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

—Abraham Lincoln
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Antra kart atakavo Formosa
Rusai Užėmė Rygą, Latvijos Sostinę; 
įsilaužė, Bet Dar Neužėmė Klaipėdos

LONDONAS, spalių 13.— ^uosna iki Nemuno upės. 
Specialiam pranešime, Mar- Iš užimtų Sokaičių rusai pa 
salas Stalin pranešė, kad siekė Šešupės didįjį užlen- 
ru.sų kariuomenė visiškai! kimą.
okupavo Rygą, Latvijos so-1 Toje apylinkėje rusai už- 
stinę. 1 ėmė Baltupėnus, Pagulbė-

Nacių DNB agentūra ank dus, Viešvilę, Kelneriškius, 
sčiau pranešė, kad paskuti- i Sereiklaukį, Vilkiškius, žu- j 
nieji naciai kariai buvo iš- kus, Šilinę, Krokiškius, Kir-! 
kelti iš Rygos. kutviečius ir Trakininkus.

---------- Prie pat Rytprūsių rusai
užėmė žiūrius. Rukšnius ir 
Šilgalius.

Į pietryčius nuo Klaipė
dos rusai užėmė du mieste
lius 14 mylių nuo Kuršių 
marių.

Rusai taipgi užėmė Slavi
kus, Juškakaimius, Pusdeš- 
rius, Valakbūdžius, Kiaulu- 
pius, Vilkeliškius, Bridžius, 
Jurbūdžius, Plynius, Kati
lius, Skaisgirius, Sintautus, 
Juodžius ir Būblelius.

Naciai aštuonis kartus

MASKVA, spalių 13. — 
Rusų lėktuvai atakuoja ir 
rusų artilerija apšaudo Til
žę, pirmą vokiečių miestą 
jausti rusų armijos jėgą.

Rusų kariuomenė pasiekė 
Rytprūsių sieną trijose vie
tose, ir visu 200 mylių fron 
tu veržiasi arčiau tos vo
kiečių teritorijos. Pati siena 
puolama žemiau Klaipėdos, 
į vakarus nuo Kauno, ir j 
pietus nuo Kauno-Karaliau- 
čiaus geležinkelio.

NEŠA ULTIMATUMĄ I AACHENĄ U. S. Per Dvi Dienas Sunaikino 396 Japonų Lėktuvus 
Ir 63 Laivus, Kurių 11 Nuskendo; US. Dingo 45 lėktuvai
,„,a , Amerikos Lėktuvai Taipgi Atakavo

j BERLYNO TELEFON AS phiiippinus ir pescadores Salas
IK VĖL VtlMfi I PEARL HARBOR, spa- ! PEARL HARBOR, spalių 

STOKHOLMAS, spalių 13. lių 13.—Adm. Chester W. j 13.—Pacifiko laivyno šta- 
—Šiandien atsteigtas tie-I Nimitz pranešė, kad Ame-; bas pranešė, kad spalių 11 
sioginis telefoninis susisie- j rikos lėktuvai vakar antrą d. atakoje ant Formosa sa- 
kimas tarp Berlyno ir Stok- į kartą iš eilės smarkiai ata- | los 16 japonų laivų buvo 

'( holmo, kuris buvo nutrauk-' kavo japonų laikomą For- ■ nuskandinta ir 19 kitų laivų 
tas per keturias dienas. Ne- į moša salą, apie 100 mylių (buvo sužalota, ir 221 lėktu- 
buvo jokio paaiškinimo dėl nuo Kinijos rytinio kranto. į vas buvo sunaikintas.

_T. , ! Amerikos nuostoliai tos
N.m.tz sake raportas dar | atako9 met,J buyo 22 ,gktu. 

nep,Inas, bet pranešė, kad vai, karo ,aiyai ng kiek 
per dvi dienas amerikiečiai nenukentėjo.
sunaikino 396 japonų lėk-1 Anot šim0 uikin,ai 
tavus ir 63 laivas,, kurių 27 toje 9aloje tavo Einansho 
tikrai nuskandino, o kitus

to nutraukimo.

gal nuskandino arba smar
kiai sužalojo.

Okayama, Tamsui, Heito, 
Reigaryo ir Taichu.

Ankstyvesnis pranešimas 
iš Pearl Harbor sakė Ame-

Šie kariai neša besąlyginio pasidavimo ultimatumą nacių ko-
mandieriui Aachene. Lt. Wm. Bohene, New York City yra

, , , , ... i perkalbėto jas; Pvt. Kenneth Kading, La Grange, III. neša pa-kontratakavo rusus aplink ,iaubų vž|iavą ir Lt Cedric Matfey Enosburg FajjSi Fla, yra
(Stokholmo laikraštis Da Klaipėdą, bet niekur jų ne- misijos viršininkas.

gens Nyheter sakė stipras atstūmė. Nors vėliausi pra-
rusų šarvuočių dalinys per
ėjo per Rytų Prūsijos sieną 
ir artinasi jirie Tilžės). 

Užėmę Sartininkus, 13

nešimai sakė rusai įsilaužė 
į Klaipėdos pakraščius, jie 
dar neužėmė tą didelį Lie
tuvos uostą, kurį naciai at

(U. S. Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

JAV Kariai Kaujasi Aachen Mieste
myliu į šiaurryčius nuo Til- plėšė nuo Lietuvos 1939 me- 
žės, rusai pasistūmėjo pie- tais.

JAV Lėktuvai Iš Italijos Puolė Vieną

LONDONAS, spalių 13.— 
Amerikiečiai pėstininkai ver 
žiasi pirmyn išgr i a o t a m 
Aachen mieste. Jie susiau
rino nacių pabėgimui kelią
iki pusės mylios ir šoviniais rikiečių.

namo į namą, iš gatvės į 
gatvę. Daugelį vietų tenka 
kovoti prie pat tebedegan
čių gaisrų. Priešo kontrata
kos niekur neatstūmė sme

Sušelps Amerikiečius 
Belaisvius Japonijoje
LONDONAS, spalių 13.—

Japonų Domei agentūra sa
kė Japonijos vyriausybe 
greitu laiku siųs laivą į Nak
hodka, rusų uostą netoli Per tas dvi dienas ameri 
Vladivostoko, paimti ten kiečiai prarado 45 lėktų- j rikos lėktuvai atakavo ae- 
sukrautus šalpos dalykus, j vus, bet mūsų laivai išliko i rodromus ir įrengimus Lou- 
kurie buvo siunčiami ame visai sveiki, nežiūrint japo- zon saloje, Philippinuose, 
rikiečiams belaisviams Ja inų bandymų juos atakuoti, spalių 10 d.
ponijoje. t Nimitz taipgi pranešė, I NEW YORKAS, spalių

_ (State Departamentas rug-!kaci Amerikos lėktuvai puo-j13. — Japonų radio sakė
Į sėjo 1 d. pranešė, kad Ja ■ Įg Pescadores salas, tarpe Į antra amerikiečių ataka 
ponijos laivas plauks į Ru- porTnosa įr Kinijos. tęsėsi penkias valandas,
sijos uostą paimti 1,500 pa
šalpos dalykų.

(Amerikos Raudonasis
Kryžius pranešė, kad Japo
nija dabar laiko 29,250 ame 
rikiečių, kurių 19,934 yra 

, karo belaisviai, o kiti civi
liai)

Roma Sako Naciai Apleido Atėnus; 
Greit Prasidės Graikijos Laisvinimas

LONDONAS, spalių 13.— 
Pranešta, kad Amerikos lėk
tuvai iš Italijos šiandien puo 
lė Viena apylinkę, Austrijoj. 
Kaip tik pirm tai britų Mos- 
quito lėktuvai atakavo Ham 
burgą ir kitus taikinius va
karinėj Vokietijoj.

Vienas lėktuvas negrį
žo. Nacių laivas nakties me
tu buvo padegtas netoli nuo 
Olandijos kranto.

Amerikos lėktuvai Pran
cūzijoje prisidėjo prie Aa- 
chen puolimo, atakuodami 
tiltus ir kryžkelius tuoj už 
miesto ribų.

ir bombomis suaižė stiprias 
nacių eiles, kurios persigru
pavo kontratakoms apsupto 
nacių garnizono gelbėjimui.

Amerikiečiams įėjus į Aa- 
cheną, nacių opozicija buvo 
nepaprastai maža. Jie įėjo

Berlynas sakė 19,000 ame 
rikiečių nukentėjo Aachen 
kovose, bet sąjungininkai 
nepatvirtina to nacių pra
nešimo.

Oficialus pranešimas sa
kė amerikiečių ir nacių Ii-

į miestą artilerijos ir mor- nijos taip glaudžiai sueina, 
tarų išmuštu keliu, perėjo kad sąjungininkai turėjo 
per 16 geležinkelių bėgių ir atšaukti savo lėktuvus, ku- 
pradėjo iškrapštyti nacius rie iki šiol atakavo priešo
karius iš namų ir skiepų. linijas, kad kartais nepa-

Naciai Sako Japonai Valdo Foochow
Kaujamasi su durtuvais taikytų į amerikiečių lini- 

ir mažaisiais ginklais, iš; jas.

CHUNGKING, spalių 13. 
—Kinijos komanda pripaži
no, kad japonų kariuomenė 
prieš savaitę laiko užėmė 
Foochow, paskutinį didelį 
Kinijos uostą rytiniam 
krante.

gatvėse, tuoj į pietus nuo 
buvusios amerikiečių avia
cijos bazės Kweiline.

Amerikos aviacijos šta
bas pranešė, kad amerikie
čiai lakūnai, nežiūrint blo-

SUOMIAI UŽĖMĖ 
NACIŲ POZICIJAS

STOKHOLMAS, spalių 13. 
—Helsinki komunikatas sa- 

gaus oro, trečiadieny ir,kč «K>miai kariai, vydamie- 
Taipgi pripažinta, jog ja- ketvirtadieny vėl atakavo i84 pertraukiančius nacius į 

japonu pozicijas Weiping iRannu “/ovan.emi pusę, 
srity, tuo padėdami Kinijos
kariuomenei.

ponai įsilaužė į Kweiping, 
Kwangsi provincijoje, kur 
dabar vyksta kovos miesto gynimosi 

srity.
linijas Taipale

BŪVĖS ARGENTINOS 
PREZIDENTAS MIRĖ

BUENOS AIRES, spalių 
13.—Dr. Ramon S. Castillo, 
buvęs Argentinos Preziden
tas, mirė vakar naktį. Jis 
buvo sulaukęs 72 metų am
žiaus ir paskutinėmis dieno
mis labai sirgo.

Areštuoja Rumunijos 
Karo Kriminalistus

BUCHAREŠTAS, spalių 
13.—Naujas dekretas įgalio 
jo Rumunijos vyriausybę 
suareštuoti visus rumunus 
karo kriminalistus, ir imtis 
visų reikalingų žygių nu
statymui jų atsakingumo 
už “krašto nelaimę.”

Tuoj suimti Ion Gigurtu, 
buvęs premjeras po Kara
lių Karoliu; Orwaler Pop, 
buvęs teisingumo minis
tras, ir Mihail Manoilescu 
buvęs užsienių ministras.

LONDONAS, spalių 13.— 
Romos radio transliavo *'ofi 
cialų pranešimą,’’ kad na
ciai evakuavo Atėnus, ir 
kad graikai patriotai dabar 
valdo tą miestą.

LONDONAS, spalių 13.— 
Pranešimas iš Cairo sakė 
vokiečiai apleido Atėnus ir 
paskelbė jį atviru miesto.

ROMA, spalių 13.—Gen. 
Sir Henry Maitland IVilson. 
vyriausias sąjungininkų ko- 
mandierius Viduržemy, pa
reiškė per radio, kad “jėga

po mano komanda tuoj iš
lips Graikijoje,” ir kad tos 
karalystės išlaisvinimas ar
tėja.

Neoficialūs raportai sakė 
Graikijos vėliava plevėsuo
ja virš Akropolio, Atėnuo
se, ir kad Atėnų radio yra 
sąjungininkų rankose.

Rugsėjo pabaigoje maži 
britų daliniai išlipo Pelopon 
nesus pusiausalyje ir su 
graikų pagalba pavarė na
cius iš tos apylinkės bei už
ėmė Patrai, Pyrgcs ir Ko
rintą.

PAMETĖ SAVO DUKRELE, SAKE JI PAGROBTA

Jugoslavai ir Rusai Rusai Okupavo Uostą Robombos Vėl Krito 
Įsiveržė į Belgradą Siaurinėj Suomijoj Pietinėje Anglijoje Gendrė

KALENDORIUS
Spalių 14d.: šv. Ralistas; 

senovės: MINDAUGAS ir

LONDONAS, spalių 13.—I sPaliU 15d-: šv Teresė, 
Skrendančios bombos va- S*-4*“ Sekmadienis P" Sek-

LONDONAS, spalių 13.—[ LONDONAS, spalių 13.
Specialus Maršalo Tito ko- Berlyno radio raportas sa 
munikatas sakė rasų ir ju- kė rusų kariuomenė okupa- kar naktį atskrido į pietinę senovės: Kirbaidas ir

Angliją ir Londono apylin-! ^na-
kę per šiaurės jūrą. Spalių 16d.: Šv. Jadvyga

Oficialus pranešimas ir *r Martinljonas; seno
vei sakė, kad buvo padary- Į vės: Geluonis ir Tautgirdė. 
ta nuostolių. ------------------------ ’--------

goslavų jėgos įsilaužė į, vo Liinnahamari uostą, Pet 
Belgradą. šamo srity šiaurinėj Suomi-

Pranešimas taipgi sakė joj.
jugoslavai užėmė Ripanj.t Pagal paliaubų sutartį, 
12 mylių į pietus nuo sos- suomiai pervedė Petsamo 
tinęs, ir Beli Potok, pietry- J apylinkę rusams. Pats Pet- 
čiuose. į šamo dar vokiečių rankose.

t. .

PIRKITE KARO BONUS!
ORAS

Saulėta ir šilta.

KARO BIULETENIAI
—Lenkijos Premjeras Mi- 

kolajczyk šiandien tarėsi su 
Amerikos Ambals a d o r i u, 
Maskvoje.

—Raportai sako darbi 
ninkai tvirtina Hitlerio Rpt 
chtesgaden namą.

•*—Londono radio s a k 
Vengrija prašė sąjunginir- 
kų suteikti paliaubų sąly 
gas

—Sąjungininkai veržias 
pirmyn Italijos fronto cen
tre.

—Japonai sakė 1,000 am; 
rikiečių ir britų Karo belai 
svių žuvo, kuomet submari 
nas sutorpedavo juos vežat 
tį laivą netoli nuo Philippi 
nų.

CHICAGO, spalių 13. — 
Mrs. Valerie Tarnap-McMi- 
nis, 20 m. amžiaus, 1531 S. 
Kolin av., prisipažino poli
cijai, kad ji vakar naktį 
pametė savo metų amžiaus 
dukrelę Juanita tuščiam 
lote.

Mrs. McMinis, kuri sakė 
jos tėvas yra Lietuvos Ge
nerolas Jonas Tarnapavi- 
čius, sakė ji padariusi tai, 
kad laimėti savo vyro sim
patiją. Anot policijos, ji su
sirūpinusi dėl savo tėvų 
Lietuvoje ir dėlto, kad jos 
vyras pradėjęs eiti su ki
tom moterim. Ji dėlto išgal
vojusi šį būdą atgauti jo 
meilę.

(Pasiteiravus, sužin o t a. 
kad “Gen. Tamapavičiaus” 
Lietuvoje nebuvo).

Vakar naktį apie 11 vai. 
Mrs. McMinis nuėjusi į 
krautuvę po to kaip pametė 
savo dukrelę, ir sugrįžusi 
šaukė policiją, sakydama 

[kūdikis buvo pagrobtas, 
i Policija nepatikėjo jos pra
nešimui ir tardė ją per sep- 

i tynias valandas. Ji galų ga- 
i le prisipažino, kad palikusi 
kūdikį tuščiam lote 1329 S. 
Kilbourne avė. Policija tuoj 
nuvažiavo ir rado mergaitę 
nesužeistą, bet sušalusią ir 
nuvežė ją į Loretto ligoni
nę, kur gydytojai sakė ji 
pasveiks, bet, kad dėl per- 
šaldymo galinti gauti plau
čių uždegimą,

Policija suėmė Mrs. Mc
Minis ir žadėjo ją pavesti 
gydytojams proto ištyri
mui.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E 1,000 AMERIKOS LĖKTUVŲ NETOLI JAPONIJOS

“SIBIRO ŽVAIGŽDE“

Šv. Baltramiejaus parapi-1 
jos choras, vadovystėj S. Į 
Zyliaus, spalių 15 dieną, T 
valandą vakare, Lietuvi j 
Svetainėj sulos trijų aktų 
dramą “Sibiro žvaigždė’’.} 
Vaidinime dalyvauja: J. Ka- 
rasaukas, A. Backis, J. Ma-i 
tulėnas, S. Žylius. S. Aikus,
N. Bakshis, H. Petraitis, J.} 
Shymulinas, S. Lulis, F. Ai-! 
kus, P. Karaliūnas, J. Pet-Į 
ruska, R. Račas, J. Rumšą j 
ir svečias iš Chicago. Vei-j 
kalo vertėjas Ignas Saka
las.

Komisija d a r b ra o j a s, j 
kviesdama visus atsilankyti i 
į šį vakarą ir pamatyti pui
kų vaidinimą. Visas pelnas 
eis naujų vargonų fondui. 
Komisija susideda iš: Ma
rijona Aikus, pirm.; Broni- 
slava Petrąitienė, skelbimų; 
Mykolas Malin, programos, 
ske'bimų (ads), Pranas Al
kus,. scenos, Stanislovas Zy- j 
liūs, rezisorius. *Choras bus dėkingas vi-; 
siems už atsilankymą. 
SVEIKINAME

Dr. Joną žeką jo gimimo 
dienos (spalio 16) proga. 
Visi Waukega:. lietuviai 
linki dr. Jonui Žekui svei
katos ir laimės.
‘ PANTRY SHOWER ’

Šv. Onos Moterų ir Mer
gaičių Draugija, padedant 
Nekalto Prasidėjimo Mer
gaičių Draugijai, rengia se
selėms ‘pantry shovver’’. Ko
misija išrinkta iš abiejų 
draugijų ir darbuojasi, kad 
būtų viskas kuopuikiausia 
prirengta ir nupirkta reika
lingų daiktų. ši pramoga 
įvyks spalių 29 d., 3 valen- 
dą popiet. Visos moterys 
kviečiamos atsilankyti ' ir 
pamatyti, kas bus nupirkta, i 
Jei kas nori kokiu būdu pri
sidėti prie šios “party”, ga
lite pamatyti komisiją ir 
jomis priduoti savo auką. 
Komisijoj yra: Antanina 
Peters, Bronislava Nagodė, 
Emilija Kuzmickas, Betty 
Čepaitis, Lsatrice Enins ir 
Mikalina Zanaskis.
SERGĄ

Mikalina Mcutivilienė, 825 
8th 3t.; rpaliv 4 dieną tu-

rėjo sunkią operaciją Šv.! 
Teresės ligoninėj. Ji yra Šv. 
Onos Draugystės narė. Vi
sos narės linki jai greit pa 
sveikti.

Jonas Juncius, 1318 Lin
coln St., North Chicago, spa
lių 10 dieną turėjo opera
ciją šv. Teresės ligoninėj. 
Jis yra visų lietuvių myli
mas, nes priklauso prie vi
sų katalikiškų draugijų ir 
yra Šv. Baltramiejaus para
pijos choro, vienas seniau
sių choristų. Jis visada dar
buojasi parengimuose. Be
je, yra “World War Vete
ran’’. Dabar du sūnūs ran
dasi šiame kare. Visi drau
gai ir pažįstami linki greit 
pasveikti.

SUŽEISTAS
Ignas ir Marijona Burbai, 

718 So. Victory St., spalių 
3 dieną gavo telegramą iš 
Karo Dept., kad jų sūnus 
Kazimieras sužeistas Pran
cūzijoje. Šeimyna laukia 
platesnio laiško.

Kazimieras yra baigęs Šv. 
Baltramiejaus mokyklą. Bū
damas namie turėjo labai 
daug draugų, kurie išgirdę 
tokią žinią, labai gailisi.

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge“.

Pošalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVI

USED FflT mflGIC

IltEB FRT

. CONYCKTID INTO 61VCER1NE

Kai J urna prikimba________
kiatėjimaa ir J<i« jaučitėz aut 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vot skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, neviriki- 
nimų, nemigą, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gezų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomoao. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomoao 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gezua, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutėa 
užrašo. Jei jūs
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma
lonios pagelbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį, įsigy
kite Gomoao 
iiandien.

Jeigu ifls negulite nusipirkti savo spyUn- 
Icėj, siųskit prtiymt d*l nsūių “rsrirssiaėi 
mui” pasi&lymo Oomozo ir gausite —

nvif Al 60c vert**D I KAI Band y mui Bonkutes
DR. PETER’S OLE J O LINIMENT -e 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinime nuo reumstiškų ir neuralgiikų 
skausmu, maskalinio nugarskausrao, sustin
gusiu ir skaudžių muskulą, patempimų it 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — slkalinas -s 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingos 
skilvio sutrikimas kaip pavyzdžiui riSkitlea 
nevirikinimas ir rimuo.

"‘••IS- , J
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Pacific
front

Urbaitienėe, matydamas di
delį reikalą kraujo Raud. 
Kryžiui, jau 8 kartus ym 
paaukojęs. Sako, vėliau, gal 
dar aukos. Tikras patrio
tas. Jis turi du brolius ir 
vieną švogerį kariuomenėj

M. Z.

^IRKl'li*. KARO BONUS!

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS .

Formosa sala, japonų “Pearl Harbor,’’ guli tiktai už 
600 mylių nuo pačios Japonijos. 1,000 Amerikos karo 
lėktuvai pravedė sėkmingą Formosa saloje ataką. Karo 
audra arčiau ir arčiau eina prie pačios Japonijos.

(Acme-Draugas telephoto)

DŽIAUGSMAS
NAMUOSE

Pranciškus ir Ona Jonai 
čiai, 909 8th St., sykiu su į 
savo dukrele Agnės Wil- 
liams parvažiavo 30 dienų 

! poilsio. Nesimatė per 18 
mėnesių. Parvykęs pirmą 

1 kartą pamatė ir savo myli- 
i raą sūnelį, kuris yra vienų

metų amžiaus.
Robert Williams yra jū

rininku ir buvo Pietų Pači 
fike. Sako, yra matęs dide
lių mūšių. Labai džiaugias 
parvykęs namo.
AUKOJO KRAUJO 
AŠTUONIS SYKIUS

Everett Vande Vere, 821 
8th St., žentas Marcijonos

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Šiū Kompanijų:

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

DffiL LAIMĖJIMO KARO, TAIKOS, IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES — IŠRINKITE —

ROOSEVELT
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VURG, LUMP — Sijoti.........
STOKER COAL, Aakitos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.....................$11 25
PETROLEUM COKE (Couroe). $12*50 
PETROLEUM COKE (Pfle Ron) $10*95

I Siųskit ii “Special Pur»
Kuponų — DabarIymo*' Kuponą

□ Td?t»« $1 00 At.iųskit man apmo- 
k*tų 11 nuriju Gomozo ir dj kai — 
*flf verte. — haadymui konkutoa 
Olejo ir Mzgolo.

□ C. a D. (libido. pridėto.)

Vardaa........... ............ .. ............ -

Adreaat

• Paštą Ofisu_____ ___ _________ ,

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
Dapt. II7I-2U ’

L IMI Waahla<rtoa llvd.. Ckteoųo 11. UL j 
25S Stanl.y St., Wlnnlpeų, Man.. Caa. Į

20 meti praktikavimu 
tusu garantavimai

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudama 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. 
rak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dalioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mo* h« akinių. Kainos pigias kaip 

pirma.
<712 South Ashland A v.

jPhono YAKD8 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS,
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPR AKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lšeg- 
■aminuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

t 88 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų {tempimų.

Dr. John J. Smetona 
, Dr. J. J. Smefana, Jr.
1801 So. Ashland Avenue 

Kampu lt-toa
Telefonus CANAL 0828, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien »:»0 a. m. Iki 1:10 p. a. 

Trečiad. It leštad. t:IŠ a. m. 
-------- Iki T:ŠO P. m.

DR. G. SERNER-ė* ’
ALIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 
IS matų patyrimas

-TaLtlYards 1829
Pritaiko Akinius,

Kreivas Akis 
Utaiso,

Ofiso Ir Akinių Dirbtini 
>401 80. HALSTED ST. 
i Kampas S4th Street

Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 1U I 
^MkmadUnyjsjpsgaljiutaiU^

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGICJŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavtmul, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MftNESINIŲ IftAiOKIUIMVI

Panaudokite Progų Dabartinėms tcmiHiu 
NunAtmčlo It* toms.

TAPKITE FINANSINI AI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mftsų (Malgojc. JAvų Indeliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi S.I.OŪO.OO ap- 
dranvtl per Federal Savlngn and lx«n In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Umokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • G1N
• BRANDES * • VYNO
• RUM’O • KOKDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS kainomis
~ Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER“Lietuviškas
Žydukas”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. v&JL 

Nedėliomis pagal sutarti
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland A vemta 
arti 47ti» Street 

TaL: ano 9 roL ryto iki 8 roL rok. 
Trečiadienį pagal atitarti.

Oftoe TeL VIRginia 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 8921
KENweed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

roL: ne 1-3; ano 6 30-8 39

Res. 6958 So. Taiman Ava.
Res. Tel. G&OvehiU 0617 
Office TeL HEMloeb 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS » C CHIRURGAS

2423 West Mar^uette Roau
OFISO V A IVANUOS 

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

Trečiadienio Ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir SeStadienio 
ofbsaa uždaryta*.

REZIDENCIJA 
8241 West 66th P!ace 

Tel. REPublie 7R68

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3144

DR. V. A.
ITOTTIVOI CR CHTKliRGMi 

B AKINIUS PRJTATKO 
744 Wmt S5th Street

▼ai.: 11-12; 2-4; Ir 6:3041:30
PtonadleniaiB—2A ir 6:30-8:30 

ftventadieniala- 11-12.

Nieks negali mus paže ■ m
minti, išskynus mus pačius.

Skaniausia duona yra toji 
kurią uždirbame savo ranko

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos; 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TcL: MIDvvay 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
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Res. Tel. REPublie 0054

Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo (i iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarai* ir taipgi

.Sekmadieniais pagal sutarti.

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

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę! 
Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!1
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" WISCOHSINO LIETUVIŲ ŽINIOS N Ali JI RUSŲ LAIMĖJIMAI

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HET.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
T*L RANdolpb S488-S48S

HELP H'ANTF.D _ VYRAI

VYRŲ ir VAIKINŲ
Prie Darbų Kaipo:

PAKUOTOJAI 
FOLDING MACHINE DARB. 

SHIPPING ROOM 
B1NDERY

Pastovūs darbai. Taipgi viršlaikio.

The Inland Press, Ine.
328 S. Jefferson St.

MODERNIŠKOJ NAI JOJ DIRBTU
VĖJE REIKIA DARBININKŲ

Prie Sekančiu Darbų: — BUČERTV— 
DEŠRŲ SKIRfcJV ir KIMšEJŲ •

PAPEŠTIXF. KOSHF.R SAVSAGK CO. 
3838 W. Rooscvdt Ibi.
Tel.: VAN Ruren 0197.

REIKALINGAS VEDĖJAS TUOJAU
Tvarkyti Grosernč3 ir Daržovių de- 
partmentus didelėje maisto krautu
vėje. Gera mokestis ir darbo sųlygoo. 
Atp’šaukit laišku paduodant, savo 
kvalifikacijas ir references. Rašykit:

DRAUGAS, Ho* MM.
2334 S. Oal’ley Avė. Chicago 8. III.

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 

Atslšanklt

' ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

★ ★ ★★ ★ ★A’ ★ ★
★ For Sale I
★ For Renil
★ For Help I
★ For Service I
★ For Resultst 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Elthaanian Daily Newspaper 
— ESTABUSHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA5
THE UEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ *******

Racine
PAKVIETIMAS

Nuo vidurvasario pradė
ta ruoštis prie šio parengi
mo. Jis jau atėjo.

Šį sekmadienį, spalių 15 
dieną, 3 vai. popiet, Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėj, 
815 Park Avė., įvyksta ruo
šiamas parengimas Ameri
kos Lietuviui Tarybos Sky
riaus.

Pragramos sudėtis: įdo
mią kalbą pasakys atvažia
vęs kalbėtojas iš Chicago 
kun. K. Barauskas. Kitą 
programos dalį išpildys Šv. 
Cicilijos parapijos choras 
vadovystėj vargonininko 
Juozapo Kailiukaičio.

Po programos bus šokiai. 
Grieš Stankaus ir Pūro or
kestras.

Dauguma vietinių žino 
apie šį parengimą, bet ku-

Kenoshos Kronika
BAZARAS PRATĘSTAS

Spalių 6, 7 ir 8 dienomis 
įvyko Šv. Petro parapijos 
bazaras. Nors buvo pažymė
ta, kad bazaras tęsiasi tik 
tris dienas, tačiau klebonas 
su komitetu nutarė pratęsti 
bazarą dar dvi dienas. Taip 
nuspręsta dėl įvairių prie- 
žaščių, o svarbiausia, kad 
labai mažai žmonių dalyva
vo bazare visas tris dienas.

Klebonas, komitetas, se
selės, sodalietės, choras, Gy
vojo Rožančiaus Draugija 
darbuojasi, kad padaryti 
bazarą sėkmingu, bet jų 
veikimas nueina niekais, 
jei žmonės neatsilanko ba- 
zaran. Kasmet bazaro pel
nas pralenkdavo praėjusio 
meto pelną, tad ir šįmet no
rima viršinti pereito meto 
$2,500 pelną. Bet kaip iki 
šiol pelno visai mažai tu-

*M***1*"* » • Siolnok
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pcocc terms. remote 
(roop< Irom GrCCff

Rusijos diktatorius Stalinas paskelbė naujus laimėji
mus, būtent užėmimą Cluj, Transilvanijos sostinės, ir 
Szeged, antro didžiojo Vengrijos miesto. Kreditas eina 
maršalo R. Malinovsky Antrai Armijai. Albanijoj britų 
kariuomenė užėmė Sarande. (Acme-Draugas telephoto)

MODERNI AK AM ANGLIŲ 
JARDE REIKIA 

COAL HIKERS
Dirbti dienomis. Geriausios darbo 

sąlygos,, pastovūs darbai. . .
1815 N. Ashland 

KANE FITEL CO.
TEL. BRUNSWICK 3500

Naktims Porterių
LENGVI DARBAI 

NUOLATINIAI

LOGAN 
DEPARTMENT STORE

Milvvaukee ir Diversey Avės. 
ATSIŠAUKIT 3-čiam AUKŠTE

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

Prie single needle darbų moder- Kenosha ir So. Milwaukee
niškoj karo dirbtuvėj. Gera mo- i J v. ,. T_ t *____
kestis ir bonai. Darbas tiktai die- atvažiuoti. Kuomet ZHlOgU- 
nomis. Dykai bysais patarnavimas.

rie dar.nežinojo — šis pra 
nešimas yra aiškus. rim. Jeigu žmonės nepa-

širdingai kviečiu visus, rems per ateinančias dvi 
vietinius lietuvius ir kaimy- • dienas, nėra kalbos apie 
nūs, būtent iš Milwaukee, į pralenkimą pereito meto 

pelno.

taip pablogėjo, kad išvežta 
į Šv. Kotrinos ligoninę. 
Prieš išvežant į ligoninę,

arnotą vertės suvirs šimto 
dolerių. Klebonas, visos pa
rapijos vardu, nuoširdžiai

jai suteikti paskutiniai sa-1 jiems dėkoja. Būtų gerai jei

BANK MAINTENANCE

VYRŲ
Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai 
ATSIŠAUKIT

SEARS-COMMUNITY 
STATE BANK 

•JS uoj3iiiiu.iv A\ I0IS

BRAD FOOTE GEAR WORKS 
DARBININKŲ — LOADERS

(Dienomis ar Naktimis)
MACHINE SHOP MOKINIŲ

(Naktimis)
1306 S. CICERO AVĖ.

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.
Tel.; PORtsmouth 6277

REIKIA MOTERŲ
Patyrusių siūti moterims dreses.

GERA MOKESTIS 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
PATOGI TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

ANN FOSTER
434 S. WABASR AVĖ.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

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

Didžiausias išsilavinimo į- 
rodymas — mokėjimas kal
bėt apie didžius dalykus pa
prasčiausiu būdu. Emerson.

PERSKAITĘ. “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

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.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

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 aa 

you learn or demonstrate ability.
WEST TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
2100 S. 52nd AVĖ. CICERO, ILE.

PATARNAVIMAI

je randasi noras, nėra to, 
kas negalima.

Visi susėję spalių 15 d. į 
parapijos svetainę turėsime 
linksmą laiką ir tuo pačiu 
sykiu suteiksime paramos 
A.L.T. vykdortiiems darbams 
išlaisvinimui Lietuvos iš 
žiaurių priešų. Mūs visų lie
tuvių didžiaufįas noras šiuo 
laiku yra,’ kad Lietuva bū
tų vėl nepriklausoma val
stybė, kad Lietuvos žmonės 
patys savo šalies reikalus 
tvarkytų. Prie to tikslo mes 
eiųame. Mūs lietuvių gar
binga ir šventa pareiga yra 
remti tautos reikalus visais 
galimais būdais.

M. Kasparaitis. •
TAISOME

Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St
PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS

Kita, daugiau negu šim
tas išdalintų knygelių ne
sugrąžintos su aukomis. 
Pratęsus bazarą parapijo- 
nai turi progos sugrąžinti 
dovanų knygeles.

šeštadienį, spaliui 14 d., 
bazaras prasidės 7 vai. va
kare, o sekmadienį, spalių 
15 d., 2:30 po pietų. Baig
sis sekmadienio vakare. Bus 
ir laimės traukimas iš kny
gelių. Vardai aukotojų bus 
vėliau paskelbti. O vardai 
aukotojų dovanų išleistų 
knygutėmis bus pažymėti 
parapijos sąskaitoje.

Bazaro pelnas eis baigi
mui mokėti parapijos sko
los ir, jei liks, įsteigimui 
fondo ateičiai. Tad klebo
nas ir komitetas dar kartą 
prašo visų šias dvi dienas 
lankyti bazarą ir gausiai jį 
paremti.
IŠLEISTUVĖS

k ramentai.
Taippat blogam padėjime 

randasi Aleksandras Moc
kus. Pereitą ketvirtadienį ir i kitų dalykų, 
jam buvo suteikti paskuti
nieji sakramentai.
PAMALDOS

atsirastų ir kitų tokių ge
raširdžių žmonių, nes trūk
sta bažnyčiai daug rūbų ir

KARO FONDAS

Spalių mėnesio pamaldos

Spalių 17, 18 ir 19 dienos 
paskirtos vajui surinkimui 
aukų į Kenosha County Pa-

į Švenčiausią Panelę Mari- triots Fund, kuris yra su- 
ją su palaiminimu šv. Sa-Į jungtas su Wisconsin War 
kramentu įvyksta sekma
dieniais antrą valandą po 
piet, o trečiadieniais ir 
penktadieniais 7:30 vai. va
kare. Kitomis dienomis šios 
pamaldos esti po šv. Mišių.
VARDUVĖS

Spalių 4 d. mūs klebono 
vardadienio proga mokyk
los vaikučiai užprašė jo in
tencija šv. Mišias. Po šv.

Fund ir National War Fund. 
Gyvename pilname pertek
liuje. Mums negali būti prie
žasties mažiausiam nusi
skundimui. Todėl užgirski- 
me ir išklausykime balsą 
šaukiančiųjų pasigailėjimo 
ir pagelbos tų, kuriuos pa
lietė baisi karo rykštė.

Mūsų sūnūs, vyrai, bro
liai, išblaškyti po visą pa-

Paralyžiaus liga
Praeitą ketvirtadienį Chi- 

cagoje sveikatos departa
mentui buvo pranešta, kad 
atsirado du nauji susirgimai 
paralyžiaus liga. Šiais me
tais buvo 141 susirgimas 
paralyžiaus liga, šeši mirė. 
Praeitais metais tuo pačiu

D8I svarbių priežasčių parsiduoda metu bUVO UŽregistrUOta 886 ' 
namas Town of I.ake kolonijoj. No- # ° , , 1Tintieji pilnesnių informacijų prašo- susirgimai paralyžiumi. ir
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 7 . r
Nutautas, 4«3« So. Wood Street, ar 81 mirtis.
telefonuoklte FAFayette B0»8.

PARSIDUODA — lavatorijos (Bath- 
room) oinką: 1 atidaroma lovą (day- 
bed); 1 sleitlnis laundry tub. Pigiai.
D51 informacijų kaalink Šių dalykų, 
kreipkitės J —

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Daug kas nori steigti iš 
naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palan

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

Seneca

ATMUŠĖ JAPONŲ 
ATAKA BURKOJE

KANDY, Ceilonas, spa
lių 13.—Britai kariai atmu
šė japonų ataką į rytus nuo 
Tiddim, Burmoje. Britų jė
ga sėkmingai atakavo japo
nų poziciją 22 mylias į pie
tus nuo Tiddim

Spalių 7 d., įvyko išleis
tuvių vakarienė Antanui 
Druktenui, Jonui Krosky ir 
jo žmonai Mortai. Arti du 
šimtai žmonių dalyvavo at
sisveikinime. Visi paliko' 
Kenoshą spalių 8 d., popiet. 
Iškeliavo Californijon apsi 
gyventi. Jų išvykimas iš 
Kenosha sudaro mūsų pa 
rapijai nuostolį, nes buvo 
žymus veikėjai ir geri pa- 
rapijonai.
LANKĖSI

Šią savaitę į Kenoshą bu
vo atvykęs Marijonų Pro- 
vincijonas, kuri. Jonas Jan- 
čius, M.I.C.

Mišių, seselės ir mokyklos saall, gina mus nuo puolan- 
vaikučiai pasveikino ir su- čių priešų. Karo belaisviai 
teikė dovanų. Seselės Pran- Į laukia suraminimo, aukų, 
ciškietės irgi iškilmingai vaistų ir knygų pasiskaity- 
minėjo Kongregacijos šven- . mui. Našlaičiai laukia prie- 
tę. Į žiūros, drabužių, maisto.

J Kariai, gavę liuoslaikio, no
ri pasilinksminti, kad atsi-PAAUKOJO

Antanas ir Karolina Ka- 
reckiai šv. Petro bažnyčiai 
paaukojo raudoną kapą ir

gaivinus nuo kasdieninio 
monotoniško gyvenimo.

(Nukelta į 6 pusi.)

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Sprlngatnlal 
MatraHAl

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

Ateikite šiandie!

Stndlo Oonch

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

HELP U’ANTFD — MOTERYS

INSPEKTORIŲ
MILLING MACHINE OPERS.

Valandoms: 7 Ryto Iki 3 PP.
Ar nuo 3 PP. IKI 11 Vak.

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ

DELTA-STAR ELECTRIC CO.
2487 W. FULTON ST. SEELEY 8200

CHORAS
Šv. Petro parapijos cho 

ras turės svarbų susirinki-1 
mą ir praktiką spalių 19 d. 
Nuo dabar susirinkimai ar
ba praktikai įvyks ketvir
tadieniais, o ne pirmadie
niais, kaip pirmiau būdavo. 
Norintieji priklausyti prie 
choro nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti pamin ė t o m i s 
dienomis.
SUNKIAI SERGA

Urštlė Milkintienė, ilga- 
serganti, pereitą savaitę

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Presi<k*nt Rooscvclt and Prinie Mtnlster Churvhill:
1. Tlieir vouiitrics sėdi no engraiKlizenieiit, tei-ritorial or otlier;
2. ’l'liey įlesire to seek no tcrritorial oliangis tliat <1«* not aetorfl 

tvitli tlie. freely capresescel irislies of tlie pcoplos concvrnęd;
3. Tlie.v respect the right of all pcoplcs to eitose t|ie forui of go- 

v» ruim ui under which tliey vvill live; an<l the wlsli to sce sovereign 
i-ights aini self-governnient restoreil to tliose wlio liave beeit forcibly 
liepei'cd of thein.”

ATLANTIC CHAItTEIt, August 14, 1841.

Dar apie Lenkijos politinę būklę
TARP DVIEJŲ BUDELIŲ *

Ne vieną kartą mes esame rašę apie skaudžią ir po
litiniu atžvilgiu labai komplikuotą Lenkijos padėtį. Tų 
komplikacijų, kurios susipynė veik į neatmezgamą 
mazgą, ir apsukriausi pasaulio politikai negali išnarp
lioti.

Lenkijos skausmų ir politinių komplikacijų prie
žastimi yra ne vien Vokietijos nacių okupacija, bet ir 
Rusijos bolševikai.

Kai 1939 metais naciai užpuolė Lenkiją, liejo, jos 
žmonių kraują, griovė miestus ir naikino visą kraštą, 
jos nugaron peiliu smogė ir Rusijos bolševikai. Gavę 
iš Hitlerio leidimą, jie užėmė veik pusę Lenkijos. Oku
puotą dalį bolševikai -nemažiau naikino ir nemažiau 
kankino vietos gyventojus, kaip ir naciai.

Vienu žodžiu, Hitleris ir Stalinas Lenkiją pasida
lino, pasiklupdė ir abudu ją plakė.
KAI DU BUDELIAI SUSIPVIOVĖ

Bet Lenkijos vargai nesibaigė tuomet, kuomet 1941 
m. budeliai tarp savęs susipiovė. Ji pateko į vieno bu
delio — Hitlerio nagus. Tačiau ir antrasis — Stalinas 
jos neišsižadėjo. Ką jis buvo pasigrobęs 1939 metais, 
tą jis ir vėl nori atgauti. Jis ir daugiau siekia: jis nori 
visą Lenkiją savo įtakon paimti ir ilgainiui ją suso- 
vietinti. Šiam tikslui jis suorganizavo ir užlaiko Mas
kvoje Wandos WasilewskoS “patriotų” draugiją, tam 
tikslui sudarė Lenkijos “Laisvinimo” Komitetą.

Visi žinom, kad tos Stalino “draugijos” ir komite
tai, tai tik humbugas, tai tik pasaulio akių muilinimas. 
Ir dėl to tenka apgailestauti, kad tikroji lenkų vyriau
sybė, kuriai vadovauja Mikolajczyk, anglų politikų yra 
verčiama tartis su Maskvoje sulipdytais kvizlingiš- 
kais komitetais. Tai yra nedvejotinas pataikavimas ru
siškojo bolševizmo imperializmui arba, truputi švel
niau pasakius, komunizmo ekspensijai toliau į vakarus. 

PEŠASI DEL SVETIMO TURTO
Rusijos savinimasis pusės Lenkijos, kišimas į len

kų patriotų gerklę Maskvoj iškeptų lenkiškų kvizlingų, 
visą Lenkijos ateities vaizdą daro labai liūdną.

Gaila, kad taip yra. Gaila, kad Sovietų Rusija rei
kalauja sau tų teritorijų, kurios ne jai priklauso.

Bet mes šia proga norime pakartoti, kad didelė tų 
teritorijų dauguma nė Lenkijai nepriklauso. Jos pri
klauso Lietuvai, Baltgudijai ir Ukrainai. Vienu žodžiu, 
didysis ginčas tarp rusų ir lenkų eina už svetimą nuo
savybę.

pITyS SAVO BUKLŲ KOMPLIKUOJA

Tuo būdu lenkų politikai savo krašto politinę būklę 
dar Labiau sukomplikuoja, kai siekia atstatyti iš griu
vėsių savo valstybę kaimynų skriaudomis.

Šiomis dienomis Amerikos lenkų delegacija lankė
si pas Prezidentą ir jų vadai posėdžiavo Vašingtone. 
Mus nustebino tas faktas, kad ir Amerikos lenkai pri
sideda prie komplikavimo savo tėvų krašto politinės 
padėties.

Lenkų vadai savo pasitarime Vašingtone spaudai 
pareiškė, kad Lenkija “niekuomet savo ilgoj istorijoj 
nebuvo kalta agresijoj.“

Jei taip yra kalbama, tai tie vyrai nežino tos “il
gos” Lenkijos istorijos.
AR &IUOS SAVO AKTUS ATSIMENAT?

Amerikos lenkų vadai, pareiškę, kad Lenkija nie
kuomet nėra papildžiusi, agresinių aktų, reikalauja 
Lenkijai naujų, jai nepriklausančių teritorijų: Rytų 
Prūsijos, Aukštosios Silezijos, Vilniaus “kampo“ (va
dinas, dar neužtenka Vilniaus krašto, bet ir kažin ko
kio “kampo” užsimanė) ir Tešeno distrikto. Apetitas 
vis tik gana nemažas. Ne be reikalo ir Prezidentas Roo- 
seveltas nutylėjo, kai lenkų delegacija kategoriškai pa
klausė, ar jis stovės už lenkų teritorinius reikalavimus. 
Prez. Rooseveltui, kaip ir visam civilizuotam pasau
liui, yra žinoma, ką jie padarė 1920 m. spalių mėn. 9 d. 
su Lietuva ir jos sostine Vilnium. Jam žinoma, kaip 
jie elgėsi su baltgudžiais ir ukrainiečiais. Neabejoja
me, kad neužmiršo ir jų žygio į Tešeną 1938 m.

Lenkų politikai būtų žymiai atitaisę praeities Len
kijos klaidas, jos agresinius aktus, jei būtų pareiškę, 
kad jie nieko svetimo nereikalauja, bet tik siekia at
statyti tai, kas neabejotinai Lenkijai priklauso. Jiems 
reikėjo aiškiai ir stipriai pasisakyti už Baltijos valsty
bių nepriklausomybę, už Vilnių Lietuvai etc. Lenkijos 
valdžia Londone ligi pat šiol dar nėra nė žodžio ta
rusi už Baltijos valstybių atsteigimą laisvomis ir ne
priklausomomis. Bet jau atvejų atvejais reikalavo, kad 
Vilr/us, Lietuvos miestas ir sostinė 3U apylinkėmis 
būtų ir vėl prijungtas prie Lenkijos.

Ponai lenkai, jei jūs reikalaujate, kad jums būtų 
grąžinta tai, kas jūsų, būkite teisingi ir nesiekite pa
sigrobti to, kas aiškiai nėra jūsų. Vesdami teisingą po
litiką, greičiau išlaisvinsite Lenkiją ir greičiau suma
žinsite jos žmonių neapsakomai dideles kančias.

Atlanto Čarteris visoms tautoms ir visur turi būti 
taikomas.

★
Svarbus Prezidento žodis Italijos žmonėms

Prezidentas Rooseveltas pasakė Italijos žmonėms 
smagų žodį: “Italijos žmonės bus laisvi rūpintis savo 
likimu,” sakė Prezidentas. Kaip greit naciai bus visai 
išvyti iš Italijos, gyventojai galės išsirinkti tokią vy
riausybę, kokios jie tik norės, šie Prezidento žodžiai 
tikrai yra reikšmingi:

‘'Amerikos ifrmija — inimant tūkstančius italų 
kilmės amerikiečių — įėjo Italijon ne kaipo užka
riautojai, bet kaipo išlaisvintojai. Jų tikslas yra 
miiitarinis, ne politinis.“
Šis pareiškimas puikiai supuola su Atlanto Carterio 

principais. Tuos principus, kaip gerai žinom, pripaži
no ir Sovietų Rusija, bet kodėl jos armija eina į Len
kiją ir Baltijos valstybes ne kaipo išlaisvintoja, bet * 
kaipo pavergėja. Juk ir rusų tikslas į tuos kraštus tu
rėtų būti ne politinis, bet grynai miiitarinis.

Rusų armija, išvijusi nacius iš Baltijos valstybių, 
turi pasitraukti taip, kaip amerikiečiai pasitrauks iš 
Italijos, ir patiems žmonėms pavesti rūpintis savo kra
što likimu, išsirenkant tokią vyrausybę .kokios jų dau
guma norės. Bet... tarp amerikiečių ir rusų bolševikų 
yra didelis skirtumas: mes, amerikiečiai kariaujame už 
tautų išlaisvinimą ir demokratiją, kuomet rusai bolše-' 
vikai — už pavergimą ir komunistinę diktatūrą.

★
Suminėjo ir Lietuvą

Vienas iš Amerikos lenkų vadų p. Rozmarek ne
bijo paminėti Lietuvos ir kitų Pataitės tautų vardą. 
Jisai, besikalbėdamas Vašingtone su spaudos atsto
vais, pareiškė:

“Jei mes norime įgyvendinti Atlanto Carterio 
principus, bet kuri Sovietų pagrobta teritorija turį 
būti grąžinta okupuotam kraštui. Ir tai liečia Lie
tuvą. Latviją ir Estiją.”

Be to, jis teisingai nurodo, kad sudarant valdžią, 
turi būti pravesti rinkimai teisingu ir teisėtu būdu, be 
prievartos ir be įsikišimo svetimos valstybės.

★
Laiku sušauktas suvažiavimas

mM)
Šis momentas nepaprastai svarbus. Jis liečia ir mū

sų tėvų krašto (Lietuvos) ateities likimą. Smagu kons
tatuoti faktą, kad mūsų veikėjai tą supranta. Šaukia
mas New Yorke Amerikos Lietuvių Tarybos suvažia
vimas (spalių mėn. 17 ir 18 dd.) yra sukviestas tikrai 
laiku ir, neabejojame, kad jame bus padaryti momen
tui tinkami nutarimai ir žygiai, kurie ves prie pergalės 
pagreitinimo ir laisvos ir nepriklausomos Lietuvos at- 
steigimo.

uemesio! EapKricio zo. ... ----- -
vinis koncertas puošnioj vidumiesčio salėj — Urches 
Hali,

šeštadienis, spalių 14, 1944
s=assE3BaaaacsssB=======sa

Studento laiškas iš Vfashingtono
NUOTYKIAI TRAUKINYJE. — PYPKE PASKAITŲ SA

LĖJE. — BALTASIS ŽIRGAS PASAULIO SOSTI
NĖJE. — PIRMASIS VADOVAS — GENEROLO 
ŽMONA. — PREZIDENTO RŪMAI ŽALIUOJAN
ČIAME PARKE, KARO POLICIJOS SAUGOMI.

Pasakysiu, kad mielas už
siėmimas tas rašymas. Su
sops, būdavo, kada galvą, tik 
sėsk, parašyk straipsnelį — 
ir jautiesi sveikas. Bet da
bar rašau iš sopės širdies, 
ne galvos. Juk tiek gerų, 
mielų žmonių Chicagoje su 
kuriais negali išsiskirti aša
rėlės nenubraukęs...
Pirmas pieno stiklas — 
nemokamai

Prisišliejau prie traukinio 
lango ir dar godžiai gau
džiau paskutinį kartą vaiz
dus Chicagos gatvių, kurio
mis tiek vaikščiota ir važi
nėta per trejus metus ir de
vynis mėnesius. Diena ūka
nota. Norisi dar kartą min
timi perbėgti šviesias neto
limos praeities dienas ir 
kurti planus ateičiai.

— Lietinga diena.... — 
prataria šalia manęs sėdė
jusi pagyvenusi moteris.

—'Taigi, taigi,------ atsa
kiau nenorėdamas leistis į 
kalbas

— Jūs, man, rodos lietu
vis, — vėl pradeda bendra
keleivė.

— Iš kur tą spėjate?
— Gįrdėjau. kaip stotyje 

su išlydinčiais lietuviškai 
kalbėjotės...

Ir pasitaikyk tu man! Pa
sirodo, kad ji irgi lietuvė, 
netaip toli nuo Marųuette 
parko gyvenanti. Išsikalbė
jome, atradome bendrų pa
žįstamų ir sužinojusi, kad 
likau studentas, pakvietė 
vakarienės suvalgyti. Gero
kai jau buvau užkandęs vai
šingųjų chicagiečių įdėtų 
skanėstų, bet pieno su “pa
jumi” išgerti — buvo tikras 
malonumas.
Telegrama traukiny.

Apie septynioliką valan
dų išsėdėti traukiny, neper- 
didžiausis malonumas Ne
trumpas kelias — nuo Chi
cagos iki Washingtono yra 
707 mailės. Nusimečiau 
švarką ir pradėjau snūdu- 
ruoti, tuo — patogiau, kad 
tą geroji lietuvė “studen
tui” ir pagalvę buvo užsa
kiusi. Jau buvau bepersike- 
liąs į sapnų karaliją, kaip 
prieš 11 Vai. nakties visame 
vagone pasigirdo skardus 
balsas:

— Attention! Rev. Pruns- 
kis. Telegrama!

— Kas čia dabar, — ir 
ėmiau spėlioti: ar čia uni
versitete vėl vietos nebėra, 
ar krkia žinia iš Sibiro

Buvo maloni staigmena, 
kai atplėšęs voką radau vie
nų parapijiečių šeimos žo
džius:

— Kaip sekasi kelionė? 
Ar negaila palikus namus? 
Rūpinkis savimi ir greit su
grįžk...”

Pirmą kartą savo amžiuje 
tokią telegramą teko gauti. 
Ir reikėjo surasti kuriuo 
traukiniu išvažiuota, aps
kaičiuoti, kad telegrama 
pavytų kelyje...
Pirmieji įspūdžiai 
universitete

Tėškė iietulis, kai mes

’OON'T BE FRIGHTENEO, MRS RI0GEWAY- 
HERBERT ANO I ARE JUST SAVING FUEL'

gerų / draugiški, malonūs, o dar-

pasiekę Washingtoną su sa
vo bagažėliais spraudėmėsį 
gatvėkarį. Toks geras dia
konas iš gretimos seminari
jos pasitaikė, kad jis ir pa
nešti padeda, ir kelią nuro
do,. Lydi, nebijodamas, kad 
bus sulytas. Kokių 
žmonių pasauly esama!

Dideli universiteto rūmai 
ir daug jų čionai. Kamba
rėlis man teko gana erdvus 
— penki žingsniai ilgumo ir 
keturi su puse pločio. Ank
ščiau čia buvo užėmę'karei
viai. Dar ir dabar mums pa
siliko dviejų aukštų lovos. 
Tiek to, kai pažengsiu mok
sle, reikės gal į viršutinę lo
vą persikelti, vis, va, auk
ščiau...

Įdomūs, labai demokra
tiški čia santykiai profeso
rių su studentais. Nueinu 
registruotis, pats dekanas 
prof. Motry prie stalo. Visi 
linksmi. Kunigai — studen
tai kiti salėje su skribele sė
di ir blankus užpildo, kiti 
rūkydami eilės laukia, o vie
nas amerikonas net pypkę 
čiulpdamas su profesoriumi 

• kalba.
— Tai kada, profesoriau, 

atsisakysite; į pensiją išei
site?!...

— O ką, nori vietos gau
ti... Juokauja sau, kaip seni 
pažįstami. Europos profeso
riai čia turėtų pasimokyti 
demokratiškos dvasios.

Bet už tat — sekančią 
dieną — paskaitos prasidė
jo pilnu tempu, darbas ne 
juokais. Taigi, santykiai

BS£
b

* -M-ii* z .< iifl.a Ii i

bas — stropus.
Marga studentų minia

Kokių čia studentų, kokių 
uniformų nėra! Vienuolių— 
visokiausių. Ant vieno abito 
monstrancija, ant kito — 
raudonas ir mėlynas kry
žius, ant trečio — Šventoji 
Širdis (pasionistų), kiti — 
raudonomis juostomis, kaip 
vyskupai. Daugybė seselių, 
vienuolių, yra ir vyrų pa
sauliečių, o taip gi ir stu
denčių. Kiekviena grupė sa
vo rūmuose. Pirmąją dieną 
nebuvo kada nė pusryčių 
valgyti ir prie stalo pirmą 
kart sėdau tik pirmą valan
dą. Valgyti duoda gerai, 
manau, kad svorio uždėsi- 
me. Prie stalo sėdome aš
tuoniese, šalymais — malo
nus kinietis. Visokių čia 
tautų. Išeinu kartą į sodną 
— tarp lenkų (kunigų) stu
dentų patenku.

— Na, mes du lenkai pa
imkime šį "lietuvį į globą,— 
juokaudamas vienas kalba.

— Ar manai, kad vieną 
lietuvį paimti tai reikia 
dviejų lenkų, — kitas iš jų 
atsiliepia.

Yra prancūzų kilmės, iš 
Kanados, yra iš Pietinės 
Amerikos ,bet visi malonūs, 
draugiški. K. J. Prunskis

(Daugiau bus)

♦

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

6E0. BORCHERTAS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line of 

Farnltnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MAKT
For appointraent oall — 

REPUBLIC 6051

10546 S. Artesian, CED. 1739

f KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN^
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAĘYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BUNDA. “CAHH AND CARRV”.

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

S. 4. Vondrąk, Havininkaa Telefonaa LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U- 8- Karu Bouus ir štampu* i

VAL.: — nuo 9 ryto iki 6:30 p.p. ketvlr. Iki 9. &e&tad 9 Iki 12.
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Iš P. Stoškiutes gyvenimo

Artistės drąsumas debiute - Kelias i 
aukštybes - Nauja žvaigždė gimsta - 

Sena blėsta
Pirmų kartą Čikagoje bus ruošė šią rolę per visą va-

girdima aukštai iškilusios 
muzikas pasaulyje, operos 
ir koncertų artistės, Poly- 
nos Stoska-Stoškiutės lyri- 
nis-dramatinis soprano, spe
cialiai dienraščio “Draugo”

sąrą. Grįžus, toliau lavinos 
su savo mokytoja ir lankė 
visas tos operos repeticijas. 
Tas labai nepatiko žymiai 
artistei, kuriai tą rolę teko 
lošti, ir ši neprarado nė

35 metų jubiliejaus paminė- vienos progos pareikšti sa- 
jimui suruoštoje programo- vo nepasitenkinimą jaunai 
je. Tai įvyks lapk. 26 d., Amerikos lietuvaitei. Poly- 
1944 m., didingoje Orches- nai buvo pranešta, kad už
tra Hali, 216 S. Michigan 
Avė., 3:30 vai. popiet.

Labai įdomu koncertą 
lankysiantiems ir muzikos 
mėgėjams paklausyti, kaip 
šiai drąsiai ir gabiai lietu
vaitei susidarė proga ne

dviejų savaičių gaus progos 
lošti tą relę. Sekantį penk-

vienam, bet dviems debiu- LAIMINGA ŽINIA 
tams. Margas genys, bet
gyvenimas dar margesnis. J Nebuvo galutinai pasi- 
Ir mūsų artistės nuotykis ! ruo_^s mūsų artistė, kai ne
skamba lyg tiesiog paimtas tikėtai 4 vai. po piet šau-

Artistė P. Stoškiūtė

vo? Pasakiška užbaiga. Jos 
dienos buvo suskaitytos, jos 

į vardas užmirštas. Daugiau 
| nesulaukė gerų rolių ir grei 
I tu laiku lyg blėstanti žvaig 
ždė pranyko iš spindančio 

i operos dangaus šviesybių 
Gi atėjus penktadieniui ope 

:. ras vedėjai nepaisė, jog de
biutas padarytas. Repetici
jas kaip buvo sutarta rei- 

1 kėjo atlikti. Už savaitės ofi
cialus debiutas įvyksta 
Prieš operą artistė truputi 
nervuota, bet pradėjus dai 
nuoti, visas artistės Stoš- 
kiutės didingumas ir meniš
kumas antrą kartą iššaukia 
grausmingas ovacijas ir ofi- 
ei j aliai vainikuoja debiutą. 
Nauji žavi žvaigždė gimė,

čikagiečiams mūsų tau
tietė, garbingai garsinant’ 
lietuvių vardą muzikos sri
tyje, pasirodo pirmą kartą. 
Visi kviečiami atsilankyti,

Argentinos buvęs pre
zidentas mirė

BUENOS AIRES — Dr.

CHICAGOJE
Vaikai rado

Praeitą ketvirtadienį pen-
pamatyti ir pasiklausyti Ramon S. Oastillo, 70 metų, R. vaikaį einantieji palei
šviesiaplaukės, gražios ar
tistės Polynos Stoškiutes. 
Tikietai jau pardavinėjami. 
Galima gauti pas veikėjus 
įvairiose kolonijose, pas 
“Draugo“ agentus ir 
“Draugo“ ofise. Pirkite 
iš anksto, gausite geresnes 
vietas. Vietos rezervuotos 
išskyrus galeriją.

N.A.P.

buvęs Argentinos preziden 
tas, kuris buvo išstumtas 
kariškos revoliucijos. 1943

Dės Plaines upę, netoli Oak-
ton str., rado dėžę, kurioje

. , . _ ,buvo 26 oro jėgų vasarinėsm., liepos 4 d., mirė spalių .,uniformos. Manoma, kad va-12 dienos vakare, po ilgo 
sirgimo. Prieš mirtį jis bu
vo aprūpintas šv. sakramen
tais.

gys paliko tą dėžę. Unifor
mos bus grąžintos armijai.

Apiplėšė
400,000dežių

Vos užteko laika melodijas 
ir arijas perbėgti. Buvo jai 
parodyta, kurias pozicijas 
estradoje reiks užimti. Bet •sena išblėsko ir užgeso 
kostiumo nėra. Anoji senes-

tadienį paskirta repeticija j nė artistė biskųtį per sto- 
su orkestru ir kitais artis- ra. Polynąi jos kostiumas 
tais. Bet žmogaus likimas , netinka. Šiaip taip su špil- 
su paruoštais planais kar-įįomjs įr siūleliais buvo ga- 
tais nesiskaito. i Įima ją aprengti. Bet net ir

su špilkom nebuvo galima 
pritaikinti batelių. Laimė,
kad Stoškiųtė buvo poilsiui 
nusipirkus batelius už $2.98. 
Apsirengė, pasipuošė ir pir
myn su opera!! Polynakia per telefoną operos ve

dėjai pranešdami, kad ope- 'trumpai pasako, kad pasi-
ros žvaigždė negalės tą va
karą lošti. Klausia ar jos 
vieton apsiimtų P. Stcš- 
kiutė. Dar nebuvo jokios re-

iš pasakų, knygų ar mo- 
vies.

ASPIRANTĖ
Europoje priskaitoma net 

150 operos salių. Jų vedė
jai nuolatos ieško naujų ta- peticijos su orkestru, dar 
lentingų dainininkų ir daug; su artistais nebandyta su- i 
žadantiems artistams skiria tarti- dar kostiumai nepa
laiką audiencijai ir balso iš- rinkti. Jos mokytoja pata 
bandymui. Viską veda tvar-; rė nerizikuoti, nebandyti 
kingai. Visi gauna tos pro- i nes jei nepasiseks, tai visa 
gos, ne kaip Amerikoje, kur karjera dingus. Tokiame
kartais sunku prieiti prie netikėtame pasirodyme ir 
aspirantų priėmėjais net iri veteranas artistas nervų
su įtakingų asmenų reko
mendacijomis ir užtarymu. 
Taip ir mūsų artistė prašė 
audiencijos, sėkmingai iš
bandė balsą ir pasirašė kon
traktą su visame pasau'yje 
garsiąja Deutches Opern- 
haus. Ten jai buvo duota 
progos pramokti visas di
deles roles ir pasirodyti 
kažkuriose mažesnėse. Jai 
buvo patarta išmokti svar
biausią rolę Von Weber’io 
operoje Euryanthe.

RENGIASI
P. Stoškiūtė beleisdama

įtempimą pajustu, o ką be
sakyti apie debiutantę? Ta
čiau jos intymi draugė ir 
patarėja Mme. Gadski- 
Busch pasiūlė pabandyti. Ir 
bandė!! Gal tai buvo, kad 
anoji senesnė artistė mūsų 
Polyna i įkyrėjo savo netak
tu? Vienok Polyna lyg sau 
manydama: “Ji man dau
giau taip nedarys, aš jai pa
rodysiu,” ima drąsų žygį ir 
ne tik, kad parodo, bet ir 
pasirodo.

ŽVAIGŽDĖ GIMSTA
6 vai. vakare pasirodo

sekė, bet laikraščių a prašy
mai duodą suprasti, kad ne 
tik kad pasisekė, bet kad ir || 
didžiausios ovacijos pasipy
lė. Vardas išgarsintas, 
žvaigždė gimus. Neoficija- 
lus debiutas sėkmingas.

ŽVAIGŽDĖ BLĖSTA 
O su ana artiste, kaip bų-

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
r.inius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

vakacijas Italijoje stropiai Stoškiūtė teatre repąticijai.

WENDELL WILLKIE LAIDOTUVĖS

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

Taipgi taisome Laikrodžius, 
r Aik podėlius, žiedus. Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
FEVVELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC 

1216 ARCHER AVENUE 
Phoae: LAFAYETTE 8617

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- 
partmontai po vienu stogu.

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

REIKALE PASINAUDOKIT

Gyvenimo nuoboduliu ser 
ga tik nuobodūs žmonės. E 
merson.

t Platinkite “Draugą”.

Joseph Willins, 6315 Ken- 
wood avė., Commonvvealth 

Karo maisto administra-j Insurance kompanijos agen- 
cija (W F. A.) praeitą ket- tas, buvo negro sulaikytas, 
virtadienį pranešė, kad bu-1 ir negras iš jo pagrobė $23.
vo pervesta 400,000 dėžių------------------
kenuotų pupų civilių gyven-1 Pirkite pas tuos biznierius, 
tojų naudojimui. kurie skelbiasi “Drauge.“

Lietuvių Demokratų Lyga —
Kviečia ir Pataria Visiems Lietuviams Pagelbėti PREZIDENTUI ROOSEVELTUI Išpildyti Jo Pareis- * 
kimą ir Norą, Suteiktą Lietuvių Delegacijai, Ryšium su Laimėjimu Karo ir Taikos, ir kad LIETUVA 
VĖL BOTŲ LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA VALSTYBĖ!

Balsuokite Tiesiog [x| DEMOCRATIC - Rinkimų Dienoje, Lapkr. (Nov.) 7tq d.
PAREMKIM MĖSŲ ŠALIES VADĄ

E L E C T
THOMAS J. COURTNEY 

Governor of Illinois

R E - E L E C T 
SCOTT W. LUCAS 

U. S. Senator

. * <

PRES. FRANKLIN D. ROOSEVELT
Spalio 15 d., 1940 m., Lietuvių Delegacija nuvykusi prie 

Pres. Roosevelto Lietuvos reikalais gavo jo pareiškimą, kad
Lietuvos Laisvė Tik Laikinai Suvaržyta ir kad Lietuva Vėl 
Bus Nepriklausoma Valstybė.

Visi Lietuviai j Talką dėl Laimėjimo Karo ir Taikos. Balsuokite už Demokratus Ištisai, Po Pre
zidento Fpinkli n D. Roosevelto Vadovyste Lietuva Vėl Bus Laisva ir Nepriklausoma Valstybė!

z
ALL OUT FOR VICTORY AND PEACE WITH ROOSEVELT — LUCAS — COURTNEY. 

VOTE STRAIGHT fyl DEMOCRATIC. — ELECTION, NOVEMBER 71h, 1944

Lithuanian Democratic League
Of Cook County (Illinois)

Organized and Chartered April lOth, 1934

OFFICERŠ
Judge John T. Zuris, Honorary ChaĮrman 
Alexander G. Kumskis, President . 
Constantine Kairia, Vice-President 
Simon Galzon, Vice-President 
Vincent Stulpinas, Recording Secretary 
Vincent Rėkus, Financial Secretary 
Charles Krischunas, Treasuror 
A. A. Slakis, Legal Advisor 
Stanley Gurskis, Correspondent 
Stanley Cibulskis, Scrgt.-at-Arms

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pianų Morgičių
— to

Fifth Avenue gatvėje, New York. lydimas karstas mi
rusio W. Willkie. Laidotuvėse dalyvavo buvęs prez. T. 
Hoover, gubern. T. Devvey, prez. Roosevelto žmona ir 
daugelis kitų žymių Amerikos vyrų.

(Acme-Draugas telephoto)

’ ’ ” >• , 'I j -MV <

BUDNIKO RAIIIO VALANDOS:
IOOO K., NedėUoa 

»akar.« — 0:30 P. M.
WHFC, 14&O K., Kctvcso 
»ak»r«* — 7:0O P. M.

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD........................ Tel. CANai 888“

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

' EXECUTIVE COMMITTEE
A. A. Slakis, 7th VVd. S. Dombroo, 9th VVd.
Al. Petronis ............................ Roseland Pol. Club
John Sucilia, lOtli VVd. F. Woidat, 11 th VVd.
W. Poppel,12th VVd.
C. Krischunas, 14th VVd. 
N: Radis, 1»th VVd.

J. Jacka, 13th VVd. 
J. Dowiatt, lath VVd. 

J. Judickas, 21st VVd.
John P. Stankowicz ............................ Engieivood
Vincent Rėkus .................................... N. W. Sidc
Anton Shimkus ............................ Ilumboldt Park
Stanley Grabas ........... Chicago Ulth. Pol. Club
Anthony Petkus . ....................................... Cicero
Peter P. Gaddy ............................ Melrose Park

fN

Ž EMOS 
Dirbtuvės 
KAINOS!
PILNAI

AKINIAI’

Sk>r. 1.1.17 Vllhv. A v. L -

Įaj * f d™i i
KEITI \ los PATOGIOS VIETOK ,

16—DIENŲ IŠBANDYMUI 
vei.iAtMV maih su Pinigų Grąžinimo Garancija
KIIMHITAS, JKIGI. .1,-i jum. iierrlki,, akiui,j iiiū.i, ,aityr. 
l(tC Iki A STIKLUS Opiom,-trljo. Daktarui taip j,,,,,. pUM,k>. 

PATAISOM .MATYK IT MUS
|( P. MUS PATAISOM «1AM>IB.\!

DYKAI!
s< ESTU-Iškas 
M»»!> mo Tyrimą* 
l’ep l{cgistriiotUM 

Opiom et rlM hm
ARČIAUSIA VIETA — 6417 SOUTH HALSTED ST.

z
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WISCONS!NO
Kenosha kronika

LIETUVIU ŽINIOS Į CHICAGO IR APYLINKĖSE
tai atneškite visus į klebo- rhifJtflft ftlHltPC vYks ir muz. K. Sabonis su 
niją. LIIIUICj savo ckoru

40 vai. atlaidai. Spalių 15 
d., Šv. Juozapo bažnyčioje 

Kleb. kun. A. Mažukna, prasidės 40 vai. atlaidai, per 
M.I.C., išvyko vienos savai- sumą 10 vai. ryto. Bus pro- met4 taipogi yra duoda

me visi. esun u yra kiek- tgs mįsijomg į Worcester, cesija ir adoracija švč. Sak- mi mokyklos vaikučiams 
vienam paaukoti d.enos ui- Į Ma5s, -y Kazimiero parap ramJent0

(Atkelta iš 3 pusi.) 
Visus tuos trūkumus pa

rūpina Kenosha County Pa- 
triots Fund. Todėl aukoki-

KLEBONAS Į MISIJAS VAIKUČIŲ PIETCS
Pasidarbavimu klebono,

per tris dienas. šilti Pietūs. Labai tas yra 
pas kun. J. Petraitį. Kun. Kleb. kun. V. černauskas naudinga vaikams ir sese-

pildymo iždo. iš kurio Mažukna yra kilęs iš to kviečia visus parapijomis ir i iėms-mokytojoms, kurios
plauks suraminimo šaltinis, miesto jam tenka dideiė apielinkės tikintuosius lanikasdi«ną važiuoja iš Rose-

garbė skelbti parapijos ju- kytis į pamaldas rytais ir lando į musų misiją vaikų
biliejines misijas. Visi pri- vakarais. mokyti. Vaikučiai ir sese-
siminkite gerb. kleboną sa- Vakarais 7:30 vai. bus iš- ^s dėkingi klebonui.

darbį. Prisidėkime prie pa-

karo nuskriaustiems 
nėms, kurių tarpe yra ne
mažas skaičius lietuvių.

Milvvaukee
PARENGIMAS
PASISEKĖ

Dėlto, kad visi gražiai pa
sidarbavo įvykusi “card 
party”, spalių 1 d., gražiai 
pasisekė. Nemažai buvo su
nešta ir dovanų. Parapijos 
salė buvo pilnutėlė, tad ir 
sulaukta gražaus pelno 
Klebonas kun. Antanas Ma- 
žakna, M.I.C., nuoširdžiai 
dėkoja visiems, ypatingai 
Apaštalystės Maldos Dr-jos 
narėms už jų nenuilstama 
darbą vakaro pasisekimui. 
SULAUKTA SVEČIŲ

Iš tolipaos Kalifornijos 
kuriam laikui Mihvaukee 
viešėjo Ona Vilkienė. Ji 
prieš apsigyvenant Kalifor-

ivo maldose. Kun. Ant. San- ■ kįimingi mišparai. Tolimes-j Pietus gamina P, Sungai- 
dys, M.I.C., lieka jo vieto- nę tvarką paskelbs kieto- j »enė. 
je iki misijas pabaigęs grįš. nag bažnyčioje. i MINĖJO GIMTADIENĮ
PRIMICIJOS ARTĖJA I “PANTRY PARTY ’ Spalių 8 d. klebonas mi

nėjo gimtadienį. Pasvei
kinti atvyko jo mamytė, 
broliai, sesutė, švogeriai ir 

Mes,

Neužilgo ir bus spalių 29 Kaip kas metą, taip ir ši 
d., kun. Ignaco Staškūno metą šv. Teresės Sodalici- 
orimicijos. Tai bus pirmas! ja rengia vietinėms sese- 
narapijos jaunuolis įšven- lems “pantry shower,” ir kiti -artimi giminės, 
tintas į kunigus. Kokie lai
mingi yra parapijonai su
rukę tokio palaiminimo! 
Tuk tai Antras Kristus sto-

Paaukos Šv. Komuniją IVest Sidės Žinios
Brighton Park. — Virš 

du šimtai vyrų eis prie Šv.
Komunijos melsdami Dievo

Budriko radio
Sodalietės' ruošia pikniką programa 

Rūtos darže Sj sekmadienį,) Budriko nuo)atinj radio
malonės kareiviams, perga J Pa^en^tll programa
lės Amerikai bei taikos pa- “ k!ledln‘« .dova*”
saulini rytoj žv. MiSiose aė- ^‘Tsl m“8U parap,J08 ka/
tuntą valandą ryto, kaip ^"n,nkam8 V

y . L, • Jei oras butų nepalankus,praneša, kun. Stasys Va- ,......... tai Plk^k&s ,vyks pampi-
jos salėje.luckas, dvasios vadas. Ta.' 

bus Švento Vardo Draugi- 
j jos (Holy Name Soicety) 
šioj kolonijoj šv. Komunijos 
Diena.

Kun. Valuckas praneša, 
kad tai bus viena įspūdin
giausių dienų šioj kolonijoj. 
Jis sakė:

“Kuomet mūsų kareiviai 
aukoja savo gyvestis dėl 
Dievo ir tautos, mes čia na
mų fronte galime jiems pa
gelbėti dvasiniai. Jiems bus 
didžiausias džiaugsmas,

bus girdima šį 
sekmadienį, spalių 15 d., 
kaip 9:30 vai. vakare, per 
didžiąją WCFL—1000 k. ra
dio stotį. Išgirsite gražių 
lietuviškų dainų, solo, due
tų, ir smagios šokių muzi-

Prašom visų atsilankyti kos grojant didžiuliam Bud- 
ir padėti mūsų sodalietėms. ■ riko radio orkestrui.

Aušros Vartų parapijos Juozo Budriko gerų ra- 
mokykloje šįmet randasi kandų, auksinių daiktų ir
140 mokinių.

Adomas Waichunfls iš
muzikos krautvė leidžia šias 
programas jau virš 15 me-

Aušros Vartų parapijos, ve-j tų. Budriko krautuvėj 3241 
dė Joaną Pietrucką iš šv. iŠ. Halsted st., dabar tęsia-
Petro ir Povilo parapijos. 

Laimingo gyvenimo lin
kini .jaunai porelei. Koresp.

, . v. . ................... . kuomet pranešime, kadkviečia visas parapijos mo- parapijonai, siuntėme savo d gy Rq_
teris prisidėti prie šio pa
rengimo. Prašomos atnešti 
dovanas iš negendančių daly

ja jų tarpan. Jis neš palai- kų, kurias seselės gilėtų
minimą iš dangaus per sa
vo pašventintas rankas; žo
džiais: “Tai yra Mano Kū-

vartoti vėlesniam laike. Da
lykus prašome atnešti spa 
lių 16 d. einant į bažnyčią.

nas, tai yra Mano Kraujas,” i Po pamaldų kviečiame # 
jis atves jiems Kristų iš svetainę, kur visos bus so- 
dangaus. Kiek jis paguodos daliečių prvaišintos ir se- 
suteiks nuliūdusiai širdžiai, j sučių maloniai priimtos, 
kiek palaimos ir džiaugsmo, NEPAMIRŠTA
nupuolusiai sielai. Toji die- KAREIVIŲ 
na, iš tikrųjų, bus malonių

nijoj, priklausė prie Šv. Ga- ir džiaugsmų diena. Tadgi.1 Šv. Tereses Sodahcijos 
brieliaus parapijos Milwau- kiekvienas parapijoms pri-,(nares praeitą savaitę įssiun- 
kee. Sutvarkius savo biznio siminkite savo parapijoje, te įvairių siuntinių kariams
reikalus vėl grįžta į Kali-1 išauklėtą jaunuolį maldose., is musų parapijos Dziaug- 

; sis kai Kalėdų sventems
f orni3ą- Kun Antanas Mieiūnas, j juog pagiekg dovanėĮės, kUr
MIRTIES ŠEŠĖLIS M.I.C., “Laivo” redakto

rius pasakys pamokslą.
Mirties šešėlis apgaubė 

parapiją. Spalių 1 d. mirė 
Viktorija Targanskaitė iš 
So. Milvvaukee. Laidotuvės 
įvyko ketvirtadienyje, spa
lių 12 d., iš Šv. Gabrieliaus 
bažnyčios. Į laidotuves su 
dvasine pagelba buvo atvy
kęs kun. A. Mieiūnas, M.I.C.,
“Laivo"’ redak. iš Chicago.

maldas pas Aukščiausiąjį 
už klebono sveikatą ir dė
kojome, kad mes jį So. Chi- 
cagoje turime.

Jo vadovybėj parapija 
puikiai gyvuoji.

Lai Dievas duoda jam su
laukti daug “Happy Birth- 
days.” Rap.

Skaitykite “Draugą”.

Kviečiame į parengimą

si didelis rudeninis rakan
dų išpardavimas.

Kita įdomi Budriko radio 
programa girdima kas ket
virtadienio vakarą, kaip 7, 
per Cicero stotį WHFC-1400 
k,, skamba dainos, šokių 
muzika, pranešimai, žinios

Šv. Pranciškaus Vienuo- 
muniją jų intencija. Tadgi,'lyno Rėmėjų 1 skyriaus 20 
visi vyrai prašomi daly vau • j metų sukaktuvių vakarienė ir įdomios senoviškos įsto
ti puotoje, nors ir nesate su programa seselių pran- rijos skaitymas.
nariais šv. Vardo Dr-jos. 

Vyrai prašomi susirinkti
15 minučių prieš aštuntą 
valandą mokyklos korido
riuje, iš kur procesijoj eis 
į bažnyčią. Po pamaldų i- 
vyks susirinkimas, pusry
čiai ir programa.

ciškiečių naudai bus sekma
dienį, spalių 15 d., Šv. Jur
gio parap. svet., 32nd PI. ir 
Lituanica Avė.

Pranešėjas

Rado negyvą
HOLLYWOOD. — Geor- 

gette Banerdorf, 20 metų, 
graži briunetė, turtingo New 
York aliejaus vyro duktė,
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STASYS LITWINAS SAKO:

Pradžia 6 vai. vak. Bus 
gardi vakarienė ir graži 
programa. Atsilankę nesi
gailės. Sykiu gražų darbą ,

Nuoširdžiai kvie- k“V° raSta ne?yVa> Spalilt

i aTA H 11 H TJ Tai Geriausias Laikas Pirkti 
dadar — visokios rūšies namams

paremsi 
čiame visus seselių priete 
liūs atsilankyti.

REIKMENIS? GERAS PASIRINKIMAS:

12 dieną, gražiame Holly- 
vvood apartamente.

Manoma, kad turtinga 
Rengimo Komisija mergaitė buvo nužudyta.

MASINIS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

Klebonas kun. A. Mažuk
na, M.I.C., su parapijos ko- 
mitetu šaukia masinį lietu-1 ,a 
šių susirinkimą lapkričio 5 
d., parap. salėje, 4 vai. po 
piet. Iš Chicagos atvyks žy
mūs kalbėtojai, šiame susi
rinkime bus numatytas bū
das pagelbėti vargstantiems 
•okupanto priespaudoj lietu
viams. Svarbu, kad kiek
vienas Mi!waukee ir apylin
kės lietuvis atsilankytų į ši 
susirinkimą. Bus euorgani 
zuota BALF kuopa, (Ben
dras Amerikos Lietuviu 
Fondas). Nežiūrint kokiu 
pažiūrų lietuvis, 'oi jam rū 
pi Lietuvos reikalai laikys 
tai už pareigą atsilankyti ;

susirinkimą. Įžangos ne
bus.

rias labai karių įvertina 
mos. Gražus sodaliečių pa- i 

COMMUNITY DRI'E vyzdys. Parapija už tai!
Dabar eina Community j 'oms dSkinSa'

Drive. Mihvaukee paskirta} PUIKIAI LAVINA 
per tris milijonus dolerių. CHORĄ
Kiekvienas duosniai prisi Teko nugirsti sutartiną ir 
dėkite prie šios rink iavos. puikų įgedojimą mūsų cho- 
Juo daugiau paaukosite, u0; r0 jayįna muzjkg var.
labiau palengvinsite nuo ka-, goninjnk5 L SabonianS. j 
ro nukentėjusių vargus praktika3 atvyksta visos

choristės, o ypatingai 
žemaitis. prieš atlaidus. Į talką at-

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— KoiAbinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insu luotų 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 LITWINAS, Vedėjas.

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

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

skausmus.

GRAND OPENING" 
Real Estafe Ofiso Šiandien Naujoje Vietoje

1‘lm'iai žinomas TEISINGO PATAKNAVIIIO — SF.NIAISIAS 
REAL ESTATININKAS

CHARLES URNICH (Kazys Urnikas)
l’erkėlP savo Rral Estate Ofisą ir Noiary Public 

Raštinę | nauja vietą adresu:—
7054 S WESTERN AVĖ. Tel.: GROvehill 2721
Pirmo aukšto Krautu-vf.le, prie ' vakarų-šiaurės kampo — kur galė
kite vi.-rnioa rasti CHARLES I’IINIKĄ naujoj vietoj, kasdien, vaka
rais iki fl-nių ir sAktnadieniais visa dieną.

1’alnrnuviniiifl dėl mano kostumerių 'ir dėl visų patogumo, šia
me ofise galėsit iškelti visokius čekius ir Money orderius, arba nu
sipirkti Money orderius. Galėsit apmokėti visokia*! bilas: vandens, 
gaso, eleklror, telefono ir tt.

šiame ofise rasit geriausių pirkimų mažų ir didelių namų visur už 
teisingų kainų, ir užtikrinant dabar kaip buvo visados VIENOKIŠ- 
KĄi VISIEMS TEISINGĄ PATARNAVIMA. Kurie norit parduoti 
savo namų mes iums z parduosim greitai su draugišku Ir teiningu 
latarnavimu. Padarom visogius Morgičius, rašom viookins Insuran
ce apdraudas.

Atsilankę klauskite pasimatyti su
CHARLIK LRNIKIJ

S <3b .AG B*-..
______ *M -PA

šiandien

.ddtebiddiA, ?

6
7 • /

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

$

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

LEO NORKUS, Jr.
DI8TRIBUTOR

or
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

ŠVENG. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

i

į

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

■
$
I

DRABUŽIŲ VAJUS
Parapijoje jau prasidėio 

drabužiams rinkti vajus 
Visi surinkti drabužiai ski
riami Lietuvos vargstan
tiems žmonėms. Tadgi, vi
sus atliekamus drabužius 
gražiai sudėkite ir atneški
te į kleboniją. Nepaisykite, 
kad drabužiai dėvėti. Jei 
tiktai yra čieli, bus sunau
doti. Tam tikslui bus suor
ganizuotas komitetas, kuris 
eis ir rinks drabužius. Kol
tas komitetas nesudarytas įjįy

PARCHTi-r
VIRNINTĖLIS AMERIKOS LlRm-vn n » •

RADIO LAIKRAATn*. |Nib HH »*- «»i i •'<

WHK U7 kilm
f ». MAniFzNlAIA 
‘•<i •» vai popiet

ano 1

h (TOMIS DIENOMIS - ano 
‘ (O vakaro.

(■ ATRA Pk'm.H AM Pent. 
'M/lietiin la <»•««. ((. » * k

M A RGl JCIt? ofiso adresas
6755 S. Westem Avė.. Chicaęo. III.

Telefonas — GROvehill 2242

DANGIŠKASIS DVARAS
ABBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitot 
naudingos maldos.

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

gėlė yra* labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 15 CENTŲ. Siųskite savo 
užsakymus sekančiu adresu:

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

338

Šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Genis 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti, 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias 
sriubas, mėsas, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir pyragai
čius, pajus Ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, preservus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug ldtų naudingų paaiškinimų.

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

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

Chicago 8, Illinois

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

(
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Susirinkimai

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Dr-jos labai 
svarbus susirinkimas įvyks
sekmadienį, spalių 15 d., 
Šv. Kazimiero Akademijoj, 
2 vai. po pietų. Visų skyrių 
prašome atsiųsti atstoves 
šin susirinkimam Išgirsime 
pilną raportą iš įvykusio 
pikniko. Taipgi prašom visų 
skyrių atsiteisti už parduo
tas knygutes. Šiame susi
rinkime, galutinai aptarsi
me mūsų jubiliejaus metų 
užbaigimo bankietą, kuris į- 
vyks lapkričio 19 d.

A. Nausėdienė,
ARD pirm.

MARQUETTE PARK. —
Tėvų Marijonų Bendradar
bių 5 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas bus sekma 
dienį, spalių 15 d., 2 vai. po 
pietų, parapijos svetainėje. 
Nariai prašomi nepamiršti 
šio susirinkimo.

Valdyba.

Bus gražių ir brangių do
vanų. Bus ir gardaus už 
kandžio. A. L.

Brighton Park. — Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 2 skyriaus susirinki
mas įvyks spalių 15 d., pa- 
rap. mokyklos kambary, 2 
vai. popietų. Kviečiam vi
sas nares ateiti į susirinki
mą, nes yra daug svarbių 
dalykų. Išgirsime raportą 
iš seimo. Mūsų delegatė He- 
len Širvinskienė daug žinių 
praneš iš seselių prancikie- 
čių veikimo. Valdyba,

Draugystės Šv. Elzbietos, 
Town of Lake, susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalių 15 
d., mokyklos kambaryje, 1- 
mą vai. po pietų.

Visos narės malonėkite 
dalyvauti, nes bus svarsto
ma daug reikalų.

Valdyba.

BRIGHTON PARK. — 
ARD. 6-tas skyrius turės 
“bunco party” gruodžio 3 
d. adresu 4348 So. Artesian 
Avė., 2 valandą popiet. Pra
šome visų rėmėjų rezervuo
ti tą dieną šiai pramogai.

TOWN OF LAKE. - 
Draugystė Šv. Pranciškos 
Rymietės Moterų ir Mergi 
nų, laikys mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, spalių 15 d. 
1944 m., 1 valandą popiet, 
mokyklos kambaryje.

Valdyba.

žia-us parap. svetainėje. Vi
si nariai malonėkite atsi
lankyti ir naujų narių atsi- 

. vesti. Rengiama kugelio 
vakarienė, kuri įvyks lapk. 
5 d., parap. svetainėje.

Pirm. E. Gedvilienė

Ateinantį sekmadienį, sp. 
15 d., 1 vai. po pietų:, pap
rastoj vietoj, , įvyks dr-jos 
Lietuvos Ūkininko mėnesi 
nis susirinkimas. Prašoma 
narių susirinkti. Nariai pa
silikę su mokesčiais malo
nėkite užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rast

Town of Lake. — Lab
darių Są-gos 1 kp. svarbus 
susirinkimas įvyks spalių 
15 d., 1 vai. popiet, Šv. Kry-

PADĖKOS ŽODIS VELIONIO

Town of Lake. — šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. susirinkimas 
įvyks spalių 15 d., 2 vai. po
piet, parapijos svetainėje. 
Nariai ir įtaręs malonėkite

susirinkti ir naujų narių at
sivesti. Atstovė A. Snars- 
kienė praneš seimo nutari
mus. Valdyba.

Pavogė už $200
Sherwin Fald, 3703 Ar- 

thington st.. pranešė policijai 
praeitą ketvirtadienį, kad du 
suitcasiai, turintieji už $200 
vertės rūbų, buvo pavogta 
iš jo automobilio, kuris bu
vo pastatytas Maxwell ir 
Morgan gatvėse.

i j
rM

Gerbiamieji Ke i s t u č i o 
Klubo nariai ir Chicago bei 
apielinkės lietuviai!

Keistučio Klubas rengia 
vakarą lapkričio 11 d., Chi
cago Lietuvių Auditorijoj. N 
Pradžia 8 vai. vakare.

Į tą vakarą rengėjai kvie
čia visas karių motinas, nes 
jos bus pagerbtos tam tik
ru atžymėjimu.

Kadangi tą dieną pripuo
la “Armistice Day”, todėl 
bus ir žymus kalbėtojas, 
kuris nušvies dienos reik
šmę. Keistutietis.

BRIGHTON PARK. — 
Labdarių Są-gos 8 kuopos 
susirinkimas įvyks šį sek
madienį, tuoj po paskutinių 
Mišių Šv. Visus narius kvie 
čiame atsilankyti, nes bus 
įdomu išgirsti, kas naujo 
padaryta statybos darbe. 
Taipgi žinom, kad seimas 
yra ruošiamas ir apie vis
ką turėsim pasitart. Reika
lų yra daug. Prašomi visi 
atsilankyti. Valdyba.

VINCO GALECKO PRIETELIAMS
Laidotuvių varpams nuskambėjus reiškiu nuoširdžių, padėkų vi

siems, kurie gilaus liūdesio valandoje prisidėjo prie paskutinio pa- 
tarnavmo mano vyro. a. a. Vinco Galecko laidotuvėse. Nuoširdus 
ačiū kun. Juoz. Marčiui, kurs per vi3as dienas malonėjo atsilan
kyti ir malonėjo celebruoti Šv. Mišias bei pasakyti pamokslų ka
pinėse laidotuvių dienų. Taipgi nuoširdžiai dė'koju kunigams: P. 
Lukošiui, St. Gaučiui, tėvui Alt. Kazlauskui ir kun. J, Prųnskiūi 
už taip gražiai atliktas laidotuvių pamaldas, už nuoširdų pamok
slu bažnyčioje ir už tuos paskutinius patarnavimus velioniui anų 
mirties naktį.

Nuoširdžiai dėkoju velionio., broliui St. Galeckui ir jo šeimai, 
taipgi brolienei Petronėlei Galeckienei ir jos šeimai, kurie per 
visas dienas malonėjo tiek daug rūpestingumo parodyti.

Šv. Kazimiero Seuelėms taipgi nuoširdus ačiū už atsiųstus už
uojautos žodžius, už Rožančiaus sukalbėjimų laidotuvių išvakarėse 
ir už dalyvavimų laidotuvių pamaldose.

iii?'fe
Nuoširdus ačiū varg. Pociui, kurs pakvietė' kitus vargoninin

kus ir taip jausmingai giedodami papildė laidotuvių, pamaldas. 
Karsto nešėjai, taipgi priimkite nuoširdų ačiū.

*
Draugijoms A.lt.D. ir Moterų Sų-gos 4!) kp. kurios ne tik už

prašė šv. Mišias, bet malonėjo tn corpore dalyvauti laidotuvių 
dienų. l-abai ačiū visoms dalyvėms. Negaliu praleisti nepadėko- 
juij laidotuvių direktoriui A. Phillips, kuris taip nuoširdžiai visur 
padėjo per tų laikų.

Maloniems giminaičiams, kaimynams ir visiems prietelingiems 
žmonėmis, kurie teikėsi gausiai a. a. Vincų apdovanoti šv. Mišių 
aukomis, gėlėmis, kurie gausiai atsilankė bažnyčioje ir kapinėse 
nuoširdus ačiū.

Taipgi ačiū tiems, kurie negalėdami patys dalyvauti, bet at
siuntėt užuojautos laiškus ar telegramas.

Tikėdamasi, kad tas atminimo ir maldos ryšy« patvers nuo
latos, reiškiu visiems nuoširdų ir gilų dėkingumų.

LRŠLLJC galeckienė

Ai|A

JULIJONA BAKŠ1NSKAITĖ
J

kuri mirė .Spalių (i d. 1944 m., ir tapo palaidota Spalių 10 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir 
negalėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo jų j tų neišvengiamų amžinybės vietų.

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalmimų iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams, kun. kleb. A. 
Linkui, kun. S. Joneliui ir kun. J. Vyšniauskui, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už jos sielų ir kun. kleb. A. Linkui, 
kuris pasakė pritaikintų pamokslų.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.

Dėkojame laidotuvių direktoriui I. J. Zolp, kuris savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jų j am
žinas!], o mums palengvino perkęsti nuliūdimų ir rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau mylima dukrele ir sesute, 
lai .Visagalis Dievas suteikia amžinų ramybę ir atilsį.

Kuliūdę: Motina, Seserijas, Broliai ir Visos Kitos Giminės.

KREIPKITĖS PRIE U» - 
TIESIOG IR ŠUTAI » v 
.111 AGENTU KOMIS Į

SUVIRS 200 PAMINKEI, 
RANDASI PAS MU9 JUSI. 
PASIRINKIMUI

H|
Geriausio Matertolo ir LbvrfR

Mūaų MENO ŠEDEVRAI pn 
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oftea Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SfiELEY 6103

Pirkite pas tuos biznierius, 
liurie skelbiasi ‘‘Drauge.” 
PIRKITE KARO BONUS!

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 2117 ROOSEVELT STREET

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPEB U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

/STANDARD
1 ^-^FEDERAL 

$ SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

— g--------- į----------------4.-----------------į.
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PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
----------- :---------------- s--------- . ... ■ . ...............

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
ICSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė.. Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
J&sų finansiškam stoviui prieinamas.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvio Kalbos 
GRAMATIKA

"Lietuvių Kalbos Gramatika’’

katou°ja $1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui) 
šioji "Lietuvių Kalbos Gra

matika’’ yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams Ir Dr. Starkas 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegia- 
tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

rr

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ji 4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
- Dalys*

P. J. RIDIKAS

raR«oNALiznr> mimoruli at no ajdditional cobti 
PiRTICIj’LAR PBOPIdB FREFER PACHANKIS PRODCCTTIONH 

DI8TRIBUTORS OP THK PAMOT T H MONTKEEO ORANTTM

BUY U. a. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KRKiPKrrea prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chambar of Commsrce

MODERNI Uvidinč PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tek REPublio 4298
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-8 vai.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

4354 640. RAUSTEI) ST. 710 W. 18th STKKfiZl
Telephone VABD6» 1119

L I. ZOLP
1646 VVEST 46th 9T. Phone TARUS 0781

MAŽEIKA
4319 LITUAN1UA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—1S

LACHAWICZ m SUNAI
4314 ĮVEST 23rd PLACĖ
10756 S. M1UU1GAN A V B.

Phonett: CANAL 2515 
GOMMODORE 5765 

PULLMAN 1279

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUAN1CA AVĖ. _______ Phone YARDS 4908

I. MULEVIČIUS
CUH SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571
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Penkiii Dienu Ciceriečiu BAZARAS Prasideda RYTOJ

1 Rengia ŠVENTO ANTANO PARAPIJA — CiceroTŪT.
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BUS VISOKIŲ JVAIRENYBIŲ PRAMOGŲ PASILIN KSMINIMŲ ŽAIDIMŲ.-----  GERA PROGA VISIEMS ATSILANKIUSIEMS PRIE VISOKIŲ I) O V A N Ų
V

Bazaro Dienotvarkė: Sekmadieniais - Spalio 15-22 ir 29 dd.; Šeštadieniais - Spalio 14 ir 21 dd. — Žv. Antano Parap. Salėje, 49th Ct. ir 15th St.
pi Visi Chicagos, Cicero ir apielinkės Lietuviai nuoširdžiai yra kviečiami atsilankyti į šį nepaprastai įdomų CICERIEČIU BAZARĄ ir linksmai pasisvečiuoti su Ciceriečiais.
-J- NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — KUnTkLEB. IG. ALBAVIČIUS IR PARAPJIOS KOMITETAS.

&

Meile ir revolverio šūvis

Įsimylėjęs vyras atidengė ugnį, kai 
kalbėjo telefonu su drauge

PALEIDO VYRAS ŠCVĮ Į SAVE, KAI GRAŽI MOTERIS 
NESUTIKO UŽ JO TEKĖTI. — PER TELEFONĄ 
GIRDĖJOS ŠŪVIO BALSAS. — BAISUS DALYKAS

Chicagoje praeitą ketvirtadienį įvyko skaudi trage
dija. Turtingas lentų firmos viršininkas Harry V. Hogans 
norėjo apsivesti gražią briunetę Mrs. Jeanette Tees, 38 
metų, kuri yra divorsuota. Bet Mrs. Jeanette Tees neno
rėjo už jo tekėti. Harry V. Hogans nusišovė praeito ketvir
tadienio vakare, kai ji klausės telefonu.

Jis baigė savo gyvenimą, kai jis gulėjo lovoje, šešto 
aukšto kambaryje, Pearson viešbutyje, 190 E. Pearson 
str. O Mrs. Jeanette Tees kalbėjos telefonu su Hoganu, 
kai jis nusišovė. Ji gyvena 1443 Fargo avė., su savo duk
rele Twyla, 16 metų.

Mrs. Tees, kuri buvo prie-1----------------
šinga vedyboms dėl religi
nių dalykų, pasakė, jog Ho
gans, 54 metų, jai kalbėjo:

“Jei tu netekėsi už manęs, 
aš nusižudysiu.”

“Žmonės, kurie grąsina 
papildyti savižudystę, retai 
tai įvykdo”, — Mrs. Tees 
jam pasakė.

“Jie nepadaro?” — per
traukė Hogans. “Klausykis 
si.”

Mrs. Tees išgirdo šūvį.'*
Ji padėjo telefoną. Pa

skambino viešbučio operato
riui ir tarnas buvo nusiųs
tas į Hogans kambarį.

PARPLAUKĘS NAMO REMONTUI

K. <•'. * r*-***
U. S. karo laivas Texas, kuris sulošė didelę rolę laivyno 

operacijose Atlante ir dalyvavo invazijoj į Prancūziją, 
šiomis dienomis parplaukė į New Y-ork uostą remontui.

(Acme-Draugas telephoto)

Kas Girdėt^

Chicagoje ♦

Už $15/000 nuostolių
Hary E. Tebbetts anglies 

kieme, 2220 So. Millard, pra
eitą ketvirtadienį buvo kilęs 
gaisras. Gaisras sukėlė
$15,000 nuostolių.

* * *

Pavogė žiedg
Mrs. William Pandernay, 

10156 Wentworth avė., pra
nešė policijai, kad iš jos na
mo buvo pavogta vedybų 
žiedas ir $20.

* * *

Hogans lavonas buvo is- 
sitiesęs lovoje, telefonas bu
vo vienoje rankoje, o .38 ca- 
liber ispaniško tipo revolve-
ris buvo kitoje rankoje. Jis. palie,g traukinys 
persisove per kaklą. j

Whisky butelis buvo ati-' Chicago Great Western 
darytas ant stalo, ir tuščia prekinis traukinys praeitą 
vyno bonka buvo popierių ketvirtadienį sutrenkė tuš- 
dėžėje. i čią autobusą prie Ridgeland

NELAIMES...
OAKLAND, Calif. — Laivy
no daktaras amputavo pri
spaustam autobuso vairuo
tojui koją su kišeniniu pei
liu, kurį pasiskolino iš 
Seabee, apšviečiant geležies 
piovimo žibintuvu. Raymond 
Kay, 31 metų, San Leandro, 
Calif., sunkiai buvo' sužeis
tas susidūrime su troku, ir 
mirė po dviejų valandų vė
liau, bet medicinos vyrai 
pripažino, kad Lt. Vernon 
Cantlon, Reno, Ne v., labai 
gerai buvo atlikęs operaciją. 
Kay, civilis autobuso vai
ruotojas, buvo prispaustas 
už vairuojamo rato. Auto
buse buvo 21 sailoras.

Apie tai teko sužinoti spa
lių 12 dieną.

įvairios {domios

.... ŽINIOS 

Prašo pagalbos
NEW YORK. — Kardino

las Suhard, Paryžiaus arki
vyskupas, prašė Max Hu- 
bert, R. Kryžiaus tarptauti
nio komiteto prezidento, Ge- 
neva, kad bųtų suteikta pa
galba prancūzų politiniems 
belaisivams, fesantiems Vo
kietijoje.

Vaizdas iš karo fronto

Baisiai apdegusio kareivio gyvybę 
išgelbėjo Šventoji Komunija

KAREIVIS BAISIAI APDEGĖ, KAI GELBĖJO SAVO 
KETURIS DRAUGUS IŠ LIEPSNŲ. — KAREIVIS 
ATRODĖ, KAIP IŠKEPTA SPIRGA. — KAS RYTĄ 
PRIIMDAVO ŠV. KOMUNIJĄ.

Sgt. West, anglų patran-i.greitai jo paklausė: “Ar tu 
kininkas, ir jo patrankos 
įgula buvo sargyboje. Prie
šo padegamoji bomba jų po
ziciją pavertė liepsnomis, 
kai bomba pataikė į jų po
ziciją.

Jo keturi draugai sunkiai 
buvo sužeisti, o seržantas 
West tapo lengvai sužeistas.
TRAUKĖ DRAUGUS 
IŠ LIEPSNŲ

Sgt. West traukė draugus 
iš liepsnų, jis keturis kartus 
ėjo į liepsnas, kad draugus 
ištraukus iš ugnies. Jo rūbai 
užsidegė begelbėjant savo

nori gyventi?”
“Taip, kunige”, — karei

vis atsakė, — “aš noriu gy
venti”.

“Labai gerai”, — tarė ku
nigas, — “laikykis minties, i 
kad gyvensi”.

“Viskas gerai, aš gyven
siu, bet jūs turite atnešti 
man kiekvieną rytą Šv. Ko
muniją”, — tarė kareivis.
SAVO KANČIAS AUKOJO 
UŽ NUODĖMES

Kiekvieną rytą kunigas 
kareiviui atnešė Šv. Komu
niją. Kareivis negalėjo ma-

draugus, bet jis nepametė tyti kai kunigas atvykdavo
darbo, kol nebuvo gelbėjimo 
darbas baigtas.

su Šv. Komunija, bet jis ži
nojo, kai kunigas ateidavo. 
Laike kančios dienų, karei
vis tardavo: “Kunige, aš il
giau nebeištversiu, aš noriu 
prašyti, kad Dievas mane

Motina mirė, kai 11-tas

Kambaryje buvo mirusio 
vyro ir Mrs. Tees paveiks
las, kuris buvo nuimtas Nia
gara Falls. Hogans laiškas 
rašytas “Al” taip pat ras
tas.

Laiškas buvo rašytas Ben- 
der ir Hogans medžių ir len
tų firmos stotyje, 666 Lake 
Shore dr.

Hogans buvo sūnus miru
sio Henry Hogans, kuris bu
vo kontraktorius, ir pastatė 
daugiau kaip 1,000 namų 
Oak Park ir Austin apylin
kėje prieš savo mirtį, 1928 
m.

Mrs. Tees pasakė, kad 
Hogans ir jo žmona Jessie. 
iš Geneva, UI., buvo užvedę 
divorso bylą.

Mrs. Tees pasakė, kad ji 
atvyko į Chicagą iš Ontario, 
Kanados, mažiau kaip prieš 
metus, ir neužilgo Hogans 
sutiko.

avė., kai autobuso stabdžiai 
sugedo ir autobusas užbėgo 
ant bėgių. Autobusas buvo 
vežamas pataisymui.

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietuva vėl atgautų lais
vę ir nepriklausomybę.

gimė
Mrs. Ruth Ethel Konrad, 

40 metų amžiaus, gyvenanti 
Auroroje, III., mirė praeitą 
ketvirtadienį, kai gimdė vie- 
noliktą kūdikį. Motina mirė 
nuo širdies atakos, kūdikio 
gyvybė buvo išgelbėta. De
vyni kiti vaikai, vyriausias 
19 metų, yra gyvi.

Sekmadieni Micltigan 
avė. tiltas uždarytas
Michigan avė. tiltas bus 

uždarytas į visas trafiko 
gatves sekmadienį, nuo 7 
vai. ryto iki 4 vai. po pietų, 
taisymo reikalui. Apie tai 
buvo pranešta praeitą ket
virtadienį.

Kai tiltas uždarytas, šiau
riniame trafike galima va
žiuoti Wabash avė., iš South 
Water str. į Ohio str.

Taip pat pranešta, kad 
North avė. tiltas bus užda
rytas sekmadienį, nuo 7 vai. 
ryto iki 3 vai. po pietų, tai
symo reikalui.

Sgt. West smarkiai apde
gė, jis balsiai atrodė.

Atvyksta kunigas Owen
Cosgriff pas nudegusį karei- tu„ Tada kunigaa
vį. Jis pamato baisų vaizdų., ka(J ,.s dar pakentg.
Kareivis atrodė kaip iškepta kan-ias auRotų
spirga, jo kūnas apdengtas ; j. gkaiatyk.
iuodais sasais. Kareivis sau- . v
į T iiL.L loję, už sav0 nuodėmės ir pa

saulio nuodėmes. Kareiviskės Dievo pagalbos kančio 
se.
“AR AŠ GYVENSIU?”

Smarkiai apdegęs kareivis 
kunigo klausia:

“Tėve, ar aš gyvensiu 
Kunigui atrodė, kad kareivis 
greitai mirs. Jis nežinojo nė 
ką pasakyti. Bet kunigas

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTt FliKITV

Per šį mėnesį ypač mels
kimės prie Šv. Panelės, kad 
Lietuva vėl atgautų laisvę 
ir nepriklausomybę.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš- 
dirbimo.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai RProK rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir DuktA — savininkes

Galėsi Londonan skris
ti už $263.80« «

NEW YORK. — Trans- 
oontinental ir Western Air, 
Ine., yra pasiruošusi atida
ryti kasdieninį susisiekimą 
lėktuvu komersantams kelei
viams tarp New York ir 
Londono, kai tik valdžios 
sutikimas bus gautas. J vie
ną pusę kaštuos $263.80. 
Jack Frye, kompanijos pre
zidentas apie tai pranešė 
spalių 11 dieną.

Sakoma, kad į Londoną 
bus nuskrista per 22 valan
das ir 40 minučių.

J

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!
Spalių 22 diena bus misi

jų sekmadienis. Bus renka
mos aukos misijų reikalams.

VABTOJAMAB MAOJAS P1AJR10 MA. 
TlHIlH.AI N ATUBA1M 
■TALTOB BAMTV

MAUMM Velvatone
$12.50

PLUTOB
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su tuo sutiko.
Sgt. West savaitę gyveno 

baisiose kančiose. Atrodė, 
kad jis jau turi mirti, bet 
kareivis buvo išgelbėtas.

KAS IŠGELBĖJO IŠ 
MIRTIES NASRŲ?

Kas Sgt. West’ą išgelbė
jo? — klausia kunigas. Ne 
mediciniška pagalba, nes ji 

' nebegalėjo pagelbėti; ne 
slaugės, nes jų nebuvo; ne 
ramvbė ar poilsis, nes jų ne
turėjo.

“Viskas gerai, aš gyven
siu, bet jūs turite atnešti 
šv. Komuniją kiekvieną ry
tą”. Tai buvo pažadas pra
džioje. “Be kasdieninės Šv. 
Komunijos kareivis būtų mi
ręs”, — pareiškė kunigas.

Kareivio gyvybę išgelbėjo 
Šv. Komunija. Ir čia prisi
mena Kristaus pažadas: 
“Kas valgo Mano Kūną, tas 
nemirs”.

Sgt. West vėliau buvo nu
siųstas į Alexandria geres
niam pasveikimui. Jis buvo 
rekomenduojamas, kad gau
tų Viktorijos kryžių už di
delį pasišventimą gelbėjant 
savo draugus.

Pradėjo
LONDON. — Kai kurios

Belgijoje katalikų organiza
cijos pradėjo savo veiklą.

X Kun. Edvardas Abro
mavičius, šv. Antano para
pijos, Cicero, vikaras, va
kar turėjo malonų surpry- 
zą, kuomet daug Chicagos 
lietuvių kunigų atvyko pas
veikinti jį varduvių proga.

X Šv. Mykolo parapijos 
bazaro baigimas ir įvairių 
dovanų, taippat ir pačios 
didžiosios dovanos išdalini
mas įvyks sekmadienį, spa
lių 15 d. Į bazaro užbaigi
mą klebonas kviečia visus 
parapijonus ir visus savo 
draugus, bičiulius iš kitų 
kolonijų. Bazaro užbaigi
mo pradžia 3 vai. pūpiet

X S. Pučkoritis yra paga
minęs įdomią filmą Labd. 
Sąjungos senelių prieglau
dos. ši filmą bus rodoma 
Labd. Sąjungos 1 kuopos 
vakare, lapkr, 5d., šv. Kry
žiaus parapijos salėj. Vi
siems įdomu pamatyti ši 
filmą.

X Brighton Park kolonija
jau ruošias drabužių Lietu
vos žmonėms rinkimo va
jui lapkričio mėn. S&jlary- 
tas platus komitetas, kurio 
vadovybėn įeina: pirm. E 
Statkienė, vice pirm. Puniš- 
kienė ir Meistininkienė, 
sekr. M. Pakeltienė. Drabu 
žius jau dabar galima neš 
ti į N. Klimo patalpas 4516 
S. California Avė. Vadinas, 
brighton parkiečiai jau pra
dėjo drabužių rinkimo va
jų-

X Adelė Kaminskaitė, 
buvusi Aušros Vartų para
pijos choro narė. dabar gy
venanti su motina Bridge- 
porte, sekmadieni, spa’ių
15 d. išteka už Sgt. Vito 
Rumchek. šliūbas bus šv 
Jurgio bažnyčioje. 11 vai. 
ryto, o vestuvių puota Lie
tuvių Auditorijoj. Po ves
tuvių jaunieji išvyks į Abe 
line, Texas, kur Rumchek’o 
yra stovykla.

X Jonas Kass (Kazlaus
kas), savininkas modernia 
kos Jewelry krautuvės, 42-
16 Archer Avė. ir vienas 
geriausių laikrodžių taisy
tojų, pirmas davė skelbimą 
“Draugo” jubiliejinio kon
certo programos knygon. 
Jų duktė Emily vakar gim
tadienio proga turėjo malo
nų surpryzą. Sūnus Matt v- 
ra baigęs optometrijos mok
slus ir tarnauja kariuome
nėje, optiniam skyriuje. J 
Kass yra ne tik nuolatinis 
“Draugo” skaitytojas, bet 
ir nuolatinis savo biznio 
garsintojas “Drauge.”




