, šiuos programus 
leidžia savo lėšomis, be sve
timtaučių garsinimų, Juozo 
Budriko namų rakandų, ra
dijų ir auksinių daiktų 
krautuvė, 3241 S. Halsted 
st. —K.______________

Budriko radio
šį sekmadienį nepamirš

kite pasiklausyti puikios ra-

Uždaryk langą nuo sau
lės, o atidarysi duris dak
tarui. žmonių priežodis

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOL.DTS-GOLDBL.ATT

DEVINf OINTMEHT
Nesutepantis — Nenudažantls
800 N. Clark St, City 

SUPEBIOB 1462.

<4r
PATENKINIMAS 

ARBA PINIGAI 
GRĄŽINAMI

NELAUKITE—
Ryloj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti Kuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chieago Board of Underwritert”

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Alft Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY

■iirr’ri 'iraTManro i itiiii ; rr f r; 11 nrbih .Ir

jo jo u silpstančios jėgos lei 
džia, labai uoliai dalina tuos 
dangiškus turtus. Be to jis 
labai gražiai sutvarkė ir 
tvarko parapijos reikalus.

Kun. Pranas Lukošius y- 
ra jaunas kunigas ir labai 
uolus savo kunigiškame pa
šaukime, tai yra dangaus 
turtų dalinime. Be to jis ir 
pasauliniuose reikaluose vi
suomet yra pasirengęs vi
siems patarnauti. Jis mūs 
parapijoj įkūrė ir yra dva
sios vadas Šv. Vardo drau
gijos, Šv. Vincento De Paul 
draugijoa ir daugelio kitų.

Kun. Juozas Prauskis į 
mūs parapiją pateko kaipo 
tremtinis iš savo mylimos 
tėvynės. Jis visuomet yra 
malonus ir uolus ne vien tik 
savo kunigiškame pašauki
me, bet jfo visuomet sten
giasi pagelbėti vargšams sa
kydamas: “Kad reikia įneš
ti į jų gyvenimą daugiau 
saulėto pasaulio”. Be to jis 
rašė ir spausdino brošiūras, 
rašinius ir visomis jėgomi,: 
gina fiavo mylimą gimtąjį 
kraStą, kad Lietuva niekam 
nevergautų, bet liktų laisva 
ir nepriklausoma, valstybė.

Kunigo pareigos yra La 
bai sunkios. Mes, kurie no
rime, ir pasauliečiai supran
tame tų pareigų sunkumą. 
Jie kovoja prieš blogus pa
linkimus, prieš viską kas 
yra bloga. Už jų uolumą, jie 
nuo mūsų pasauliečių užsi
pelno pagarbos.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PbJCITU
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Nauji! Fluorescent!

DIRBTINIAI $
DANTYS
PASAULIO DTDttAUSI 

DANTŲ IADIKBMAI

iOO,uuO Patenkintų ttostumerių Negali Hly9tl. ŠMtetetetetem
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chieago
2202 W. CERMAK RD..........................Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš
dirbinio.

Jaunavedžiams lyrai Ir suknelės 
— tai mūsų specialybe.

Labai gero* rūšies moterų kailiniai, kailInkalN papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubnk h* Duktė — savininkės
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Pas Kalifornijos lietuvius
KIEKVIENAME MIESTELYJE RANDU PO LIETUVIŲ | 
ŠEIMĄ. VAIŠINA FIGOMIS IR VYNUOGĖMIS. LESI
NAME ANTIS IR VIŠTAS. NET KOMUNISTAI NEPA
SITIKI SAVO FONDAIS IR LAUKIA, KOL GALĖS 
TIESIOGINIAI SUŠELPTI GIMINES LIETUVOJE.

Ilgoje Kalifornijos terito- i 
rijoje gyvena nemažai ižai- i 
blaškiusių po miestelius ir 
kaimus lietuviškų šeimų. Tik 
jie, išskyrus Los Angeles ' 
lietuvius, dar tebėra nesu- j 
siorganizavę į lietuvių orga
nizacijas. Šiaurinėje Kalifor
nijoje veikia tiktai dvi pu- I 
šalpinės kuopos SLA ir LDS j

KELIAUJANT PO SAN 
FRANCISCO APYLINKES

Teko keliauti po San Fra- 
ncisco apylinkės miestelius 
ir kiekviename sutikti po lie
tuvių šeimą ar net kelias 
jų. Pavyzdžiui mažame Con- 
cord miestelyje gyvena ke
turios lietuvių šeimos: Šle- 
geris, Jokubauskas, Jonus 
Pelanis (neseniai iš Roselan- 
do atvažiavęs) ir Vaišr.oris. 
Šlegeriai turi ke^tą figų me 
džių ir vynuogių. Dabar kai 
tik yra prinokusios vynuo
gės ir antras vaisius figų. 
Tos figos yra keisti vaisme
džiai, jie per metus duoda 
tris vaisius: pirmą — gegu
žės mėn., antrą — liepos 
mėn. ir trečią — rūgščio 
mėn. ir net spalio mėn., daž
nai įvairiose vietose ne tuo 
pačiu laiku būna prinoki
mas, kas priklauso nuo me
delio rūšies ir klimato. Fi
gos medžiai būna dydžio, 
kaip vyšnios Lietuvoje, tik 
lapai labiau panašūs į ąžuo
lo lapus. Kalifornijos lietu
viai savo sodeliuose augina 
persikus, figas, apelsinus 
(orange) ir citrinos mede
lius ir vynuoges. Persikai 
(peaches) duoda tik vieną 
vaisių liepos ir rugpiūčio 
mėn.

TENKA NET SUSIBARTI

Vakarais, kai turiu laiko 
nuvažiuoju į apylinkės mies 
telius pas lietuvius pasivai
šinti vaisiais ir pasikalbėti 
lietuviškai. Su kai kuriais 
tenka net susibarti. Kai vie
nam pasakiau, kad šio kraš
to tvarka yra geriausia, jis 
ėmė šaukti:

— Šį kraštą vaido Angli
jos kapitalistai, mes netu
rim laisvės, viską turim da
ryti, ką “Wall streeto” ka
pitalistai pasako, už tą bal
suojame, ką jie pastato kan
didatais'’. Soviątų Sąjungoj 
yra geriausia tvarka, didžiau 
šia Laisvė!

Jau maniau, kad jis pra
dės muštis, nes taip įsikarš

čiavęs pradėjo kalbėti nesą
mones prieš mūsų valdžią ir 
girti sovietus. Jam tik pri
miniau, kad jis nuvyktų i 
Sovietus ir panašiai pakal
bėtų prieš jų santvarką.

Taip pat, kai pasakiau, 
kad mūsų kariuomenė išlais
vina pavergtas tautas, o rau 
donoji armija jas laiko pa
vergusi, vėl ėmė karščiuotis:

— Raudonoji armija iš
gelbėjo visą pasaulį, išlais
vino tautas iš nacių jungo, 

i Žinoma čia ilgai nereikė
jo ginčytis, tik paklausiau, 
ar 1940 m. birželio mėn. ru- 
eai su vokiečiais susitarę 
“laisvino” tautas, ar paver
gė? Kieno ginklais rusai ka
riauja? Ir ant kieno žemės 
ir kokiais interesais jie ka
riauja?

Gal paklausit, skaitytojai, 
iš kur Kalifornijos lietuviai 
gavo prorusišką nusistaty
mą?

Gi iš Chicagos ir Brook- ' 
lyn komunistiškų lietuvių 
laikraštukų redaktorių, ku
rie bent du kartu per me
tus čia atvažiuoja su savo 
“misijomis”, — laiko pra
kalbas, programas, renka au 
kas “lietuviams nuo karo 
nukentėjusiems’ ’, žinoma 
pirma save laikydami tais 
“nukentėjusiais”, o kas lie
ka atskaičius kelionės išlai
das, atiduoda rusų fondui, 
kurį naudoja komunistinei I 
propagandai.
YRA GERŲ LIETUVIŲ

I
Tačiau dar ne visi Kalifor

nijos lietuviai yra apakintij 
staliniško3 saulės šviesa.

Į Prie pat Pittsburg, Cal., gy
vena Jonas ir Ona Pėža, ku
rį sutikau naktimis dirbda
mas Columbia Steel Co. Jis 
mane užkvietė aplankyti. 
Nuvykau vieną sekmadienį. 
Pietums iškepė antį. Ona 
Pėžienė augina daug ančių, 
vištų ir trušių, tad mėsos 
niekad netrūksta. Jie turi 
gražius namelius, automobi
lį, ir apie vieną akrą žemės 

' prie namų. Gyvena gražiai. 
Dvi dukterys Marytė ir Ma
tilda jau ištekėjusios, o jau
niausias sūnus Jurgis tar- 

| nauja Dėdės Šamo kariuo
menėje.

— Kaip seniai gyvenate 
šioje vietoje ir kaip patin
ka? — besišnekučiuojant pa
klausiau.

fau virš dvidešimt metų

šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti, 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIU GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

ftioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias 
sriubas, mėsas, daržoves, kiaušinienes, pyragas ir pyragai
čius, pajus Ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, prezervus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kitų naudingų paaiškinimų.

$1.25Kaina, su persiuntimu, tiktai....................

"D R A U G A S"
2334 South Oakley Avenue

Chieago 8, Illinois

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CUICAGD, ĮEONOIS

IŠVYKO LANKYTI KARIUOMENĖS STOVYKLAS

Čia matome kardinolą Rodrigue Villeneuve, (trečią iš kairės), nusifotografavusį 
Montreal airporte, Kanadoj, prieš išvyksta nt lėktuvu į užjūrį. Kanados kardinolas ap
lankys Kanados ginkluotas jėgas Anglijoje, Italijoje, šiaurės Afrikoje ir Prancūzijoje, j viršininkas užklausė mote- 
ir aplankys Popiežių Pijų XII. (NCWC-Dra ugas)

čia gyvenu ir dirbu toje pa- MorrĮnrLJlo rlarko — ofensyvą, Amerikos dar-
čioje vietoje. Gamta čia gra- UfllDU bininkai privalo gaminti vis
ži, oras visad saulėtas ir šil- reikia Ginklu daugiau ir daugiau karo me
tas. Tik žiemos metu gauna- . džiagų. Turime atminti, kad
me lietaus, gi nuo kovo iki VVashington. Maj. ^en- karas dar nepasibaigė,
lapkričio mėn. visai nebūna Lubius D. Clay, Armijos Me/ *ra(j nemeskįte darbo, c
lietaus. Tenka viską laistv 
ti. Man patinka čia gyven
ti, oras sausas ir gražus, 
auga visokių vaismedžių, 
žmonės draugiški.

Net kariuomenėje sutikau 
keletą lietuvių. Beveik kas 
rytą sutikęs Benediktą Ka- 
vecką, pasikalbėdavome lie
tuviškai. Jis jau išvažiavo j 
Pacifiko salas ir prašė, kad 
parašyčiau jo giminaitėms

džiagų direktorius, patiekė; pildykite sv.Jrbius kar0 rei. 
Senato Karo Tyrinėjimų ko- kalavinK18. Tai yra mūsl) 
mitetui šiuos faktus:' į vienintelė viltis pergalei kaip

Neseniai vienas Amerikos ' galima artimesniam momen- 
karo vadų gavo tik pusę skai tui. OWI
čiaus 155 mm. šaudmenų,mm.
reikalingų kareivių išlaipini
mo operacijoms. 3 inčių ho- į 
witzerių kulkų trūksta net 
53 nuoš. Britų prašymą sku
biai pristatyti 1000 vienos Į 
tonos bombų turėjome at

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

VVOLK STLDIO
1945 West 35* Street

Stellai ir Alice Alexandria į mesti, dėl negalėjimo jų pa-! 
Plymouth ir Thomston,Conn. gaminti. Armijai gręsia šiais I

Jis čia būdamas dažnai metais trūkumas 50,000,000Inuvažiuodavo į Oakland, Ca-1 jardų medžiagos palapinėms I 
lifornia, aplankyti Steponą- statyti.
vičių ir Bružų šeimas. Oak- Gen. Clay nuomone, šie 
landė ir Berkley (San Fran- trūkumai atsirado dėl dar- 
cisco priemiesčiuose) yra ke į bininkų stokos. Todėl kad
liolika lietuvių šeimų; dalis 
jų tikrai lietuviški, kita da
lis — rusiški, net didesni 
“sovietų patriotai” už pa
čius rusus. Jie nesirūpina 
mūsų kariuomene, kurioje ir 
jų sūnus tarnauja, bet neria 
švederius, renka rūbus, pi
nigus ir siunčia raudonajai 
armijai, jie nesirūpina savo 
kenčiančiais, alkstančiais ir 
šąlančiais giminėmis Lietu- brolius ir gimines Lietuvoje, 
voje ar Sibire, bet per rusų tačiau nesiliauja veikti su 
fondą šelpia bolševikus. Mat bolševikais. A. S.

išvengtume nelaimių, kad 
pajėgtume sėkmingai vary-

toks jau jų tikėjimas, kitko 
jie netiki, kaip tik “pasau
lio išgelbėtoją — išganyto
ją”, dievaitį Staliną. Jie jau 
yra nustoję sąžinės jausmo, 
nes žino, kad eina prieš šios 
valstybės interesus, kad pa
deda kankinti ir žudyti savo

"DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian. CED. 1739

Jr

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA*
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinei 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos. •

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chieago, III.

šeštadieni*?, nigs. 30, 1944

Murmėdamas nuėjo
Korespondentas Haward 

Whitman rašo, kad kai są
jungininkų lakūnai su kari
nėmis misijomis pasiekė Ru
sijos bazes, kad iš čia lėktų 
į Italiją, bolševikų valdinin
kas prie jų atvyko paklaus
ti, kiek jiems reikės parū
pinti prostitučių... Bolševikų 
valdininkas nuėjo murmėda
mas, kai jam atsakė, kad A- 
merikos kariuomenėje ne to
kie papročiai

BROOKLYN, N? Y. — 
Viena susikrimtusi moteris 
kreipėsi į karo tarnybos ofi
są prašydama pagelbos su
ieškoti josios vyrą, kuris 
“jau keturi mėnesiai kai ne
surandamas”. Drafto boardo

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

'Lietuviu Kalbos
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
ka,nuoja........s 1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui)
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyt'. Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapolis Coliege, ku- 
randasi Thompson, Conn. 
Siųskit užsakymus sekančiai:

2334 So. Oakley Avė. 
Chieago 8, Illinois

riškės kuriame karo fronte I į R A U G A S" 
vyras dingęs. Moteris atsa- Į 
kė: “Dingęs iš namų. Jis 
yra civilinis”.

- --- -------- " -
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

MOST

MODERN

COMPLETE

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OUEST POSSIBLE PKICFS 

PHONF. LAFAYETTE 2313
X.

B8E

POLYNA STOŠKIUTĖS, Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m.
Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 S. Michigan Avė., Chieago

TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75; 1.20; 90c, su U. S. War Tax 

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

į 3S
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MARINAI IEŠKO APSAUGOS

Garsios Pirmosios marinų divizijos vyrai slenka į ap
saugą, prie Peleliu pakrantės, Palau salose. (Acme-Drau- 
gas photo)

Rytoj, spalių 1 d., ARD "vasaros 
užbaigimo" šaunus piknikas

Rytoj Vytauto darže įvyks
ARD piknikas, kurį rėmėjos 
seniai nutarė ir rengia visu 
nuoširdumu. Nežiūrint koks 
bus oras. šiltas ar ašltas, 
malonu bus piknike daly
vauti. vasaros pabaiga pasi
džiaugti, «u draugais pasi
matyti. Rėmėjos prirengė 
skanių, šiltų valgių. Rėmėjų 
6-tas sk. iš Brighton Parko, 
pagarsėjusios virėjos
mė restoraną. Bufetą ves 
8-tas sk. iš Marąuette Pk. 
Bus įvairių skyrių ir įvai
rių rūšių kitų biznių, bus ir 
muzika palinksminti sve
čius ir jaunimui pasišokti.

Be to, kas įsigijo bilietėlį 
už 10c, turės progos gauti 
gražių dovanų: kelios bran
gios ir didelės “chenille” 
spreads, karo bonas už $25

sų prietelių atvykti ARD 
piknikan rytoj, spalių 1 d., 
Vytauto darže. —R.

K|/ IVVI- ■. Kriščiūnaite ir
K. Aukškalnis eina 
prie altoriaus

Kristina Kriščiūnaitė ir 
Kazimieras AukštkaJLnis šį
sekmadienį, spalių 1-mą d. 
priims moterystės sakra
mentą Šv, Kryžiaus bažny
čioje, 12 valandą. Jaunave
džiams šliubą duos kun. 
Linkus.

Vestuvių puota įvyks Da
riaus-Girėno svetainėj, 4416 
So. Western avė., 5 vai. po 
pietų ir tęsis iki 8 vai. va
karo, o pasilinksminimas ikiir kelioliką kitų dovanų tekši 

tiems, kurie bus “lucky” velyl>os naKtles-

ATSIGAIVINKIME 
GRYNU ORU

Visų mūsų šiomis dieno
mis įtempti nervai, visi rū
pinamės, kad palaikyti rei
kalingą moralę, reikia pa
įvairinti gyvenimą, dalyvau
jant parengimuose, ypač ty
rame ore; be to, parėmę 
ARD pikniką, prisidėsime 
prie palaikymo ir Šv. Kazi
miero akademijos ir vienuo
lyno. Visų parama labai 
įvertinama. Tad prašome vi-

SAKO JUGOSLAVAI 
UŽĖMĖ BftGRADA

NEW YORKAS, rūgs. 29. 
—Ankara radio pranešimas 
sakė jugoslavų partizanų 
jėgos šiandien užėmė Bel
gradą, savo krašto sostinę. 
Ši žinia niekur nepatvirtin
ta.

Numatoma, kad šios ves
tuvės bus didelės ir iškilmin
gos. nes jaunavedžių tėvai 
yra lietuvių visuomenėje 
įtakingi žmonės. Jaunojo tė
vas yra plačiai žinomas 
Gary, Indiana, o jaunosios 
tėvai Chicagoje. Jaunasis 
Charles yra krutamųjų pa
veikslų operuotojas, o jau
noji Kristina Kriščiūnaitė 
yrą radijo dainininkė ir ak
torė lietuviškoje veikloje.

Sako Kinijos Valdžioj
Greit (vyks Pakeitimų
CHUNGKING, rugį. 29.— 

Čia girdima vis daugiau ra 
portų apie greit įvyksiantį 
pakeitimą Kinijos vyriausy
bėje. Yra galimybės, kad 
komunistai gaus vieną ar 
dvi vietas naujoje vyriausy
bėje.

30 metų laikraštis
Šiemet sueina 30 metų, 

kaip buvo įkurtas Škotijos 
lietuvių hikraštis “Išeivių 
Draugas”, kurį leidžia kata
likai darbininkai, o dabar 
redaguoja kun. Gutauskas.

Chicagos Lietuvių Moterų Klubas 
paaukojo $100 Community ir War Fund

UD7TUVIŲ MOTERŲ KLUBAS PRADĖJO SAVO
VEIKIMO SEZONĄ SU ŠIMTU DOLERIŲ AUKA
KARO FONDUI, PER LIETUVIŲ SKYRIŲ

Chicagos Lietuvių Moterų i bo posėdžiui, tad vieton už 
klubas, per vasarą atosto- visą mokėjus, kaip kad bū- 
gavo; atėjus rudeniui, su- tume susirinkę kokion vie
naakė savo pirmąjį susirin- šon vieton, nariai paaukojo 
kimą rugsėjo 20 dieną Zo- po $1.00 į klubo iždą, labda

rybės reikalams. Nutarta 
rengti pramogą, kad tą iždą

fijos Vizgard namuose, 6453 
S. California Av.

Daugiau kaip dvidešimt i dar labiau papildžius, bus 
narių atsilankė į šį susirin-j rengiama bunco ir card p,ir
kimą, kurias nuoširdžiai pri
ėmė ir skąniu užkandžiu pa
vaišino Vizgard, padedant 
jaunai dukterei A. Kutchins 
ir H. Voidat.

Po vaišių svarstyta klubo 
bėgamieji reikalai. Susirin
kimą atidarė ir vedė klubo 
pirm. Ona Stankūnienė.

Pažymėtina, kad šis būrys 
lietuvaičių, suėjusių Chica- 
g-os Lietuvių Moterų klūban, 
priimama tik aprubežiuotas 
skaitlius narių, gyvuoja su
virs dvidešimt metų ir dir
ba vien labdaringą ir kul
tūros darbą. Jos yra sukėlę 
tūkstančius dolerių ir visus 
išdalino labdarybės bei kul
tūros reikalams.

Šiame susirinkime prane
šimus darė apie- Community 
and War Fund klubo nariai 
Ona Biežienė ir J. Daužvar- 
dienė. Išklausius jų prane
šimų, A. Nausėdienė įnešė 
aukoti $100.00 iš klubo iž
do, o Biežienė ir kitos pa
rėmė tą įnešimą.

Visoms narėms sutikus, 
čia pat aukota $100.00 į 
Community and War Fund.

J

RENGIAMA PRAMOGA

Kadangi Z. Vizgard labai 
skanias vaišes pateikė klu
bo nariams veltui ir savo 
turtingą namą užleido klū-

Teko girdėti, kad šiose 
vestuvėse dalyvaus 2 lietu
vaitės iš Washingtono D. C., 
kurios užima sekretorių vie
tas pas aukštus pareigūnus, 
mat, ir pati Kristina ten tū
lą laiką dirbo.

ty lapkr. 3 d. Dariaus ir Gi
rėno svetainėje. Išrinkta tai 
pramogai labai veikli komi
sija: M. Rudienė, D. Kurai- 
tienė, A. Kutchins, Jr., L 
Vamgaitienė, P. Strikolienė 
H. Statkienė, B. Ambrose, H 
Voidat, S. Kelia ir D. Vežei.

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo parengimai pasižymi 
puikiomis dovanomis, gra 
žia nuotaika ir visuomet su 
traukia rinktinę publiką. Pra 
šom sau “date” padaryti iš 
anksto lapkr. 3 d.

Draugiškoj nuotaikoj bai
gta susirinkimas labai visos 
dėkingos esame S. Vizgard 
už taip malonų priėmimą ir 
vaišingumą. Koresp.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘ Drauge”.

Visas jėgas dėkite, kad 
Lietuva vėl atgautų laisvę ir | 
nepriklausomybę.

Vienuolikos Metų Mirties 
Sukaktuvės

A

r -

. ..j

ZOFMA LESCAUSMENfi
(Mirc Rugsėjo 27d.. 1933m.)

Jau oukako vienuolika metų, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimų mo
terį i r motinėle — ZOFIJA 
L.ESČAUSKIENĘ.

Nors laikas tę3iaoi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia 
jai amžinų atilsį.

Mes, atmindami tų jos liūd
nų praoišalinimų iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingam šv. 
Mišias už jos sielų Sekmadiesį, 
Spalio ld., 1944m., švento Jur
gio parapijos bažnyčioje, 7:30 
vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
kartu su mumi3 pasimelsti už 
a. a. ,Zofijos LesčausKienės sie
lų.

Nuliūdę lieka: LESCAl.'SKAI 
— Vyras Juozapas, Dukterys 
Jadvyga ir Sophle ir Žentas 
Walter Simonaitis.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI? AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo Ir Darbu.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- 

_____ davė daugeliui mūsų Lietuviams
/j klientams pilną patenkinimą.

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofteaa ir Dirbtuvė: <07 N. WESTKUN AVĖ. 

(Netoli Orand Avė.)
PBONE: 8EELEY 6108

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Ištaigu 1889 aa.)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FU N E RA L KOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9900 1117 ROOSEVELT STREET

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ (STAIGŪS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PBRSONAUZBD ŪŠ MORU 14 AT NO ADDmONiL GOBTI 
PARTICULAR FEOFTJE PRKFER PAOHANKU PBOOTJOnONS 

DramiDUTORS OP THU PAMOUS MONTBZiLO ORAJNTTBI
Mort RcMUtal—Moat SSlgieš UI to Tke WorM.

BUY U. a WAR BONDS WITH THE SAVINGS

JOHN W< PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Uthuanten Chamber of Commarce

MODERNI Iividinė PARODA: REZIDENCIJA:
4686 W. Waahington Blvd. 6019 South Troy Street

Tel. ESTebrook 8645 TeL REPublte 4298 
VALANDOS: Keedien 8-9 v. vak.; fteėted. Ir Sekm. 8-6 vaL

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

MARIJONA LORENCIENĖ 
(po tėvais Samanaitė)

Mirė rugsėjo 28d., 1944m.. 4:10 vai. ryte, sulaukus senatvės. 
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Seinų apskričio, šventežero pa

rapijos, Babrių kaimo. Amerikoje išgyveno 47 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 2 sūnus Antaną ir marčią Zo

fiją ir anūkę Virginia, Juozapą ir marčią Oną ir anūkus Juoza
pą ir Arvella; broli Juozapą Samaną ir jo moterį Marijoną ir 
jų šeimą; sesers sūnų Juozapą Geraltauską ir jo šeimą; se
sers dukteres Elzbietą Lazauskienę ir Mortą Majauskienę ir 
jų šeimas (Tuloka, III.); pusbrolį Juozapą Geraltauską ir jo 
šeimą; švogerj Antaną Rajauską ir jo šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas J. F. Radžiaus koplyčioje, 668 
West 18th Street. -• Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 2 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sūnai, Marčios, Anūkai, Brolis, Pusbrolis, Giminės.
Laidotuvių direktorius — J. F. Radžius, Telefonas CANal 

6174.

■K
PIRKIT TIESIOG IS

ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
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 GROvehill 0142

Musų patarnavimas yra greitas, mandagiu Ir 
JAaų finansiškam stoviai prieinamaa.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaociacljoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. L1ULEV1Č1US
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. LAV. 8071

P. J. RIDIKAS
8804 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th 8TREK1
_______________ Teiephoae YARDS 1419_____________

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phoae F ARUS 0788

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phoae YABDS 1188—19

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST 23rd PLACE 
10706 S. MCHIGAN AVĖ.

Fhonee: CANAL 2010 
OOMMODORJE 5760 

PULLMAN 1216

L BUKAUSKAS
16821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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GERIAUSIAI PASILINKSMINSI! — DAUG ŽAVEJANČIŲ ĮVAIRENYBIŲ RASI! — VYTAUTO DARŽE SU MŪSŲ ŠKA RĖMĖJOMIS!

JUBILIEJINIS. . . .DIDELIS. . . .PIKNIKAS!
Sekmadienį, Spalio (Ocfober) mėn. I d., 1944 m. Vytauto Parke, arti 115th St. ir So. Crawford Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ MALONIAUSIA PIKNIKŲ VIETA.

mūsų prieteljų atvykimo!
Š. K. A. RĖMĖJŲ CENTRO VALDYBA IR SKYRIAI.

PIKNIKAS PRASIDĖS PAPRASTU MUSŲ PIKNIKŲ LAIKU.

Nuoširdžiai kviečiame visus ir visas kuoskaitlingiausia pilnai pasiruošę priimti, pavaišinti ir palinksminti mūsų
atsilankyti į šį mūsų Jubiliejinį Pikniką. Rėmėjų skyriai yra brangią, geraširdžią lietuvių visuomenę. Tad, lauksime visų

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
♦ » už U.S. T.ATSVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Žuvo kovos fronte Prancūzijoje

Rugsėjo 21 dieną Mrs. Ge- 
nevieve Rukštala, 3243 N. 
Narragansett avė., iš Karo 
Departamento gavo telegra
mą, kad rugsėjo 7 d. kur 
nors karo fronte Prancūzi
joje kovoje krito jos vyras 
Jonas Rukštala. Ši skaudi 
žinia, žinoma, sunkiai su
krėtė Jono žmoną, jo tėve
lius ir namiškius, gimines 
bei prietelius.

JONAS RUKŠTALA

Jonas kariuomenėje ištar
navo suvirš pustrečių metų. 
Pašauktas tarnybon, Jonas 
greitu laiku buvo iškeltas 
už vandenų. Pirmiausia pa
teko Islandijon. Ten kiek 
pabuvęs perkeltas Anglijon, 
o iš ten Airijon. Jonas vedė 
sau žmoną Genevieve lap
kričio 22 d., 1941 m., ir vos 
7 savaitėms praėjus po ve
dybų jis buvo pašauktas 
tarnybon. 1942 m. kovo 23 
d. pasiųstas už vandenų į 
Islandiją ir nuo to laiko jau 
nebegrįžo namo.

Prancūzijon Jonui su ki
toms alijantų jėgoms teko 
persikelti rugpiūčio 10 d.

CHESTER, Pa. — Greita- 
sis traukinys pravažiuoda
mas sviedė penkių svarų ge
ležies gabalą per Mrs. H. 
Nettleton namo priešakines 
duris. Geležinkelio kompa
nija atsiuntė du darbininku 
nuostolį pataisyti. Jiedviem 
bedirbant, kitas traukinys 
pravažiuodamas paleido du 
anglies gabalus per prieša
kinius namo langus.

6,000 rinkėju
6,000 savanorių pasižadė

jo pagelbėti rinkti aukas 
laike Community ir War 
Fund’o vajaus, kuris prasi
dės spalio 2 d.

Teko jam gerokai patirti 
kovos ugnies ir vargo.

Jonas Rukštala paliko sa
vo mylimą žmoną Genovaitę 
Rukštalą (po tėvais Mažei
kaitė), motiną Veroniką, tė
vą Joną, 3 seseris, Valeriją 
ir jos vyrą Antaną Stankų 
ir jų šeimyną; Aldoną (Po
cius), jos vyrą ir sūnų Joną, 
Genovaitę Rukštalą, tetą Ur
šulę Žukauskienę ir jos vy
rą Juozapą, dėdienę Antani
ną Thomas, dvi pusseseris 
Ziną ir Rūtą Rukštalus, 
uošvius Juozą ir Oną Mažei
kius. * *

''Raudonos Mišios''
Spalio 1 d. šv. Vardo ka

tedroje iškilmingomis pa-
, maldomis bus minima Ka
talikų Advokatų Gildos 10 
metų sukaktis. Tą dieną bus 
laikomos garsios “Raudonos 
Mišios”, kurios kasmet 

j įvyksta atidarant teismus. 
Mišios vadinamos raudonos 
kadangi vartojama raudoni 
arnotai. Pamokslą pasakys 
J. E. arkivyskupas Samuel 
Stritch, o Mišias celebruos 
arkidiocesijos kancleris, pra
lotas E. M. Burke.

BECK’S DEPARTMENT STORE
Specialis IŠPARDAVIMAS Kortinų 

Beck's Dept. Krautuvėje

VERANKOS

Viso Vilno
BL ANKETAI 

Kiekvienas po .. $7.98

5% Dubeltavi
BLANKETAI 

Kiekvienas po .. $2.98

Didis Pasirinkimas 
KAURŲ (RŪGS)

Visokių Spalvų ir Didumo.
N«® $1.39 iki $12.98.

DABAR TAI LAIKAS PADIRBIMUI JUMS 
PATALŲ. — MES PAIIMSIME JŪSŲ SENAS 
PLUNKSNAS, — TIK PASAUKITE MUS ŽE
MAI NURODYTU TELEFONO NUMERIU.

BECK'S DEPT. STORE
3323-25 So. Halsted St. Tel. YARds 4778

GINA

George Meany, Amerikos 
Darbo Federacijoj iždinin
kas, gina darbininkų reika
lus.

Streikų rekordas
WASHINGTONAS — Ap

skaičiuojama, jog š. m. rug- įįdangi 
piūčio mėnesį visoj šalyj 
įvyko 485 darbo streikai.
Tai daugiausia kiek yra bu
vę rugp. mėn. per pereitus 
penkis metus. Per tuos 485 
streikus, streikavo 190,000
darbininkų, o darbo dienų i įr brokais. Vienos atsidurs
sugaišinta apie 935,000. Lie
pos mėnesį streikų buvo 470.

Kiek nuvežta
ANGLIJA. — Apskaičiuo

jama, jog amerikiečiams 
veržiantis Olandijon, trans
portiniai lėktuvais Olandijon 
pristatyta apie 40 milijonai 
svarų reikmenų ir kareivių, 
o nuostolio turėta tiktai 3 
nuoš.

Megstiniai Kortinai -
Pasinaudokite šia gera proga 

ir įsigykite gerą rinkinį.

Už kiekvieną, tik......... SI.39

Puikios Margosette 
VERANKOS

44 colių platumo ir 21/2 jardų 
ilgumo — geros išdirbystės.

Už vieną, specialiai... $1.69

Laikas siųsti dovanas

Kalėdų Dėdei teks šįmet sunkiai 
padirbėti mūsų karių tarpe

MUSŲ KAREIVIAMS PO VISĄ PASAULĮ TEKS APIE 
65 MILIJONAI DOVANŲ. — JAU DABAR LAIKAS 
SIŲSTI DOVANAS UŽJŪRIN, JEI NORIMA SPĖTI 
KALĖDOMS.

kur kokias dovanas siųsti.Gal ne visur yra kaminų 
Pacifiko salose ar Prancūzi
jos lapių duobėse ir apka
suose, bet kur tik bus Ame
rikos kariaujančių vyrų ar 
moterų, juos šįmet pasieks 
Kalėdų Dėdukas.

Apskaičiuojama, ir tiki
masi, jog per ateinančias 
Kalėdas šios šalies karei
viams, po visą pasaulį išsi- 
sklaidusiems, bus siunčiama 
apie 65 milijonai dovanų. 
Taį išeitu maždaug apie 6 
dovanos kiekvienam kariui, 

dabar tarnyboje 
yra apie 11 milijonų.
EIS VISUR

Šios dovanos eis po visą 
pasaulį; bus vežamos trau
kiniu, laivu, lėktuvu ir veži
mukais (‘‘jeep’ais), rogėmis

Rusijos1 ledais sukaustytose 
dykumose, kitos degančiuo
se Persijos smiltynuose. Dėl 
to dovanas siunčiantiems 
persergėjama, kad jie prisi- 
žūrėtų kur kokia dovana 
siunčiama, taip kad oro są
lygos kartais nepakenktų 
dovanoms.

Didesnės krautuvės yra 
tyčia išleidusios sąrašus, ku
riuose duodami pasiūlymai

1

Patariama toliau siunčiant 
siuntinius gerai sutaisyti, 
stipriose dėžėse, tvirtai ap
raišioti ir tinkamai užadre- 
suoti.

Jei norima, kad kokios do
vanos pasiektų karį užjūrė- 
se, tai siuntinį reikią išsiųs
ti vėliausia prieš spalio 15 
dieną.

Dovanos bet kokios tarny
bos šakos kariams, išskyrus 
Maritime Service, turi sver
ti ne daugiau kaip 5 sv., ir 
siuntinys neprivalo būti di
desnis kaip 36 coliai ilgumo 
ar aukštumo. Kariams tar
naujantiems Maritime Serv
ice galima siusti siuntinius 
iki 11 sv. ir didumo iki 42 
colių.

Siųskite kariams dovanas 
ir palinksminkite juos atei
nančioms Kalėdoms!

Namų fronto herojus

Laikraščių pardavėjas pagerbtas, 
praėjus 32 metams po jo mirties

JAM PRADĖTA STATYTI PAMINKLAS. JIS ATIDAVĖ
SAVO GYVYBĘ, KAD IŠGELBĖJUS MERGAITĖS 
GYVYBĘ.
Prieš 32 metus laikraščių 

pardavėjas mirė. Jis mirė 
išgelbėdamas kito asmens 
gyvybę. William Rugh, 39 
metų, Gary, Ind., atliko he- 
roišką veiksmą, kad išgel
bėtų jaunos mergaitės gy
vybę. Jis tapo pagerbtas po 
32 metų mirties. Jam Gary, 
Ind., statomas pilko akmens 
paminklas, kaipo namų fron
to herojui.

Herojus buvo raišas laik
raščių pardavėjas, kuris da
vė amputuoti savo suvytu
sią (sudžiūvusią) koją, kad 
jo kojos odą galėtų panau
doti apdegusios mergaitės 
gydymui.

Mergaitė gyvena. Rugh 
gavo plaučių uždegimą, ku
ris sekė po operacijos, ir jis 
mirė.
PRADĖJO STATYTI 
PAMINKLĄ

Tai buvo 1912 metais. Pra
eitą pirmadienį (rugsėjo 18 
d.) laikraščio pardavėjui pra 
dėta statyti paminklas, ku
ris kainuos daugiau kaip 
$6,000. Paminklas statomas 
7-toje Avė. ir Massachusetts 
St., Gary širdyje.

Mergaitė Ethel Smith ap- 
į degė, kai jos suknelę paga

Pažvelgus į 
gyvenimą

Žuvę ar sužeisti 
karo frontuose

Karo ir laivyno departa
mentai paskelbė naują sąra
šą pavardžių karių, kurie 
įvairiuose karo frontuose 
žuvę ar sužeisti.

Laivyno žuvusių karių 
tarpe randasi Cpl. George 
Mikulas, kurio tėvas Karper 
Mikulas gyvena 4209 Pres- 
cott avė., Lyon, III.

Laivyno sužeistų karių 
skaičiuje yra Pfc. Vincas 
Vysniauskas, kurio motina, 
Mrs. Leonore Vysniauskas, 
gyvena 7035 S. Rockwell St.; 
Sgt. Edvardas M. Jocius, iš 
Racine, Wis.

Žuvusių kareivių sąraše 
pažymėtas Pfc. Walter Ga
luska, kurio motina, Mrs. 
Anna Galuska, gyvena 1521 
S. 48th et., Cicero.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

vo ugnis, kai ji važiavo ant 
motorcyklo su savo sužie
duotiniu. Buvo kreipiamasi 
į žmones, ar negalėtų kas 
nors duoti odos mergaitės 
nudegimui gydyti. Rugh iš
ėjo ii priešakį. Jis jautė, kad 
jo koja mažai jam patarnau
ja, o jo kojos oda gali iš
gelbėti mergaitės gyvybę, to
dėl jis davė savo koją am
putuoti. Ir mergaitė buvo 
išgelbėta.

Kai mirė Rugh, Gary mie
sto tarybą nubalsavo, kad 
jis būtų palaidotas iškilmin
gai. Buvo labai iškilmingos 
laidotuvės.

Po 32 metų herojo mir
ties statomas jo garbei pa
minklas. Paminkle bus Wil- 
liam Rugh vardas ir įrašas: 
“Jis atidavė savo gyvybę, 
kad išgelbėjus kito gyvybę”.

Atsivertė
Jau prieš kiek laiko buvo 

pranešta, kad Italijos gar
sus mokslininkas, filosofas 
prof. Benedetto Croce, kuris 
buvo žinomas kaip nedrau
gingai nusistatęs Bažnyčios 
atžvilgiu, dabar yra konver
titas, grįžęs prie Bažnyčios.

imui
X Klikūnienė, Zaurienė, 

Aitutienė, Jasnauskienė ir 
Budrikienė pagamins kugelį 
ir skanius virtinius per Auš
ros Vartų parapijos choro 
pikniką, kuris įvyks rytoj, 
spalių 1 d., Rūtos darže. Jei 
būtų lietus — piknikas įvyks 
parapijos salėje. Visi kvie
čiami dalyvauti choro pik
nike.

X Farmacistė Emilija Par 
malis, podukra Frank šeš
toko, Lincoln vaistinės sa
vininko, grįžo į Waukeganą 
iš Rytų, kur išbuvo tris sa
vaites atpstogų. Ji atosto
gavo Maine, Bostone, New 
Yorke, Philadelphia, kur nan 
daai jos tėvelio draugai. E- 
milija grįžo gražiai saulės 
nudegta, atrodo gražiai, pil
na energijos ir vėl dirbs 
vaistinėje, tėvelių biznyje, 
vakarais sieks aukštesnio 
mokslo.

X Lillian Heinzel, iš She- 
boygan, Wis. su savo dviem 
sūneliais praleido linksmas 
atostogas Marąuette Parke 
pas savo tėvelį Joną Krušą 
ir sesutes F. Phillips ir O. 
Lenkart. Jos vyras Sheboy- 
ganė užima atsakomingą vie 
tą, nes yra valdžios užvaiz
dą prie džiovinimo kiauši
nių, pieno bei kitų produk
tų, kurie yra siunčiami mū
sų kareiviams užjūrin.

X Lakūnas It. Juozas Zink 
(Zenkevičius), 11131 South 
Spaulding Avė., ir jo žmo
na Elzbieta (po tėvais Vaiš
noraitė) šiomis dienomis su
laukė gražią dukrelę, kuri 
rytoj, spalių 1 d., bus pa
krikštyta šv. Panelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo baž 
nyčioje, Brighton Park. Nau 
jagimei bus duota vardas 
— Zuzana. Lt. Juozas Zink 
yra grįžęs iš Italijos karo 
fronto atostogoms, jis yra 
atlikęs 50 karo misijų. Mor
ta, Anužienė, Brighton par
ko veikėja, 4321 So. Arte- 
sian Avė., labai džiaugiasi 
sulaukusi pro-anūkę.

X Sv. Mykolo lietuvių pa
rapijos bažnyčioje rytoj per 
sumą bus iškilmingai ap
vaikščiojama šios parapijos 
globėjo šventė.

X Mykolą Novicką var
duvių proga pagerbs “Var
dinių klubas” sekmadienį, 
spalių 1 d., jo name, 1601 S. 
48 Ct., Cicero, III.

X Sv, K&zimiero Akade
mijos 60 mergaičių choras 
dainuos “Draugo” koncerte.




