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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, ahall not perish 
from the earth.” < *

—Abraham Lincoln
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Parveš ,490,000 areiviu iš Pacifiko
4*

U. S. Pasiuntė Argentinai Protestą;
Peron Kitus Paleido, Areštai Tęsiasi’ c

BUENOS AIRES, rūgs, j Vice Prez. Pulk. Juan Pe- 
28.—Trumano administraci- ron asmeniškai paleido Al- 
ja oficialiai pareiškė Argen- berto Gainza Paz, La Pren- 
tinos vyriausybei šiandien,' sa leidėją; Luis Mitre ir 
kad karinis stovis ir kiti to Angel Bohigas, La Nacion 
krašto militarinio 
žygiai neišvengiamai prives 
prie “nelaukiamo efekto’’ 
J.A, Valstybių viešojoj opi
nijoj.

režimo redaktorius, ir Saavedra La
mas, buv. Argentinos užsie
nio ministrą.

Critica ir La Razon re
daktoriai palikti kalėjime. 
Peton taipgi įsakė paleisti 
Ernesto Boatti, radikalų

John L. Lewis Įspėjo
Kasyklų Savininkus į

WASHINGTON, rūgs. 28. 
—John L. Lewis, United 
Mine Workers unijos prezi
dentas, šiandien įspėjo min
kštos anglies kasyklų savi
ninkus. kad jis pavartos sa
vo unijos svorį suorganizuo
ti kasyklų užvaizdas.

Lewis prakišo to reika a- 
vimo reikalu praeitą kovo 
mėnesį. Vienur kitur Penn- 
sylvanijoj ir W. Virginijoje 
užvaizdos streikuoja.

BUENOS AIRES, rūgs.
28.— Argentinos militarinė partijos vadą.
vyriausybė šiek tiek atsi- Federalinė policija toliau 
leido šiandien ir paleido ke- vykdo masinius areštus Far- 
lis žymiuosius laikraščių rell-Peron valdžios priešų, 
redaktorius ir diplomatus, . Užsienio korespondentai koi 
kurie trečiadienio nakties kas necenzūruojami, bet Ar- 
teioro bangoje buvo paso- gentines spauda ir radijo 
dinti kalėjimuose. veikia po griežta cenzūra.

Dlrbo 
mano 

du nauji 
pasirodė

Ward &

Unija Grąsina Nauju Ward Streiku;
Aliejaus Derybos Perkeltos Į Sostinę I
CHICAGO. rūgs. 28. — 

Aliejaus darbininkų streiko 
ginčui šiandien pasukus i 
Washingtoną, kur 
Sekr. Schwellenbach 
pats jį išaiškinti, 
streiko grąsinimai 
darbo fronte.

1) Montgomery
Co. darbininkai grasino strei 
kuotį visame krašte jeigu 
įmonė atsisakys sudaryti su 
jais sutartį.

2) CIO United Packing- 
house Workers unija paskel
bė savo planą reikalauti 25 
centų valandai a'gų pakėli
mą iš visų mėsos firmų.

Nori Sutarties
Ward streikas paliestų 6,- 

700 darbininkų Chicagoje ir 
75,000 visame krašte, anot 
adv. Francis Heisler, CIO 
unijos patarėjo. Jis sakė 
unija reikalauja sutarties

I
1

algų pakėlimui, darbo sąly
gų pagerinimui, unijos (ne
uždaros) įmonėje, 
teto

seniori- 
pripažinimo, skundų 

išklausymo, unijos derybų 
pripažinimo ir atostogų.

Aliejaus darbininkų strei
ko reikaląs buvo perkeltas 
į Washingtoną, kuomet darb 
davių-unijos konferencija 
negalėjo prieiti prie susita
rimo. Iki šiol 35,000 strei- 
kieriai uždarė didžiąsias va
ryklas aštuoniose valstybė
se. Jeigu derybos nepasieks 
susitarimo, gręsia 250,000 
darbininkų streikas.

Schvvellenbach išklausys 
abiejų pusių atstovus ryt 
dieną, žinodamas, kad Vi
daus Sekr. Ickes įspėjo, kad 
armijos ir laivyno aliejaus 
ištekliai iki ateinančios sa
vaitės gali pasidaryti kri- 
tingi.

Tiria Komunistų Ryšį 
su Amerikos Streikais
WASHINGTON rūgs. 28. 

—Atstovų komitetas prieš- 
amerikoniškog veiklos tyri
mui bando surasti kokią 

(įtaką komunistai turi dabar 
vykstančiuose streikuose.

Earl Browder, išmestas 
komunistų vadas, ir Jack 
Stachel, komunistų komisa
ras dėl santykių su darbi
ninkais Amerikoje, abu va
kar išsisukinėjo nuo klausi
mų komiteto apklausinėjime 
dėl naujos tavorščių san
tvarkos.

Ernie Adams.on, komiteto 
vyriausias advokatas, sakė 
komitetas turi žinias apie 
Stachel vizitus į Detroitą, 
Toledo ir Clevelandą “strei
kų reikalais.” Ats. Parnell 
Thomas sakė jis pasiūlys 
komitetui ištirti Stachel pi
lietybę.

(

Varšuvos Atstovas Perėmė Konsulatą
CHICAGO. rūgs. 28. — 

Murek Rogczinski, 39, so
vietų remiamos Varšuvos 
vyriausybės paskirtas nau
juoju Lenkijos konsulu Chi
cagoje, šiandien perėmė kon 
su’atą nežiūrint Chicagos 
lenkų protestų.

Rogozinski perbėgo per 
pikietininkų liniją ir bėgo 
laiptais į antrąjį namo auk
štą, kur randasi raštinė. 
Pikietininkai nešė iškabas, 
kurios sakė:

“Lenkijos baltas aras 
dabar raudonas,’* ir 
“Nuo šios dienos šis 
Konsulatas vra raudo
nas.“ ir “Mes norime 
demokratinės Lenkijos 
—ne raudonos.’’

Vienas Tvarkys
Rogozinski ves konsulato 

reikalus vienas, kol galės 
pasamdyti tarnautojų. Jis

paliko savo šeimą New 
Yorke.

Londono lenkų paskirtas 
konsulas Dr. Julius Szygow- 
ski dar kelias savaites gy
vens namo trečiajam aukš
te. Szygowski vakar atsisa
kė perleisti konsulatą Rogo- 
zinskiui, kuris šį rytą atvy
ko su U.S. Statė Departa
mento atstovais.

HIROHITO APLANKĖ MacARTHUR

Imperatorius Hirohito, kuris išėjo iš savo palociaus sudėti 
pirmą Japonijos valdovo vizitą svetimam krašto valdytojui, pri
imamas Gen. MacArthur, vyriausiojo alijantų komandieriaus, 
didžiąjam Amerikos ambasados salone. Ambasada buvo vienas 
pastatų Tokyo mieste, neišgriautų amerikiečių bombų.

(Signal Corps Radio-Telephoto; Acme-Draugas Telephoto.)

Armija Paskelbė Parvežimo Planą;
Greitu Laiku Išvyks Trys Divizijos

TOKYO, rūgs. 28.—Gen. 000; gruodžio, 185,000; sau- 
MacArthur štabas pranešė, šio, 270,000; vasario, 240,- 
kad per ateinančius septy- 000; kovo, 245,000, ir ban- 
nis mėnesius numatoma vie- landžio, 280,000. 
tos laivuose parsiuntimui ----------------------
1,490.000 karių iš Pacifiko. Parveš iš Italijos

Štabas sakė maždaug to- , ROMA, rūgs. 28. — U. S. 
kios datos nustatytos trijų armijos laikraštis Stars and 
divizijų grąžinimui: 31-ji Stripes rašė, kad grąžinimas 
divizija, spalių 31; 38-ji di- karių iš Viduržemio spalių 
vizija, lapkr. 1; 37-ji divizi- mėnesy bus padidintas 18,- 
ja, lapkr. 15. 500 skaičiumi, arba 58,500

Kaip Jie Sugrįš karių tame mėnesy. Anot
43-ji divizija, kuri pirma žinios, transportas Wake- 

pasieks Ameriką, jau dabar field, pasiekęs Neapolį su 
ruošiasi kelionei Yokohama žemų taškų kariais, parveš 
uoste. 6,500 34-tos divizijos karių,

Manoma mėnesiais sugrą- o 92-ji divizija išplaukė iš 
žinti tokius skaičius karių: Italijos spaliii mėnesio pa- 
spaliuje. 120,000; lapkr. 150, baigoje.

i Chiang Susitarė su
Komunistais: Maskva
LONDONAS, rūgs. 28.— 

Maskvos radijo raportavo, 
kad Generalissimo Chiang 
Kai-shek ir Mao 
komunistų vadas, 
dėl nacionalinės 
bės pertvarkymo.

Pasak pranešimo, sutar
tis numato platesnę politinę 
reprezentaciją centralinėje 
vyriausybėje, laikymą rin
kimų greitu laiku, ir komu
nistų ginkluotų jėgų demo
bilizaciją.

Tse-tung, 
susitarė 

vyriausy-
I
I
f

Sausra, Vėjai Ugdo 
Gaisrus Vakaruose

SAN FRANCISCO, rūgs. I 
28.—Didėjantis šiaurių vė- J 
jas ir sausra sudaro gaisrų 
pavojų šiaurinėj Californi- 
joje. Ugniagesiai per naktį 
kovojo gaisrus miškuose, 
laukuose ir miestuose.

Didžiausi nuostoliai buvo 
$200.000 gaisras 3,000 ake- 
rių lauke Solano apskrity, 
kur sunaikinta 15 namų, 15 
tvartų ir užmušta 500 avi
nų.

Karštis ir didelė sausra 
sudaro didelį pavojų pačiam 
San Francisco miestui.

NACIS WIEDEMANN
VEŽAMAS Į RYTUS

VVASHINGTON, rūgs. 28. 
—Kapt. Fritz Wiedemann, 
buvęs artimas draugas ir 
atstovas Adolfo Hitlerio, 
šiandien atvežtas į National 
aerodromą, iš kur jį nusive
žė du detektyvai.

Wiedemann išlipo iš ATC 
lėktuvo, kuris atvežė
Manilos. Jis buvo suimtas 
Tientsin, Kinijoje, dvi sa
vaites atgal.

Armijos oficialai sakė ne
bus daugiau pranešta apie 
\Viedemann ar kur jis veža
mas.

Yra Galimybė Komisija 
Apklausinės MacArthur

VVASHINGTON, nigs. 28. 
—Sužinota, kad Kongreso 
komitetui tiriant Pearl Har
bor nelaimę Pacifike, Gen. 
MacArthur gali būti šaukia
mas liudyti. Komisija jau 
nutarė aplankyti Pearl Har
bor, ir gal sustos Maniloje 
ir Tokijoje.

Kalba apie MacArthur 
apklausinėjimą kilo po Prez. 
Trumano pareiškimo, kad 
jįs nemano jog MacArthur 
greitu laiku grįš į Ameriką. 
Spėjama MacArthur, kaipo 
komandierius Philippinuose 
japonų atakos metu, gal 
lės ką nors konkretaus 
sakyti.

ga' 
pa-

Ų

ji iš

pilno darbymečio by- 
pirm nakties.

Bedarbiams

MacArthur įsakė Suimti 34 Japonus, 
Kurie Derino, Šaudė Karo Belaisvius

TOKYO, rūgs. 28.—Gen. 
MacArthur šiandien įsakė 
U.S. 8-tai armijai suimti 34 
japonus karininkus ir ka
rius kaltinamus nežmonišku 
nužudymu alijantų karo be
laisvių Palavvane, Philippi
nuose, 1944 m. gruodžio 11.

Daugiau negu 100 belais
vių, daugelis jų amerikie
čiai, buvo suvaryti į oro 
atakos slėptuvę, kur buvo 
apipilti gazo’inu ir padegti. 
Tie, kurie paspruko, buvo 
užmušti kulkosvydžiais , ar 
granatomis, arba brutališ- 
kai nudurti.

Vyriausias alijantų ko

mandierius uždraudė atida
ryti Japonijos rinką be jo 
užgyrimo. bet užgyrė atida
rymą fabrikų gaminti tam 
dkcjs kiekius kai kurių rei
kalingųjų dalykų.

Darbininkų vadai tuo pat 
metu suėjo sudaryti naują 
socialistų partiją. Taipgi 
raportuota, kad kitos darbi
ninkų unijos perorganizuo
jamos.

Vienas MacArthur įsaky
mas leidžia japonams paga
minti medžiagą rūbams, kai 
kuriuos metalus, odos daly
kus ir sunkvežimius, bei iš
dirbti žalią gumą.

Riaušės Indijoje; Saigon Aprimsta
CALCUTTA, rūgs. 28. — 

Raportai iš tolimų rytų sa
kė indėnai kariai buvo iš
šaukti numalšinti riaušes 
Bombajuje, kurios jau kai
navo 18 gyvybių ir sužeidė 
75 asmenis.

KALENDORIUS
Rugsėjo 29 d.: Š’. Myko

las Arkangelas; senovės: 
Tr.utrimas ir Vesula.

Rugsėjo 30 d.: 19-tas Sek- j 
madienis po Sekminių, šv. 
Jeronimas,- senovės: Žyman
tas ir Bytaute.

Spalių 1 d.: šv. Remigi
jų»; senovės: Eidvilig irPo- 
vandė.

ORAS
Lietinga ir šalčiau.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
—Didelis C-54 lėktuvas išskrido per Atlantą pradžioje 

kelionės aplink pasaulį, kuri užims 151 valandą. Po to 
seks reguliarūs tokie skridimai.

—Prez. Tramanas laukia buv. ambasadoriaus Braden 
parvykimo ir raporto apie nerimą Argentinoje.

—Gen. Eisenhovver kalbėjosi su Gen. Patton per dvi ir 
pusę valandas. Patton išėjo iš pasikalbėjimo šypsodamas, 
ir tarpduryje atsistojo šalia Eisenhovver.

—Anglijos vyriausybė labai susirūpinusi gyventojų 
skaičiaus mažėjimu. Paskirta komisija reikalą ištirti.

—Alijantų karo kriminalų komisija išleido naują są
rašą kito 1,000 “norimų” nacių kriminalistų, ir reikala
vo, kad jie būtų tuoj suareštuojami.

—Montreal, Kanadoje mėsos krautuvės atsidarė po ke
lių dienų streiko protestui prieš mėsos racionavimą.

—Pierre Lavai advokatai grąsina atsistatydinti jeigu 
Prancūzijos valdžia neatidės jo teisimą.

Kongresas Sukruto,
Pradės Svarstymus

VVASHINGTON, rūgs. 28. 
—Štai ką Kongresas šian
dien atliko — ir atliks vė
liau:

Darbai — Senatoriai sku
biai kalbėjo, vildamiesi pra
vesti “ 
lių”

Bedarbiai
mokesčių rėmėjai pagyvėjo. 
Jie mano Kongresas galų 
gale praves jų remiamą įs
tatymą.

Atomai — Kongresas gir
dėjo. kad Prez. Truman gali 
šiandien pasakyti savo ka
binetui ką jis mano reikėtų 
daryti atominės jėgos val
dymo reikalu.

Bombay policija šiandien 
dviejose vietose šaudė, kad cey, 
išsklaidyti minias, kovoms 
tarpe hindusų ir moslemų

I SAIGON, rūgs. 28.—Pran 
cūzai kariai šiandien baigė 
okupuoti šį miestą, kur vė- 

i liausiam anaminų sukilime 
žuvo Lt. Pulk. A. Peter De- 
wey, 28, sūnus buvusio Uli- 
nois Kongresmono Charles 
Dewey.

Britų Maj. Gen. D. D. Gra 
komandieriug alijantų

jėgų pietinėj Indo Kinijoj, 
lėktuvu atvyko į Singapūrą 
pasitarimams dėl besitęsian, 
čios betvarkės. Jis sakė pa
dėtis Saigone pasitaisė pa
sėkoje jo “griežtų įsakymų” 
japonų Marš. Terauchi.

pasukus į blogesnę pusę. 
Girgaum moskva buvo pa
degta, ir maršuojančios mi
nios akmenimis apmėtė hin- 
dus,ų ir moslemų namus.

'5 Didieji' Aptaria Ruhro Okupaciją
SAKO NEBUS ŠALNOS

Oro pranašautojas G.
E. Dunn sakė dėl susi
dėjusių aplinkybių ne
bus vakar pranašautos 
šalnos. Didžiausia prie
žastis tam, anot Dunn, 
yra didelis debesuotu
mas, k”ris atnešė dau
giau lietau^ *r ta'P Per
mirkusiai Chicagai.

LONDONAS, rūgs. 28. — 
Penkių Didžiųjų užsienio 
ministrų konferencija šian
dien svarstė didįjį, klausimą 
permanentinės okupacijos 
Vokietijos Ruhr srities ra
jonų. Rusijos delegacija sta 
čiai priešinosi prancūzų pa
siūlymui atkirsti visą Ruhr 
sritį nuo Vokietijos.

Taryba taipgi vėl pradėjo 
svarstyti procedūrą dėl nu- 

] tarimų ryšium su Balkanų

valstybėmis.
Atrodo, kad ministrai pa

ves Balkanų taikos sutarčių 
sudarymą padėjėjams su
tvarkyti paprastais diplomą 
tiniais keliais.

Visi ženklai rodo, kad 
konferencija baigsis ryt die
ną sudarymu galutino ko
munikato. Byrnes kalbės 
New Yorke ateinantį ketvir
tadienį, ir pirm to turi ra
portuoti VVashingtonan.

t

Split by PDF Splitter



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, rūgs. 29, 1945

KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E PRIEŠINGAS
PASKYRIMU

40 VAL. ATGARSIAI

Šv. Baltramiejaus bažny
čioj 40 valandų atlaidų at
garsiai labai gražūs. Klebo
nas irgi džiaugiasi savo pa- 
rapijonais, kurie taip skait
lingai rinkosi į atlaidus ir 
naudojosi ypatingomis Die
vo dovanomis, taipgi už gau
sias aukas.

Svečių-kunigų atlaiduose 
taipgi buvo daug. Pamokslą 
sekmadienio vakare sakė 
kun. J. Paškauskas, pirma
dienio vakare — kun. Ant. 
Briška o antradienio vaka->
re — kun. K. Barauskas. Vi
si iš Chicago.

Procesijoj paskutinį vaka
rą tarpe kunigų dalyvavo ir 
karo kapelionas kun. Juo
zapas Reikus. Girdėjom, kad 
jis tarnybos metu yra per
plaukęs skersai ir išilgai vi
są Pacifiką. Dabar sugrįžęs 
į U. S.

Seserys mokytojos labai 
puikiai buvo papuošusios al
torius ir priruošusios vaiku
čius procesijai ir gėlių bars
tymui. Viskas darė labai 
gražų įspūdį.

Ant galo reikia paminėti 
ir parapijos choras, kuris 
per visas tris dienas, ypa
tingai vakarais, labai gra
žiai giedojo. Garbė varg. 
Stasiui Žyliui.

jos mokyklos vaikai labai 
gražiai pasirodė pardavinė
dami tikietėlius loterijos 
blankietų. Per tris dienas 
vaikai už tikietėlius sunešė 
viso $150. Laimingieji bu
vo: Mrs. Lutter, antrametis 
mokinys J. Camernik ir mo
kinė Mary Ann Dickshot.

Daugiausiai (knygučių) ti 
kietėlių pardavė mokinė Lu
cija Urbonas, kuriai seselės- 
mokytojos už tai įteikė do
vaną.

KVIEČIA

Šv. Antano draugija ren
gia šaunią pramogą sekma
dienį, rugsėjo 30 d., Lietu
vių svetainėje. Bus bingo, 
šokiai ir balius. Jei oras 
pasitaikys gražus ir šiltas, 
tai bingo žaidimas įvyks 
lauko pusėje. Vakare salės 
viduje bus šokiai ir balius. 
Rengimo komisija, kurią su
daro Jurgis Bukantis ir Pra
nas Dapkus, nuoširdžiai kvie 
čia visus atsilankyti. Kiek
vienas galės labai smagiai 
laiką praleisti.

Anužis, kuris, be to, yra 
karo vyriausybės pagerbtas 
už pasižymėjimus kovose.

Savaitei poilsio buvo par
vykęs namo Kazimieras Šva
žas, 906 S. Utica St. Pasil- 
sėjęc išvyko į To’edo, Ohio, 
kur tikisi gauti popieras gar 
bingo atleidimo iš karinės 

-. rnvbos.

Aukos Lietuvos 
Reikalams

•L?

SVARBU NARĖMS

VAIKŲ DARBAI

Šv. Baltramiejaus parapi-

Šv. Teresės Altoriaus Puo
šimo Draugijos susirinki
mas bus penktadienį, spalių 
5 d. Visos narės prašomos 
susirinkti tuojau po pamal
dų. Yra labai svarbių rei
kalų svarstymui. Visas kvie
čia — valdyba.

SVEIKINAM

Kenneth S. Wherry (re3- 
publikona3 senatorius iš Ne- 
braska) balsavęs prieš sena
to užgyrimą Dean Acheson 
nominacijos į Valstybės Pa- 
sekretorius. Jis tik vienas 
buvo priešingas šiam pasky
rimui. (Acme-Draugas tele- į 
photo)

SINTI
Juozas Andriulis ir Ana- 
s Riellis patenkinti grįžo 
atostogų, kurias praleido 

Munising, Mich. O patenkin
ti dėlto, kad parsivežė daug 
žuvies, kurių viena svėrė 
net 18 svarų. Antanas Sut
kus, kurs sykiu buvo išvy
kęs, irgi būtų parsivežęs ge
rokai žuvies, bet dėl mir
ties giminėje jis turėjo nu
traukti atostogas ir išvykti 
į laidotuves.

MYKOLŲ VARDINĖS

Sinkevičienė $1.10. Smulkių 
aukų $11.90. Viso $68.50. Au 
kos pasiųsta ALTarybai.

Varde ALT Rockfordo sky 
liaus aukotojams tariu šir
dingą ačiū.

P. A. Deltuva,
ALT skyr. sekr.

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie užsisakytų

bolo žaidime jie laimėjo 
Waukegan pradžios mokyk
lų čempijonatą.

Rugsėjo 20 dieną šv. My
kolo. Sveikinam visus Myko
lus ir Mikalinas ir visiems 
linkime ilgiausiai gyventi. 
Telaiko Dievas visus geroje 
sveikatoje. , M.

Skelbkitės “Drauge”

Z.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN ŠTATE OF INDIANA
Home Calls in Indiana — 

Phone YAKds 4641

I
1

PHYSIO THERAPY

4649 So. Ashland Avė.
HOURS: Daily 6—8 P. M. 

Saturdays 9 A. M. to 8 P. M.

ALT skyriau^ prakalbose, 
rūgs. 2 d., ŠŠ. Petro ir Po
vilo parapijos svetainėje, au 
k:jo sekantieji:

Po $5.00: P. G. Aleksynai, į
A. Sanvaičiai.

Po $2.00: P. Savickienė,
J. Ūsas, Kliknai; J. Zubinas Oflso BRCnswk.k 6bl0
$1.50. i _

Po $1.00: A. Lukošienė, Dr. A. Warchalowski
K. Radžius, S. Keliotis, J. OPTOMETRISTAS
Merke'evičienė, E. Merkele- Akls Akinius Pritaiko

NORTH WEST T0WER BLDG.
1608 Milwaukee Avenue

(prie North ir Damen Avenues) 
Valandos: 11 Iki 4:30 ir 6 iki 9, 
•ubatoma 11 iki 8, trečiadieniais ir 

sekmadieniai pagal susitarimą.

vičius, J. Briedis, J. Gugas, 
K. J. Barzdukas, J. Stalio- 
nis, J. Pyragis, V. Judickis, 
M. Miklas, A. Urbonas, J. . 
Kurlinkus, Mrs. Patašienė,. 
J. Jezukeviči-us. B. Taliūnas, •

Bacevičius, J. Semėnas, ,Į 
Šimaitienė, D. Varašius, .1 

Polikaitis, A. Bartkus, A.
Savickas, J. Salučka, L. Ged
gaudas, A. Blaškis, P. Krikš. 
čiūnas, A. Geležius. P. Rim
kus. A. River, E. Skridla, 
A. Tarabilda, J. Guokas, J.
Stružas, P. A. Deltuva, M. ' 
Šepulienė, J. Dubinąs; O.'

J.
B.
J.

I 
I
«

4740 So. Ashland Avė.
(Virš “Andes Candies” Krautuvės) 

Chicago, Dl.
VALANDOS:

10:30 Ryto Ud 8 v&L vakaro

Į

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik vieną, porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, korte prašali

na visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAJL 0523, Cliicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

Jauciuo'siu

Puikiai, Dėkui 
GOMOZO

Sveikinam kun. A. Valan
čių, mūs parapijos vikarą, 
jo gimtadienio, kuris pri- 
puo'a spalių 2 d., proga. Lai 
Dievas laiko jį stiprioje svei 
katoje, kad ilgai galėtų dar
buotis tarpe lietuvių.

Pasibaigus basebolo ir 
prasidėjus futbolo sezonui, 
jie taipgi pasirodo smarkūs 
lošikai. Rugsėjo 23 d. žai
dime su Mcther of God mo
kyklos tymu, Weis Fielde, 
mūsiškiai oponentus suplie
kė 34-0. Smagu buvo lietu
viams matyti saviškius taip 
smarkiai žaidžiant. Nors o- 
ras buvo truputį lietingas, 
tačiau į 
daug ir 
Futbolo 
žaidimai 
madienį. 
piet.

žaidimą atsilankė 
pačių vaikų tėvų, 

sezonui prasidėjus, 
bus kiekvieną sek- 
Pradžia 1 vai. po-

Didžiausia lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas!

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

DJL VAITUSK OPT.

Happy Birthday, Father 
Vai!

SPORTININKAI

PALIUOSUOTI 
IŠ TARNYBOS

y

Karui pasibaigus daugiau 
ir daugiau matyti mūs jau
nuolių, atleistų iš karo tar
nybos. Šiomis dienomis gar- ' 

i

Mūs parapijos pradžios 
mokyklos vaikai pasirodė e- 
są ir geri sportininkai. Base- bingai paliuosuotas Adolfas

JOHN A. KASS 
WATCHMAKER 

JEVVELRV — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4201 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo C iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Statė Bank Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEIey 7330 
Res. Tel.: BKUnsvrick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

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 SEGAlT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YAKds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDvvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien, 

išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’« daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo 
ginimų ir 
pat laiku 
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeign jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj. siųskit prašymą dėl mū-ų ” misi pažini- 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

ppirnn 60c vertė?I HILU U Bandymui Bonkute* 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimą nuo reumatiškų ir n* uralgiškų 
skausmų, muskuiinio nugarskausmo. sujun
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nyksteleūmų.
D R. PETER’S MAGOLO — Mkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skau-mir.gus 
aki! vio sutrikimus kaip pa\yzdziui rakšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

var- 
tuo 
pa-

J

gazus.

■
*

Siųskit šį “SpeciaI Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

Q įdėtas $1 00 Atsiųskit man apmo- 
kėtą rcguPri II uncijų $! 00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 

bOr* vertes — bandymui bon- 
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardu

Adresas

Pašto Ofisas -...... .....

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. 
Dept. ♦GI-27’* 

2501 Wa«hinqton Blvd., Chiccąo 12, III.
2SS StSBtor St.. Winaieea. Mcm C*sn. I ♦

-

-

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH

Namus
Formas

AR

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

3E
STASYS LITVVTNAS* SAKO:

K "R K R T*1 Geriausias Laikas Pirkti 
lynijrkn — visokios rūšies namams 

BEIKMENI8.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insoluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamclk* — Geležinių Namam* Reik
menų (Hai<dware) — Pleisterlo — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Lasulacijos Materiolo — šturmo LAngų 
— Kombinacijos Dorų — Wallboard — Plaster Board— 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVIM4 IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
ETA8YS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1273

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

S£ £, T”*’ T

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Ufl MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISUSa

TeL CANaI 6122

BIEŽIS

PATARNAVIMAS GRETAS IR TEISINGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VV. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Tel. CANaI 0257
UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION Rez. Tel.: PROspect 6659

Cik

STANDARD 
^FEDERAL 
S SAVINGS 
jj AND
— EOAN ASSOCIATION
— OI CHICAGO

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

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

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office Tel. YAKds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

4192 Archer Avė.
JUSTIN 1CACKKWICH.

Virginia 1141
Prm. and Mgr.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių, 
Už Pigesnį Nuošimtį — Be Komišino 

PAS ŽYMIĄ —

MUTUALFEDERAL

TeL YAKds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. YAKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.....................TEL.: CANaI 8887ar8999

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštimnkaa
%

«*«
I

TeL YAKds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy- 

; bę.
; žmogus be tikėjimo, kaip 
arklys be žaboklių.

i

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namu Tel.: PULLMAN 8277
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HELP W A N T E D

S “D A U G O” * 
DARBŲ SKYRIUS Jį

HEI.P WANTED — MOTERYS

mF^HABTra DRAUGAB, C?rr<*A'PO rmnoTS R

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

“DRAUGAS” HELP WAXTED 
ADVF.RTLSTNG DEPARTMFNT 

12" No. Dejvborn St-eet 
Tel. RANdolpb »48S-»4S9

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
Išmokti Amato

MOTERYS PIRMIAU BUV. 
KARO DARBININKES 

AR JCS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
★ ★

Žinios Iš Kenoshos
Kurie dar negavo bazaro 

knygučių, turi jas kuo grei
čiausiai pasiimti iš komitet- 
ninkų arba užeiti į kleboni
ją. Surinktas dovanas baza- 
rui 
joj, 
pas

gų dalykų. Bazaro komite- 
tan įeina Mrs. Rose Soule, 
Mrs. Agnės Stec ir Mrs. 
Cath. Jackl.

galima palikti kleboni- 
pas Balčaitienę, arba 
Valauskienę.

POLISHING IR GRINDING 
DARBAS

Pastovus darbas. Alga pradedant 
dirbti 80c i vai. “Time and half” 
dirbant virš 8 vai.

VAKACIJOS SU MOKESČIU

Alloy Crafts Co.
4429 W. Cortland St.

REIKIA VYRO
Išvalyti ofisus ir prausykla. Dar
bas naktimis. Mokestis 75e j vai.

GENERAL BIOLOGICAL 
SUPPLY HOUSE 
761 VV. 69th Place 
MILL FEEDERS

80 IKI 90c I VALANDA 
Laikas ir pusė už viršlaikį.

INTERNATIONAL 
PRINTING INK 

2211 N. Elston Avė.

Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse
Vai.: 5:30 vak. iki 12 Naktį.

★ ★ ★

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia

Spalių mėnesyje pamaldos 
bus trečiadienių ir penkta
dienių 7:30 vai. vakare. Bus 
palaiminimas ir kalbamas 
rožančius.

Moterystės luoman stoja 
Marijona Beitas su Simonu 
Kraujeliu iš Brooklyn, N. Y. 
Jaunoji yra narė Sodalicijos 
ir choristė. Sodalietėg atsi
sveikino praeitą trečiadieni 
suruošdamos vakarą ir įteik 
damos gražų kryželį. Mišias 
giedojo visas choras, vado
vybėj varg. Prano Bujanaus- 
ko.

ATSIŠAUKITE

. ILLINOIS 
BELL TELEPHONE

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims

STREET FLOOR
309 W. WASHINGTON ST.

SHIPPING ROOM DARBININKU
40 VAL. — 5 DIENOS Į SAV.

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Atsišaukit antram aukšte.
HOOD RUBBER CO.

333 W. Lake St. 
Matykit Mr. COLVIN.

REIKIA 50 MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Prie švarių, lengvų dirbtuvės dar- 
! bų. Patyrimo nereikia. Gera mo- 
į kestis.

POILSIO LAIKOTARPIAI
: Apmokamos Atostogos. Pastovūs 

darbai. 5 dienos, 40 valandų.
UNIVERSAL 

ELECTRIC LOG CO.
733 S. Halsted St.

Šv. Petro mokyklos alum- 
nietės susirinkusios trečia
dienį išrinko sekančią val
dybą: pirm. Mrs. Catherine 
Jacke, vice pirm. Mrs. Ros& 
Soule, raštininkė Irena Var- 
nis, ižd. Lucille Smogur ko
respondentė Salome Zalec
kis, konstitucijos komitetą 
sudaro: Mrs. Lucille Seia- 
nas, S. Zaleckis ir L. Smo
gur.

Alumnietės jau užėmė vie
ną bazaro ‘‘booth'’. Turi su
rinkusios brangių ir vertin-

Pirmadienį šv. Kotrynos 
ligoninėje pasimirė a. a. A- 
nelė Žilienė. Laidotuvės bu
vo ketvirtadienį. Palaidota 
iš Šv. Petro bažnyčios.

Tikėjimo!
Rugsėjo mėnesio 11 die

nos “Drauge” tilpo Jono Gai 
liaus laiškutis. Rašytojas 
apgailestauja, kad mes, A- 
merikos lietuviai, šiais me
tais nutraukėme maldos va
jų už Lietuvos laisvę. Prie 
to apgailestavimo prisidedu 
visa širdimi. Man yra žino
ma, kad Maldos Apaštalavi
mas dėjo visas pastangas 
tęsti toliau nenutraukiamą 
ei'ę Mišių visose parapijose. 
Buvo išsiuntinėta prieš Nau 
jus Metus 120 laiškų para
pijoms su atsiklausimu, ar 
sutiktų prisidėti. Deja, tik 

į trys dešimtys ir keletas te- 
atsakė į laiškus. Keletas jų 
stačiai atsisakė

Į pažymėdami, kad parapijo 
se žmonės ir be vajaus mel
džiasi už Lietuvą.

Niekas niekada neabejo
jo, kad žmonės meldžiasi už 

i Lietuvą. Bet visos tautos ne
laimės metu reikia organi
zuotos visos tautos atgailos 
ir maldos. Kaip tik to mūsų 

į veikėjai parodė nesuprantą. 
O kodėl nesupranta? Kadan
gi nėra gyvo tikėjimo į Jė
zaus pažadėjimą: “Kur du 
ar trys bus susirinkę manu

prisidėti,

į

kilusi

Vim
Chi-

HELP WANTED — MOTERYS

Vardo draugija 
atgaivinti savo

ŠV. 
nuo j a 
buotę. Grįžta iš kariuome
nės buvusieji nariai. Dauge
lis narių dar tebėra kariuo
menėje.

I

V Y R Ų
18 IKI 50

f ’^tmetiniam ir popietiniam šim- 
mt. Viršlaikis. Per ištisus metus 

. ticJnai, apmokamos atostogos.
READY FOODS CO., INC. 

3636 VV. 38th St.
VIRGINIA 1940

DIRBTUVEI DARBININKŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

Atsišaukite
MATCHLESS METAL 

POLISH CO.
840 W. 49th Place

Moterų ir Merginų
NUOLATINIAI 

AR DALINIO LAIKO
LENGVI DIRBTUVĖS DARBAI

GERA MOKESTIS

DECORATIVE
ART GLASS CO.
314 S. Franklin St.

REIKIA vadovaujantiems Chica- 
goj-e išdirbėiams moterų ir vaikų 
Rayon apatinių

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ
Prie Visokiu Siuvimo Mašinų

PROSYTOJŲ ir FINISHERS
j Išmokinsim pradines. Modemiška
j dirbtuvė, malonios darbo sąlygos.
> Atostogos, dykai apdrauda. Aukš-
! čiausios piece ivork ratos mokama. •
Piece work bonai. Patyrusios Ope- | laukė sūnaus, 
ratorės gali uždirbti S 1.00 ir dau- 

I gia-i j valandą. Planuokite savo 
i po-karinę ateiti dabar.

Atsišaukit asmeniškai 9-tani aukšte

„ , PHIL-MAID, INC.
55c j vai. 1

• i

Tretininkų draugija turės 
dviejų dienų rekolekcijas, 
naujų narių įsirašymo pro
ga. Rekolekcijas ves klebo-l 
nas. Jos įvyks spalių : varjan įr ag būsiu jų tar
7:30 vakare, baigsis sekma-; „ Kadangi neturi gyv0
dienį 2-trą valandą popiet. tikėjimo į ma!dos> į organi- 

zuotos maldos didesnę galy- 
'bę.
i

Parapija auga: Pranas ir 
Stella žemaitis susi’aukė 
dukters. Pakrikštyta Morta. 
Kari ir Marijona Steinseifer 
(buvusi Marcinkaitė) susi- 

Pakrikštytas 
s '

<

»

REIKIA MOTERŲ
Dirbti mūsų WHITE CASTLE 
valgykloje—4364 Archer Avenue. 
Patyrimo nereikia. Gera pradine 
mokestis ir valgis dykai.

ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI

WHITE CASTLE

MERGINŲ — MOTERŲ
Pilno laiko darbams. C” į 
laike mokinimo. Viršlaikis. Paty- 

: rimo nereikia. Lengvi dirbtuvės 
i darbai. Apmokami poilsio laiko
tarpiai. G-era transportacija bu
sais, elevatorių ar gatvėkariais.
MILLER - CONNELL MFG. CO.

235 E. 33rd STREET
I

STENOGRAPHER

529 S FRANKLIN ST.
OPERATORS WANTED
For power sewing machines. 

EXPERIENCED

DUST MAID PRODUCTS CO. 
3557 S. Halsted St.

Į----------------------------------------------

I

Pagelbėkime
Mūsų broliai lietuviai 

tremtiniai, esantieji Vokie
tijoje ir kitur, šaukiasi 
gelbos. Ištieskime jiems 
gelbos ranką.

pa
pą-

SYSTEM, INC.
6960 Vincennes Avė.

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

PERMANENT POSITION

GRINNELL CO
4425 S. WESTERN AVĖ.' ___________ ______________
SKELBK1TES “DRAUGE”

-REIKIA-
KELETĄ BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ 

OFISO DARBAMS

VYRŲ
PRIE LENGVŲ MAŠINOS DARBŲ

VYRŲ
PRIE NEŠVARIŲ BET GERAI APMOKAMŲ DARBŲ

BONAI PELNO DALINIMAS
DYKAI APDRAUDA DYKAI KAVA 

APMOKAMOS ATOSTOGOS

WESTERN SHADE CLOTH CO.
2112 S. JEFFERSON

ATYDA! REIKIA,

VYRŲ
Dabar karas yra užbaigtas. Pas mus gera pradinė rata ir virš

laikis mokama už daugiau kiaip 8 vai. j dieną. Proga jsidirbimui 
ir be to, mūsų darbas ne periodinis: mes dirbame per ištisus metus. 
Nebuvom užsidarę per 22 metus. Dirbom per gerus ir blogus laikus.

GERAS REKORDAS 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS — GERA PASTOVI VIETA

HINDE & DAUCH PAPER CO.
3301 W. 47th Place

Tik gyvas tikėjimas veda 
žmogų į tikrosios laimės ša
lį.

T

I

Platinkite “Draugą”

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

$1.25

Šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai Šeimininkauti,

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Kaina, su persiuntimu, tiktai..............

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

Chicago 8, Illinois

VYRŲ REIKIA

Bendriems Dirbtuves Darbams

PATYRIMO NEREIKIA
t

VAL.:—4:00 IKI 12:30

Pastovūs Ištisai Metus Darbai

SHOTWELL
3501 W. POTOMAC AVĖ.

MFG. CO

Staskevičius Mykolas (sū
nus Juozo ir Antaninos Rau- 
baitės).

Sa-Je Bronislavas, spėja
ma gyvena Philade’phia, Pa.

Labanauskas Petras, spė
jama gyvena Philadelphia, 
Pa.

Norkus Antanas, kilęs iš 
Mažeikių apskr., spėjama 
gyvena New Yorke.

Lukšas Juozas, spėjama 
gyvena Chicago, III.

Medelinskaitė Jugasė, Me- 
delinskaitė Amilija, paeinan 
čios iš Papilio valsč., Sat- 
kūnų kaimo.

Janilionaitė Jugasė ir Ja- 
nilionaitė Savunė, abi paei
na iš Čyžiškio vienkiemio, 
Papilio valsč., spėjama gy
vena Chicago, III.

Verika Juozas, kilęs iš 
Kleibūnų kaimo, spėjama 
gyvena Philadelphia, Pa.

Sinkevičienė (Sinkevo) E- 
lena, kilę nuo Mažeikių, spė
jama gyvena Brooklyn, N. 
Y.

Kaliavas Gustavas, kilęs 
iš Šakių apskr., spėjama gy- į 
vena Lisbon, N. Y.

Amandtas Leopoldas, ki
lęs iš Šakių apskr.. spėjama 
gyvena Brooklyn, N. Y.

Amandtienė Kol e v a i t ė♦
Berta, kilusi iš Šakių apskr., 
spėjama gyvena Brooklyn, 
N. Y.

Demskis Johan, kilęs iš 
šakių apskr.

Poniškienė, Milerytė Ma
rijona, kilusi iš Vilkaviškio 
apskr., spėjama gyvena Wor 
cester, Mass.

Vasiliauskaitė Ona, 
iš Telšių apskr.

Norvice (Norviša) 
cent ir Mary, gyvena 
cago, III.

Gaslienė, Šukytė Julija, 
gyvena Chicago, 111.

Šūkis Juozas, gyvena Chi
cago, III.

Puteikis (vardas nežino
mas), gyvena Chicago, III.

Kiudis Juozas ir Barbora 
Kiudiene, abu gyvena Chi
cago, III.

Mackevičiūtė Ona, iš pro
fesijos dantų gydytoja, gy
vena Chicago. III.

Juodis (Kazimieras), spė- • 
įjarna gyvena Illinois.
• Olšauskienė Ona, spėjama 
gyvena Illinois.

Vaidelis Antanas, spėja-
: ma gyvena Brooklyn, N. Y.

Jankūnas Agota, spėjama 
gyvena Brooklyn, N. Y.

Smith (Slidzevski) Daniel, 
spėjama dirba Ford, Detroit,- 
Mich.

Galinouskas Vladas ir 
Magdė.

Griškas Simonas ir Anto- 
sė.

I 
j
1

Lietuvai pavojai nėra pra
ėję. Kaip tik dabar prieš 
taikos konferenciją ir pa
čios konferencijos metu mū- 

! sų priešai dės visas pastan
gas išlaikyti ją savo vergi
joje. Galingų prietelių, at- 

l rodo, nebeturime. Vienintė- 
lė Lietuvos pagalba yra gai
lestinga Dievo Visagalybė. 
Bet ar mes kreipiamės 
ištvermingai? Ar mes 
kame jos maldauti? Ar 
darome ką nors tokio, 
Jo pagalbos nusipelnytume?

Todėl katalikai veikėjai 
ir visi vadai pabuskite! O 
iki vadai pabus, tai patys 
eiliniai tikintieji imkite bur
ti žmones į nepertraukiamų 
Komunijų, Rožančių ir Mi
šių ratelius. Maldos Apašta-1 

< lavimo valdybos ir Promoto- 
’ riai tegu imasį to darbo tuo
jau pat. Įneškite visų kata- x 
likų draugijų susirinkimuo-1 
se užprašyti Mišias už Lie
tuvos laisvę. Raginkite ir 
atskirus žmones aukoti Mi
šias. Ratelių sąrašus ir Ko
munijų bei Mišių ir kitų 
maldų skaičių siųskite 
“žvaigždės’’ redakcijai pa
skelbti visuomenės žiniai. 
“O laikas jau laikas iš mie1- 
go pakilti!” Laikas jau lai-

i ją
mo- 
mes 
kad

*»

Raudis Antanas ir Ona.
Poderys Pranas.
Rinkevičius Juozas ir Vin

cas.
Vaidelys Vincas.
Globis Stasys ir Birutė.

kas savo tikėjimą darbais
| parodyti!

Kun. Jonas Kidykas, S.J. |

r
I
I

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine. 
VVarehouse, 101 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-6203

AR JAUČIATE NERANGU
MĄ po valgio? Ar jaučiatės 
nervuoti, pavargę? Ar var
gina galvos ar pilvo skaudė
jimas ? Pabandykite DIGES- 
TENE. Greitas palengvini
mas.
S1.00 IŠBANDYMUI KIEKIS 
— (Trial Size)

Prisiūsim C.O.D., arba jei 
nori-e, išanksto prisiūskite 
§1.00 ir mes apmokėsim vi
sas persiuntimo lėšas.

SPECIALfi FORMULA
SUSIDEDA iš: — Salicylic 
Acid, Resorsin, Sulphur ir 

Petrolatum
Gelbsti nuo pleiskanų, ir 
galvos niežėjimo. Įtrinkite 
smarkiai prieš gulsiant— 
išplaukite galvą rytmetyje. 
Taipgi vartojamas plaukų 
sušukavimui.
65c IŠBANDYMUI KIE
KIS — (Trial Size)

Užsakant vieną ar abu, 
kreipkitės į

UNIVERSAL MEDICAL 
LABORATORIES 

1400 S. Pulaski Rd.
Chicago, UI.

<

rARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RĄpiO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė.,

KVIEČIAME 
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU

Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Ą-.............. j ■ -į.- Į .U } =3¥

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

S

Pirkite 
Karo Bonų

Šios Paskolos Yra Daromos — 
Statybai, Romon tavim ui. Refinansavimui __
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ ISMOKftJTMŲ! 
Pasinaudokite Žemoms Nuošimčių Kainoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TA4PY kitu; mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi $5.000.00 ap
drausti per Federal Savings and Ix«n In
surance Corporation.. Jūsų pinigai bus grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

v

%

J
KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.
II
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCTETY 
A member of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago & 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ................    $7.00
Pusei metų .....................................................  4.00
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui .............................................................. " .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ............................................................................... $6.00
Pusei metų ......................................................................... 3.50
Trims mėnesiams .........................................    1.75
Dviem mėnesiams .................................................;.......... 1.25
Vienam mėnesiui ............................................................. .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

LRKSA Ir Fraternalistų Sąjūdis
SUSIPAŽINKIME SU JUO

Rytoj prasideda Lietuviško, Katalikiško Fraternaliz- 
mo Savaitė. Ją sumanė ir jai vadovauja senoji ir di
džioji mūsų fraternalinė organizacija — Lietuvių R. K. 
Susivienymas Amerikoj.

LRKSA Vykdomoji Taryba, skelbdama fraternaliz- 
mo savaitę, pasisako trokštanti, kad visi lietuviai ka
talikai geriau suprastų tos šaunios organizacijos tiks
lus ir labiau įsisąmonintų krikščioniško broliškumo ar
ba fraternalizmo dvasioje. Toks sąjūdis, mūsų many
mu, yra labai svarbus ypač šiais laikais.

Kiekvienam iš mūsų būtų pravartu bent kiek geriau 
susipažinti su kilniuo^ •Paternalizmo sąjūdžiu Ame
rikoje.

FRATERNALINIO SĄJŪDŽIO TIKSLAS
Be abejojimo, mums visiems yra aišku, kad fraterna

linė organizacija remiasi savanoriai ją sudarančiais na
riais, kurios vienintelis tikslas yra—narių ir jų pašalp- 
gavių šelpimas. Fraternalinė organizacija valdoma ir 
tvarkoma demokratiniu būdu, nes patys nariai išsiren
ka savo kuopų valdybas, o kuopų atstovai, suvažiavę į 
seimus išrenka centro valdybą arba vykdomąją tarybą.

Tikrasis Amerikos fraternalizmo sistemos pagrindas 
yra—susijungimo broliškas ryšys, jungiąs į krūvą na
rius bendram tikslui: savitarpinei pašalpai ir apsaugai. 
Fraternalinės organizacijos reikalauja, kad jų nariai 
kartą į mėnesį lankytų kuopos susirinkimus, nes tai 
reikalinga ne tik duoklėms užsimokėti, bet vieni kitus 
geriau pažinti ir arčiau vieni su antrais susirišti, kad 
broliški-fraternališki ryšiai narių tarpe būtų glaudesni. 
Fraternaliniame sąjūdyje tai yra labai svarbu.

Tos rūšies organizacijos dažnai yra vadinamos fra
ternalinės apdraudos organizacijonfls. ši$ vardas taiko
mas tokioms organizacijoms, kokia yra mūsų LRKSA. 
Vadinas, toms, kurios yra gausingesnės, turi didesnius 
apdraudos skyrius, pritaikytus prie moderninės ap
draudos reikalavimų.

Fraternalinis sąjūdis yra labai senas. Jis prasidėjo 
Europoje. Jam pradžią davė krikščionybė. Amerikoje 
fraternalinės apdraudos sąjūdis įsisiūbavo maždaug 
nuo Civilinio Karo laikų. Šiandien jis yra virtęs plačiu 
ir nepaprastai naudingu judėjimu, į kurį įeina milijo
nai žmonių ir kurio apyvarta siekia šimtus milijonų 
dolerių.

To didžio ir kilnaus sąjūdžio nariu yra ir Lietuvių 
R. K. Susivienymas Amerikoje.

TEISES, PAREIGOS IR PRIVILEGIJOS

Organizuodami Krikščioniško, Lietuviško Fraterna
lizmo Savaitę, užsimojome geriau susipažinti su šiuo 
sąjūdžiu. Mes turime ryškiau supranti, kad LRKSA tai 
nėra paprasta apdraudos (insurance) kompanija. Sa
vąjį Susivienymą sudarome mes patys savanoria na
ryste. Mes patys jį išlaikome, patys valdome ir kontro
liuojame. Kooperatyviniais bendradarbiavimo pagrin
dais mes jį išauginome ir kiekvienas iš narių jame tu
rime lygų bal?ą, lygias teises ir lygias privilegijas. Taip 
pat ir mūsų visų pareigos yra lygios.

Mūsų organizacijos pareigos yra garbingos ir kil
nios: būti ištikimu kataliku; geri, sąmoningu lietuviu; 
geni ištikimai einančiu savo pilietines pareigas ameri
kiečiu; lankyti kuopų susirinkimus ir dalyvauti frater- 

naliniame veikime; domėtis ir centro ir kuopų veikla 
ir būti prisirengusiais visu kuo pagelbėti savo broliams 
nariams.
MUSŲ FRATERNALINĖS ORGANIZACIJOS 
NUOPELNAI

LRKSA nariai visai teisingai gali didžiuotis savo or
ganizacija, nes jie yra dalimi senos, tačiau moderniš
kai sutvarkytos fraternalinės organizacijos, turinčios 
milijoninį turtą, apdraudos ir pašalpos skyrius, labda
rybės fondą, savaitinį laikraštį ir t.t-. Jie gali didžiuo
tis ir tuo, kad nuo savo gyvavimo pradžios jų organi
zacija išmokėjo keturis milijonus pomirtinėmis ir pašal
pomis.

Karo metu LRKSA labai stipriai prisidėjo prie di
džiųjų Amerikos karo pastangų, nes daugiau kai už 
pusę milijono dolerių nupirkta U. S. karo bonų; šimtai 
jaunų Sus-mo narių tarnauja U. S. armijoj ir laivyne, 
iš kurių keliolika savo galvas paguldė begindami savo 
kraštą ir bekovodami už tautų išlaisvinimą.

VYSKUPAS UŽGIRIA IR LAIMINA LRKSA
Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoje gavo pra

džią Scranton, Pa., diecezijoj. Ir jo centras yra toj die
cezijoj. Džiugu, kad jos garbingasis Ganytojas J. E. 
vyskupas VVilIiam J. Hafey į šią mūsų organizaciją at
kreipė rimto dėmesio ir narių prirašinėjimo vajui pra
sidedant parašė labai palankų ir gražų laišką, kurio 
turinį mes čia dedame:

“Mano brangūs lietuvių kilmės broliai:
“Aštuonioliktame šimtmetyje, lietuvių pavergimo 

caro rėžimo laikotarpyje, apie vienas trečdalis gy
ventojų emigravo į šį kraštą. Čia jie surado religijos 
laisvę, žodžio laisvę ir laisvę nuo tiranijos.

“Lietuvai esant predcmmuojančiai katalikišku kraš
tu, jos žmonės tuojau susirūpino savo dvasiniais rei
kalais. Jie statė bažnyčias, mokyklas/ steigė labda
rybės organizacijas. 1886 metais fraternalinė drau
gija, žinoma kaipo Lietuvių Romos Katalikų Susi
vienymas Amerikoje, buvo suorganiziota Scrantono 
diecezijoj ir netrukus praplito po visas Jungtines 
Valstybes.

•‘Nuo pat savo susiorganizavimo pirmoje rietoje 
ji rūpinosi meilės ir labdarybės darbais. Per pasku
tiniąją pusę šimtmečio išmokėta 84,000,000.00 pašal
pomis nariams ir pomirtinėmis. Dėl to, kad Lietuvių 
R. K. Sr;siriaaymas padarė taip šaumL rekordą aš 
nnoširdžiarsiai indorsuoju šią organizaciją, šiuo me
tu aš panaudoju šią priemonę paraginti Amerikos 
lietuvių jaunimą laike ‘naujų narių vajaus’ rašytis į 
Katalikų Susivienymą ir išlaikyti jiems pasitikėtą 
palikimą”.

Reikia manyti, kad mes visi atkreipsime rimto dė
mesio į šį gražų J. E. vyskupo Hafey laišką, kuriame 
LRKSA nariai ras puikų paskatinimą vajaus metu pa
sidarbuoti, o nenariai pamatys reikalą prisirašyti.

Pasitikime, kad ir Chicagoje lietuviško, katalikiško 
fraternalizmo sąjūdis labiau įsisiūbuos. Mūsų žiniomis, 
rytoj į Gimimo par. salę Marąuette Park, Chicagoj, 2 
vai. po pietų renkasi kuopų atstovai, kad pasitarti ir 
paplanuoti, kaip geriau pravesti LRKSA vajų šiose 
apylinkėse. Geriausio jiems pasisekimo!

APŽVALGA
Dėmesio Svarbiems Reikalams

Šios dienos mūsų visuomenės gyvenime yra svarbios 
ir reikšmingos. Daugiau dėmesio kreipkime į savosios 
visuomenės veiklą. Jei pavartysite mūsų dienraščio 
lapu?, pastebėsite kvietimus į, parengimus, kurie yra 
verti mūsų paramos.

1. Šį vakarą Aušros Vartų par. salėj yra surengtos 
Tėvų Marijonų misijonieriams (kun. Vengrui, kun. Rai
teliui ir kun. Sapliui) pagerbti vaišės. Jie vyksta į 
Argentiną išganingam misijų darbui, kurį turi remti 
kiekvienas sąmoningas katalikas. Parengimas šiam pa
čiam tikslui bus ir ryt vakarą Šv. Mykolo parap. salėj, 
kur prieš 32 metus buvo apsigyvenę pirmieji Tėvai 
Marijonai.

2. Ryt vakarą Dariaus-Girėno salėj Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo apskritis Chicagoje surengė šaunų pa
rengimą nuo karo nukentėjusiems lietuviams sušelpti. 
Kalbės pats to fondo centro pirmininkas kun. dr. J. 
Končius, šį šventą šelpimo darbą turime visi remti.

3. Nuoširdžiai yra remtinas ir šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Draugijos piknikas Vytauto darže, ku
ris įvyksta rytoj.

4. Apie LRKSA apskrities suvažiavimą jau minėjome 
pirmesniame straipsnyje: jis įvyks rytoj 2 vai. Mar
ąuette Park parapijos salėj.

Rimties Į
VALANDĖLEI... f

Šių Dienų Įvykių
Eigoje

Prasidėjo savo rūšies peš
tynės tarp darbdavių ir dar
bininkų. Pastarieji, unijų 
verčiami, reikalauja dides
nių algų, kurių fabrikų sa
vininkai negali duoti kadan
gi prekių kainas uždrausta 
kelti, jie, tad, priversti bus 
nuostolį padengti iš savo ki
šenės.

Varžytinės tęsiasi. Nė vie
na pusė nenori pasiduoti. 
Turės baigtis kokiu nors 
kompromisu, arba kaip daž
niausiai įvykdavo, grįš dar
bininkai prie seno darbo ga
vę penkis centus daugiau ir 
tuos laimėtus pinigėlius pri
valės atiduoti unijai, kad 
juos globojo laike ••streiko”.

★ ★ ★
Darbo srityje daug pasi

taiko nesusipratimų, bet jų 
nepritrūksta kasdieniame gy 
venime. Matysi retkarčiais 
užsispyrusį vaiką, kuris visa 
gerk'e rėkia, draskosi, kad 
motina nenuperka saldainio, 
be kurio gyvenimas neįma
nomas. Vaikas nori privers
ti motiną jo klausyti.

Girdėti, kad Londone ali
jantų aukštųjų ministerių 
pasitarimuose kažin kas pa
našaus vyksta. Viena tų tau
tų garsiau už kitus rėkia, 
sielojasi, kad kiti nepildo 
jos išmintingų patarimų, be 
kurių taikos negalima įves
ti. V? ir ir

Stebėtina, kad prieš tokių 
asmenų arba tautų išmintin
gus patarimus viskas gerai 
ėjosi, nesugriuvo tautos, ne
išnyko tvarka, nepražuvo 
žmonės nuo bado, dar ge
riau žmonės gyvena, kur to
kių brukamų patarimų nie
kas nepildo. Kur siūloma 
tvarka varoma, ten tik sui
rutės.

ir ir ir
Kiek tokių išminčių pata

ria pačiai Bažnyčiai. Pyks
ta, kad nei Popiežius nei 
vyskupai neklauso jų va
lios. Jie pasiruošę net paro
dyti, kaip patsai pasaulis iš
mintingiau gali būti tvar
komas. tartum jie būtų die
vukai. Ištikrųjų labai gera 
pačiam pasauliui, kad jie jo 
nevaldo, bet Dievas.

Geriausia pildyk valią to, 
kurio reik klausyti. Jeigu 
turi ką nors išmintingo pa
sakyti, gali patarti, bet ne
manyk, kad visi be jokios 
išimties turi būti tavo nuo
monės arba privalo klausy
ti tavo patarimų lygiai taip, 
kaip Viešpaties Įsakymų.

A.B.C.J.

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!

Atsisveikino
W erzburg-ZelIis (Elta). 

Vietos lietuvių stovyklos 
gimnazija, pradžios moky
kla ir vaikų darželis suren
gė stovyklos komendantui 
gražų atsisveikinimo aktą. 
Mokiniai padeklamavo ir pa
dainavo angliškų eilėraščių 
ir dainelių. Visų mokyklų 
vardu gimnazijos direkto
rius įteikė komendantui ad
resą.

£»£*= ■ ■ - gĮ.

VAIDILUTES —■ ROMANAS'

^tėviške™
ANTROJI DALIS

įLABOREMUS
>■2- " --------

(Tęsinys)
Ten ėjo skubiai ilga, pla

čia senų liepų alėja ligi j-S 
galo, ligi suolo, iš kur buvo 
matyti Nemunas. Ten atsi
sėdo ir, rankomis veidą už
sidengusi, apsiverkė. Ji ver
kė dėl savęs ir dėl Klemen
so... Visa jų meilė .praūžė 
pro ją kaip kaleidoskope. 
Prisiminė visas laimės va
landas ir dienas, aną šiurkš
tų savo jausmo nutraukimą 
ir šitą paskutinį susitikimą...

Jcs blyškų, gražų, ašaro
mis nuplautą veidą palietė 
nusileidžiančios saulės spin
duliai, o jos širdį smaugė 
gailestis ir liūdesys.

O kodėl žmogus irepaklau- 
So širdies balso?... Kodėl Re
gina neištiesė K’emensui 
rankos?., nepasakė jam žo
džiais tai, ką jautė, ko troš
ko. dėl ko taip gailiai ver
kė?..

Jei būtų pasakiusi... Kas 
žino?... kas žino, kaip būtų 
nutiesės likimas per jiedvie- 
jų gyvenimą savo paslaptin
gą skraistę...

XV.
Labai anksti iš ryto Kle

mensas Daugėla sugrįžo į 
Vilnių.

Klimavičių namą tebegau
bė miegas. Savu raktu ty
liai atrakino savo buveinės 
visai atskiras duris ir per 
mažą prieškambarėlį įėjo į 
savo kambarį. Visiška šva
ra ir tvarka, gili tyla ir jau
kus kambario komfortas pri
ėmė jį kaip nuvargusį ke
leivį glaudus motinos glė
bys.

Iš kelionės jautėsi išvar
gęs. bet atilsiui, ligi darbo 
pradžios redakcijoje, teliko 
tik puspenktos valandos lai
ko, dėl to, tik viršutinius 
rūbus nusivilkęs, atsigulė 
ant sofos. Tačiau miegas nė 
nebandė suglausti jo akių 
arba minčių, tad papirosus 
vieną po kito rūkydamas 
svajojo, čia nuklysdamas į 
dienraščio darbus, čia į vie
ną kitą asmenį, čia vėl kaip 
užburtame rate sukdamasis 
apie Myrą.

Nuo jos paskutinio laiško, 
gauto Rašuose rugpiūčio 
mėnesį, nebeturėjo apie ją 
ir Klimavičius jokių žinių. 
Į °avo paskutinį laišką, pa
siųstą į Montreux. nebesu
laukė atsakymo, ir tai jį 
labiausiai kamavo. Gaisras 
tėviškėje, su juo ir po jo su
sipynę darbai, rūpesčiai se- 
serėtės Juditos ateitimi, at
sisveikinimas su Bijūnais. 
fu Rasais — buvo betarpiš
kai užstoję jo ilgesį Myrai, 
jo nerimą dėl jos. Bet nūn 
ji atsistojo vėl ties juo, ir 
mintys apspito jį kaip bičių 
spiečius.

štai jis čia, savo kamba
ryje, po Klimavičiaus namo 
stogu, ir niekas nežino, kad 
jis čia, kaip ir jis nieko a- 
pie nieką nežino. Nežino, 
kur yra dar ponia Klimavi
čienė ir Myra. Ar tebekla- 
jcja ji tarp Savcjcs kainų,

ar ilsisi kur nors ant žyd
rių Viduržemių jūros kran
tų, Prancūzijoje arba Ita- 
fijoje, savo paslaptingojo 
draugo Montego tėvynėje.

Ligi septintos valandos 
ryto pagulėjęs ir akių nesu
dėjęs, Daugėla atsikėlė, ap
sitvarkė ir, šviesų kostiu
mą apsivilkęs, išėjo į dar
želį.

Kaip nustebo, pamatęs ten 
prie gėlių pasilenkusią My
rą. Skubiai prie jos prisiar
tinęs, sustojo, be žado žiū
rėdamas į jos veidą, akis į 
ją visą, sukurtą iš aukso, 
saphyro ir baltų spalvų. Ir 
ji stovėjo ties juo aukšta, 
grakšti, trapi savo nuosta
bių akių spinduliavimu, sa
vo vaikiškai pravirų lūpų 
skaistumu.

— Nukritau iš dausų. — 
ištarė tyliai, iš lėto išties
dama jam ranką.

— O, Myra. — taip pat 
tyliai atsiliepė Klemensas, 
lengvai paspausdamas jos 
siaurą, gležną ranką. JI

— Kada tamsta atsiradai^
— Prieš pora valandų.
— Kodėl niekas nesakė?
— Niekas nematė... Visi 

ramiai miegojo... negirdėjo, 
kaip įėjau...

— Mamutė tebemiega, bet 
tėvelis greit atsikels.

__ O kada mano žvaigž
dutė nukrito iš dausų?

— Prieš savaitę.
__ Ir nesusižeidė krisda

ma? — pasiteiravo, su šyp
sena žiūrėdamas į jos akis.

__Ne... Bet žemėje pasi
darė klaiku...

— Kaip gaila’.. Ar galiu 
paklausti, kodėl’

Balta plaštakė su aukso 
galvele nuskrido nuo gėlių 
ir nutūpė ant suolo, kurį iš 
namo pusės ir nuo gatvės 
slėpė vijoklių altana.

(Daugiau bus)

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIM AMS

Kenčiamieji nuo seny, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kain sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgydyt 

senas, atda-
ras ir skau- ,j/į< 
džias žaiz-

das Vartokite Jį irgi skaudlems 
nudegimams, šųšų ir sutrūkimų 
prašalinimui, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimų. Atvėdina va
dinamų Athlete's Foot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo jo plėtimųsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrukime tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parai 
duoda po $1.00, 1.75, ir 3.00.

Siųskit® Jūsų Money Orderi tie
siog j:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept D. Chicago 39, III.
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Atgarsiai Iš Pietų Amerikos

įspūdinga Lietuvos Diena
ISTORINIO LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMO BUENOS 
AIRES MIESTE ATGARSIAI NUSKAMBĖJO PO 
VISĄ PLATŲ JĮ PASAULĮ

Artėjant mūsų tautos Ii’ 
kimo dvyliktai valandai, lie
tuviai išeiviai pajuto didžią 
savo atsakomybę tarti žodį 
už brolius, kuriems Tėvynė
je žiauriai atimta spaudos, 
žodžio ir veikimo laisvė. Dar 
niekad Pietų Amerikos lie
tuviai nebuvo taip susirūpi
nę Lietuvos laisvės byla, 
kaip istoriniame suvažiavi
me Buenos Airese rugsėjo 9 
dieną.

veikti. Kalbėtojas, į kur; su 
dideliu dėmesiu buvo 
kreiptos visų akys, tarp 
ko, pasakė:

LIETUVOS MINISTRO 
KALBA

I

nu- 
kit-

yra

Lietuvai Išlaisvinti Cent
ro Argentinoje pastangomis, 
ministrui Dr. K. Gra ižiniui 
remiant ir globojant, buvo 
surengta įspūdinga Lietuvos. 
Diena, kurios atgarsiai nu
skambėjo po platųjį pasau
lį. Toks lietuvių patriotų 
nuoširdumas, vieningumas 
ir duosnumas P. Amerikoje 
pasireiškė bene pirmą kar
tą.

PAMALDOS

“Padėtis Lietuvoje 
tiesiog tragiška. Vienas o- 
kupantas pakeistas kitu, vie
toj vieno diktatoriaus — ki
tas. Jokios gi laisvės, jokios 
demokratijos, net jokios pa
prasčiausios žmogaus teisės 
gerbiančios santvarkos lie
tuvių tauta dar nesusilau
kė. Naujas okupantas pasi
ryžęs visiškai išnaikinti mū
sų tautą: masiniai šaudomi 
nekalti žmonės, o kiti tre
miami Sibiran ir kitur... Pre
zidentas Trumanas iškilmin
gai deklaravo, kad demo
kratijos laimėjo prieš tironi
ją ir kad bus įgyvendinta 
teisinga, padori ir toleran
tinga taika. Nieko kito mes 
lietuviai ir netrokštame. Mes 
tik norime, kad Lietuvoje, 
vietoje dabartinės tironijos, 
viešpatautų laisvė, kad pa
gal Atlanto čarterio dėsnius 
mums būtų leista atgaivin
ti savo nepriklausomą val
stybę. kurion be baimės vi
si lietuviai galėtų grįžti ir 
•joje ramiai gyventi”... Šie 
žodžiai ir visa kalba buvo 
palydėta ypatingo publikos 
pritarimo.

BENDROJO FONDO VADAS CHICAGOJ

Bendro Amerikos Lietuvių 
Chicago, kad ryt vakarą 
svarbią kalbą apie Lietu- 

Gražią programą drabužių

I

Kun. dr. Juozapas Končius. 
Fondo pirmininkas, atvyko į 
Darius-Girėnas salėj pasakyti 
vos ir jos tremtinių šelpimą,
vajui baigti surengė BALF Chicago apskritis. Dalyvau
kite, kad išgirsti įdomią kalbą ir pasigerėti gražia prog
rama.

mes lietuviai, turėdami tą 
galingąjį tiesos ginklą savo 
pusėje, turime jį kuo pla
čiausia vartoti: darbe, vai
šėse, susirinkimuose, kur tik 
sutinkame žmonių — skelb
kime kokią priespaudą ken-

Giedrų australinio pava
sario sekmadienio rytą lie
tuvių Aušros Vartų išpuoš
toje bažnyčioje įvyko pa
maldos už Lietuvą. Buenos- 
airiečiai, dviem autobusais 
atvykę berisiečiai, svečiai iš 
Rosario pripildė visą erdvią 
bažnyčią. Dalyvaujant Lie
tuvos ministrui su žmona, 
buv. konsului Jurgiui Ku
činskui su žmona, Pasiunti
nybės sekr. A. Grišonui, 
kviestiniams svečiams, laik
raštininkams ir lietuvių ko
lonijos Argentinoje veikė
jams, didis lietuvių draugas 
arkivyskupas dr. J. Aragone 
atlaikė Mišias ir pasakė pri
taikytą žodį. Jis apgailesta
vo, kad ir patrankoms nuti
lus ne visos tautos gali 
džiaugtis taika, nes gi jos 
nėra ir negali būti ten. kur 
viešpatauja blogos valios 
žmonės, kur sąžinės pries
pauda, ištrėmimai ir aša
ros. Jis padrąsino lietuvius 
nenusiminti, pasitikėti savo 
tautoj dvasine didybe ir 
stiprumu ir teisingojo Die
vo pagalba. Jautrūs, nuotai
kingi Ekscelencijos žodžiai 
apie Lietuvos nelaimes dau
gelį net pravirkdė. Po pa
maldų jau kieme arkiv. Ara
gone, pamatęs kiek daug lie
tuvių, ypač vyrų jį lydi, dar 
kartą tarė šiltą savo susiža
vėjimo ir linkėjimų žodį. Šv. 
Ceci’ijos choras pasirodė 
vertu dainų šalies pavyz
džiu. Čia pat T. Marijonų 
vienuolyno patalpose buvo 
draugiški užkandžiai, į ku
riuos buvo pakviesti visi 
bažnyčioje susirinkę žmonės.

Iškilmingas posėdis įvyko 
puošnioje miesto centro sa
lėje Consejo de Mujere 16:30 
vai. po pietų. Čia dalyvių 
susirinko kiek tilpo — arti 
tūkstančio. Po Argentinos 
ir Lietuvos himnų, min. dr. 
Graižinis plačiai nušviečia 
dabartinę Lietuvos būklę, 
mūsų tremtinių likimą, tuos 
dėsnius, pagal kuriuos turi 
būti atsteigta Lietuvos ne- jos “Mindaugas 
nrik'ausimybė. kviesdamas dienis” dėkoja už progą di- 
visomis išgalėmis budėti ir deliame skaičiuje jiems da-

su linkėjimais

Ministras pasakė dar ma
lonų surprizą, būtent: šau
nus Lietuvos patriotas inž. 
Petras Slėnis suteikė Liet. 
Išl. Centrui Argentinoje 
3000 pozų auką akcijai už 
nepriklausomos Lietuvos at
gaivinimą. Tas mūsų tautie
tis turįs ir daugiau gražių 
sumanymų Lietuvos bylai ir 
lietuviams padėti, žinią apie 
inž. Slėnio auką visa salė 
sutiko smarkiausiu plojimu.

Dr. K. Graužinio kalbos 
santrauka čia pat Z. Jukne- 
vičiaus buvo pakartota is
paniškai. Perskaityti Urug
vajaus, Brazilijos, Kolombi- 
jos, Rosarijos, Cordobos, Tu- 
kumano ir Berisso* lietuvių 
sveikinimai
tėvų žemei kuo greičiausiai 
išsivaduoti iš aziatiškos ver
gijos. Urugvajiečiai, reikš
dami savo pritarimą ir pri
sidėjimą prie Lietuvos Die
no^ prašė Lietuvos ministro 
P. Amerikai daryti visus ga
limus žygius Lietuvai iš’ais- 
vinti. Kolombijos lietuvių 
draugijos pirmininkas St. 
Sirutis sveikinimo rašte pa
brėžia, kad akivaizdoje me
lagingos priešų propagandos 
mūsų pareiga yra kartoti
nai pasauliui pareikšti troš
kimus ir reikalavimus Lie
tuvos lai°vės atgavimui.

Kaipo viena iš geriausių 
priemonių yra panašių Lie
tuvos Dienų organizavimas, 
vieningai pašiursiant pareiš
kimus demokratinių 
bių vyriausybėmis, 
lietuviu savišalpinės 

i” ir

valsty- 
Berisso 
draugi - 
“Varg-

I

I

Seka Ir Džiaugias
Community and War F ind 

viršininkai akyliai seka Lie
tuvių Komiteto darbą ir 
džiaugiasi jo rezultatais. O- 
ficia’iai * vajus teprasidės 
spalių 1 d., tačiau lietuvių 
vietinė spauda jau pralenkė 
kitataučių spaudą turiningo
mis žiniomis ir pranešimais 
Lipdomojo Community and 
War Fund “scrap-book”, lie
tuvių laikraščių iškarpos 
pripildė jau kelis lapus. Ir 
tai tik pradžia — Spaudos 
Komisijos tik pradeda mik
linti plunksnas.

I

I

Kalbėtojai taipgi neatsi
lieka. Jie atlankė ir lanko 
draugijų susirinkimus, kal
ba vajaus reikalu, ragina 
draugijas bei jų narius au
koti duosniai. Draugijos pa
klauso jų raginimų ir siun
čia aukas tiesiai į Commu
nity and War Fund, 100 W. 
Monroe St.

Raaio programų vedėjai 
neskundžia laiko BALF ir 
Ccmmunity and War Fund

vakaro garsinimui ir vajaus 
išaiškinimui.

Kooperacija puikiausia ir 
visokeriopa. Vajaus pasek
mės bus užtikrintos. Sumu
šime 1944 rekordą.

J. Daužvardienė
I

Apmąstyk viską, ką sa
kai; bet sakyk ne viską, ką 
mąstai. I

AR RAŠYTOJAS L. TOLSTOJUS BUVO LIETUVIŲ Budriko radio 
KILMES!

New York (LAIC) — New pacijon patekusių tautų. Bet 
Yorko apylinkėse gyvena 
Tarsioi- rusu rašytojo ir fi
li zofo L. N. Tolstojaus duk
tė. Ją ’ankiusiems lietuviams 
ji tvirtina, kad jos tėvas bu- 
vę« lietuvių kilmės. Ar taip 
iš ties*- yra. turės nustatyti
ateities tyrinėtojai. Mea ten- čia raudonųjų pavergtoji lie- 
kinamės pastebėję, kad Tols
tojus mums yra artimas, gi
miningas savo atkaklia ko
va prieš priespaudą ir dik
tatūrinius polinkius. L. N. 
Tolstojus viename savo Švei 
cariioie iškeistame veikale 
pastebi, kad vienas iš svar
biausių pavergtų tautų gink
lų yra susidarymas palan
kios viešosios nuomonės.
‘ ‘Kad tiktai žmonės tikėtų 
— rašė jisai, — kad jėga y- 
ra ne jėgoje (prievartoje), 
o tiesoje ir drąsiai ją skelb
tų... Nors engėjai užvaldytų 
mokyklas, bažnyčias, spau
dą ir savo žinioje turėtų mi- 
liardus rublių ir milijonus 
disciplinuotų ir į mašinas 
paverstų žmonių, — visa ta 
tariamoji grubioj jėgos or
ganizacija yra niekis prieš 
tiesos galybę... Kad tik žmo
nės suprastų tą didžiąją jė
gą, kuri jiems duota pavy- 
dale tiesą išreiškiančio žo
džio...

Ne paslaptis, kad Mask
vos engėjai išleidžia milijo
nus suktai propagandai, nu
kreiptai prieš laisvę jų oku

PROSPECTS, ATTENTKMI!
WE ARE “P1TCHING” 

REAL BARGAINS TO YOU,

CATCH 
THE 

SAVINGS!
Chicago Bargains

WHIPPLE ST. NR. 24th ST.
4 flat, frame________ $

AVERS AVĖ.
4 and 5 rooms brick and
4 room brick eottage__ $

HOMAN AVĖ. NR. 30th ST.
4 and 4 rooms, brick...$ 5,950

3,950

6,200

tuvių tauta!
O pergalė tiesos prieš me

lą ateis savaimi.

Paraginkite savo pažįsta
mus, kad j*e užsisakytų Įdo
mų laikraštį—“Draugą.'*
—

Atlik teisingai ir sąžinin
gai savo priedermes, turėsi 
nesudrumstą sielos po lsį.

Programa
Šį sekmadienį, rūgs. 30 d., 

ir vėl bus leidžiama puiki 
lie* tviska radio programa 
pastangomis Juozo Budriko 
rakandų ir muzikos krautu
vės. 3241 S. Halsted St 
kaip 9:30 vai. vakaro, per 
WCFL-1000-k. radio stotį. 
Programoj dalyvaus 
dainininkai ir didžiulis 
riko radio orkestras.

Ketvirtadienį eina 
Budriko programa per Ci
cero stotį WHFC-1450-k. 
kaip 7 vai. vakaro. Praneša
ma vėliausios žinios ir sma
gi muzikalė programa. Visi 
kviečiami pasiklausyti šių į- 
domių ir grynai lietuviškų 

programų. Pranešėjas

•9

geri 
Bud-

i kita

NELAUKITE-
%

Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums pofisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefoną* CENTRAL 5288
GENERALINIAI AGENTAI š» Kompaniją:

ClUJĮMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LuMBEKMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS PIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

The best advertisement we have ever had, is a recommendation frottf 
One dient to another! Our friends adyertise us!

STOP, LOOK AND READ!
Any of our experienced talesmen vili gladly »how you free of ohR. 
cation, any buildln* we have for sale and will »erve you promptly, 
eourteouely, and intelH<ently. Phone, write or virit our office.

lyvauti šioje istorinėje šven
tėje, o taip pat Berisso lie
tuvių tautinės visuomenės 
vardu ypatingai gražų svei
kinimą atsiuntė Simonas 
Dulksnys, kuris drąsiai pa
brėžia, kad tiesa nugalės me 
lą ir teisingos ateities prie
globstyje Lietuva atgims 
laisva ir nepriklausoma val
stybė. Neatsiliko nuo istori
nio akto ir kitų Argentinos 
provincijų lietuviai, šia pro
ga prisiuntė labai nuošir
džius ir patriotinius sveiki
nimus tautinių kolonijų var
du iš Rosarijos Pranas Ža
kevičius, iš Cordobos Kazys 
Sadukas ir Tukumano Jo
nas Avižienis, kuriuose, tarp • 
kitko, pareiškia visišką pa
sitikėjimą Lietuvos minist
ro dr. K. Graužinio globo
jamam Lietuvai Iš'aisvinti 
Centrui Argentinoje ir pa
sižada remti už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę 
kovą iki laimėjimo. Salėje 
taip pat dalyvavo iš Rosari-

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 305

TRUMBULL AVĖ.
6 f Tat, brick „ _ $ 9,700

HARRISON ST. NR. CICERO AV.
4 flat. brick___ ____ ..$12,300

N. W. COR. BERWYN & 
VIRGINIA

Lot 60 ft. frontage -_-$ 4,500
TRIPP AVĖ.

4 and 4 rms.. brick___$ 8,100
N. E. COR. RACINE & 17th

Brick gas statioa'..----- $ 8,700
254S W. HADDON AVĖ.

5 and 5 rooms. brick _.$10,200
TROY ST. NR. 30th ST.

4 and 4 rooms, brick _-$ 4,200
21.t PL. NR. KEELER AVĖ.

6 and 6 rooms, brick-.$10,900
KARLOV AVĖ.

6 and 6 rooms. frame..$ 6.500
ALBANY AVĖ. NR. CERMAK

4 and 4 rooms, brick__ $ 7,500
KILDARE AVĖ.

Store and 2 flats, brick.$ 5,450
CERMAK RD. NR. KEDZIE AVĖ.

Cor. brick bus. pty.__ $14.950
Wher« eaa best bargains?

Berwyn Bargains 
HARVEY AVĖ. NR. 21 »t ST.

5 and 6 rooms, brick. .$13,409

CLARENCE AVĖ. NR. l»th ST.
5 and 5 rooms, brick_ $15,700

31st ST. NR. OAK PARK AVĖ.
5 room residence____ $ 9,100

2Sth ST. NR. EAST AVĖ.
Brick bung., 5 & 2 rms. $ 9,800

SCOVILLE AVĖ. NR. 15th ST.
4 and 3 rooms____ _$ 6,950

34th ST. NR. KENILWORTH
5 and 5 rooms____ _$ 10,200

N. W. COR. CERMAK RD. 
AND CLINTON AVĖ.

Lot 112 ft. x 125 ft. „$27,500

Suburban Bargains
DESPLAINES AVĖ. NR. 2S»h ST. 
NORTH RIVERS1DE

Brick business pty____ $

OGDEN AVĖ. — LYONS
Brick business property $

MADISON ST. — FOREST
Brick business property $

PULASKI AVĖ. — LYONS
5 rooms and 1% »cres $10,800

WESTERN SPRINGS
6 aeres

401 h PL.
Lot and

GOLF AV., CLARENDON HILLS
Lot 60 x 125 $ 1,600

...................

—ST1CKNEY 
frame Raraee.-S

6,950

9,200
PK
5,600

I

PROPERTY OWNERS 
ATTENTION!

If you hava rtal eitata for sal*. 
either imnroved or vacant, tn 
Cietro. Berwyn, Rirerside and 
other WMtern auburbs or In 
the Laimd<le-Cr«wfOTd diatriet, 
and want buick action then 
phone. write or risit our office 
at once and yeu will reeeive 
prompt, courteous and efflcient 
aervica,

L -w

2411
S. 52nd

AVĖ.

LIVE W1RE

N

Cicero Bargains
56th AVĖ. NR 23rd ST.

4 and 4 rooms _____ __$
49th AVĖ. NR. 32nd ST.

4 flat. frame________ $
25th ST. NR. 50th AVĖ.

3 room home________ $
CICERO AVĖ. NR. 21.t ST.

Br. 2 stores & 6 flats.-$28,000 
24th PL. NR. 52nd AVĖ.

4 and 4 rooms, brick_ $ 7.450
S. W. COR. OGDEN & 52nd AVĖ 

Lt. 114 ft. on Ogden av. $ 
1435 S. 49th CT.

Store & 2 flats, brick $
52nd AVĖ. NR. 32nd ST.

Business lot  ____ $
23rd ST. NR. S4th AVĖ.

4 and 4 rooms  ___ $
N. E. COR. CERMAK & 501 h AV.

Business lot 301x120-.$72,000
25th ST. NR. 52nd AVĖ.

2 stores h 2 flats, brick $15,500
5648 W. 23rd PL. AND 
2311 S. 57th A VE.

Cor. 6 rm. br. bnngalow 
and br. store & 2 rooms $17,500

2Sth ST. NR. AUST1N
6 rm. fr. residence___ $ 7,600

S. W. COR. 25th PL. & 55th AVĖ 
Lot 44 x 125 ..............$ 1,300

CERMAK RD. NR. CICERO AVĖ.
Cor. brk. bus. pty.__ $18,000

52nd CT. NR. 32nd ST.
4 and 2 rooms ______$

Slst AVĖ. NR. 15th ST.
4 and 4 rms.. brick..$

2332 S. 53rd AVĖ.
Corner 2 flat________$

3Oth ST. NR. 53rd AVĖ.
2 flat br. base. & attic $10,700 

Subject to Prior Sale and Change 
in Price Without Not'ce

6,200

4,450

4,250

4,500

8,200.

7.950

Buy U. S. Victory 
Bonds and Stamps

I

7,100

6,750

8.500

JOHN O. SYKORA
REALTOR

JOHN O. SYKORA, wide1y 
known in the rea] estete business 
for 30 years, has offices et 2411 
S. 52nd Avenue, Cicero, Illinois, 
and is a former president of the 
Bervyn-Cicero Reel Estete Board.

Prestiže and seeurity are two of 
the big factors which impel people 
to invest in homes. The remerlc 
"He owns Kis home, he mušt ba 
getting ahead" descrihes the pres- 
tige which heme eveership gives 
to the investor. The prectice of 
systematicelly buiMing an «quity 
in a home, meeting payments likę 
rent, givea a feeling of seeurity 
which renters can never have. A 
word to the wise is saffieiant—- 
Economise I Bay your heme nov, 
while prices and interest retos aro 
low!

FJOHN O.

SYKORA
R E A LT O R

ORGANIZATION — WE LEAD IN

PHONE
CICERO

453

A
OFFICE HOURS—OPEN 9 A.M. TO 9 P.M. EXCEPT MONDAY 

AND FRIDAY TO 6 P.M.—WEDNESDAY 9 A.M. TO 1 P.M. 
SUNDAYS OPEN t P.M. TO S P.M.

QU1CK SALES

MONEY TO LOAN

$SOO to $10.000
ON FIRST MORTGACES 

At Threa Par Ceat and Up 

Interest

Gat Our FREE Eitimato

Split by PDF Splitter



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELINOIS šeštadienis, rūgs. 29, 1945

DALYVAUS BALF MASINI O MITINGO PROGRAMOJE

■fr

3E T 3E 5 3E

IŠVYKSTANČIŲ MARIJONŲ MISIJONIERIŲ PAGERBIMUI

Išleistuvių Vakarienė
— rengia —

-r-

■fr

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ DR-JOS CHICAGOS APSKR.

Įvyks Šiandien, Rugsėjo (September) 29 d., 1945 m.

■fr

■fr

varlUo-urii'euus suicj y/vsia. su^i,i....miao-v<in.<iras,

kurį rengia BALF Chicago apskritis. Be kit ko, šis Mrs. Alice Stephens merginų choras 
dalyvaus programoj. Dalyvaus taipgi ir Ateitininkų šokėjų grupė. Kalbės svečias 
BALF centro pirmininkas kun. dr. J. Kone ius, Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis, 
Robert E. Coburn, Community and War Fund direktorius, ir kiti. Vietoj įžangos, vi
sų prašoma atnešti kenuoto maisto, arba muilo. S

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE, 2327 WEST 23rd PLACE
CHICAGO, ILLINOIS

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga $.75
■fr

£ 3E- 3ū

Daug pagelbėjo

Geros ir kilnios širdies kareivis
BAD KISSINGEN. VOKIETIJOJE, LIETUVIAI TREM

TINIAI SUŽAVĖTI SGT. ANTANO ČELKIO GERA 
ŠIRDIMI IR PASIŠVENTIMU.

Sunku žmogui, negyvenu
siam tremtinio gyvenimo, 
suprasti šiuo metu Vokieti
joje gyvenančių pabėgėlių 
vargą. Ankščiau, kentėdami 
oro karo siaubą, jie laukė 
galo, o dabar, kai galas at
ėjo. jų vargo galo visai ne
simato. Vokiečių nekenčiami, 
jų administracijos įvairiai 
spaudžiami, karinės valdžios 
ignoruojami ir nuolat ragi
nami grįžti tėvynei, jie vel
ka sunkią kasdieninių var
gų naštą. O tų vargų daug, 
oi daug. Trūksta batu, rūbu, 
maža maisto, visai nėra mui
lo. sunku su butais ir su ku
ru - kas tuos visus trūku
mus ir beišpasakos.

PASIRODO LIETUVIS 
AMERIKOS KARYS

Ir štai vieną gražią dieną 
Bad Kissingen mieste pasi
rodo lietuvis Amerikos ka
rys — S. Sgt. Antanas Čel
kys. Gandas apie jį nesuspė
ja taip greitai pasklysti po 
apylinkę, kaip jis pats sus
kumba visus apskričio ribose 
gyvenančius lietuvius ap
lankyti. pažinti jų gyvenimo

sąlygas, jų vargus ir rūpes
čius. Ir jautri Antano širdis 
neliko be atgarsio: jis alka
ną papenėjo trokštantį pa
girdė. nuogą pridengė, 
skriaudžiamą užstojo, vieni
šą paguodė.

Ir guodė, gelbėjo jis visus 
- apie 200 žmonių - čia gyve
na- čius lietuvius, tiesiog 
nuostabu buvo, iš ša’ies žiū
rint. kur jis gavo tiek ener
gijos ir laiko visiems padė
ti. Tikrai stipri jame turė
jo būti meilė savo tautie
čiams Tik ji viena galėjo jį 
paskatinti tiek gera padary
ki savo vargstantiems bro
liams.

Daugelis čia gyvenančių 
lietuvių per jį susirado sa- 
"o gimines Amerikoje ir jau 
net spėjo šį tą apie save pra
nešti. Vienas kitas jau ir 
nagelbos gavo iš art’muju. 
“Draugas”. “Naujienos”, 
“Tėvv"ė” ir kt. užjūrio bro
lių laikraščiai jo dėka čia 
buvo skaitomi.

rus darbus. Atminimui įteik
ta jam kukli, pačių lietuvių 
rankomis pagaminta, dova
na — mediniame skyde iš
dažyta Vytis. Kitoje pusėje 
visų vietos lietuvių pa ašai 
po tokiu užrašu: “Mielam 
Tautiečiui Amerikos kariui 
Ponui Antanui Čelkiui, uo
liai lengvinusiam sunkią mū
sų - pabėgėlių - dalią Vokie- PraJeĮdžia 
tijoje. j
Dėkingi Bad Kissingen lie

tuviai šią dovaną po prakal
bos įteikus, visi mintimis nu
skrido į brangią vargstančią 
Tėvynę ir sugiedojo himną.

t
i

j

S. Sgt. Antanas Čelkys, ku
ris daug pagelbėjo lietu
viams tremtiniams Vokieti
joje.

AMERIKIEČIAI BUVO 
SUŽAVĖTI

Pasaulis Margas, Margai Jis Ir Gyvuoja
džių ašarų. Ateitininkų šo
kėjų grupė pašoks tautinių 
šokių, A'ice Stevens mer
gaičių choras padainuos pat 
rijotinių dainų. Bus išsiger
ti ir užkandžio. Už visa tai 
nebus imama įžanga. Prašo
ma, kad ateinantieji tik at
sineštų kenuoto maisto ar
ba muilo, kuris bus pasiųs
ta jūsų pačių broliams, gi
minėms, pažįstamiems, tau
tiečiams pabėgėliams bei 
tremtiniams. E. S.

ja turi gerą vadą. Nenuos
tabu, kad parapija daro di
delę pažangą.

Skelbkits “Drauge”

, • . r '
r

- >

R ĮKANDI, h IEVVEI m

KRAUTUVĖ
i <•>4; s Halsted Streoi

’DFOAOO. II.LIIM<>I-

I>i CALnmrt 72ST
h&h mus rasiu dideli pasini 

kima {vairių rakandų, kaip pa 
vyzdžiui: Gasinių Pečių P“čių 
su Gasu ir Anglimis kūr*nim< 
ypatybėmis, ir daug kitų n» 
manus reiksli’'<ni reikmenų

Mūsų Jewei>v skyriuje raait. 
Auksinių Žiedų gų Deimantais 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir t t.
Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVŲ TŠMOKLTTMŲ

RT’T.PTKn T.ETDŽTAMnp Rinte
VALANDOS:

WCFL.. l»oo kil., nedStioa va.k.-»:l« 
WHFC. k.. K.tv.nro

Svečiai amerikiečiai buvo 
sužavėti mūsų gražių daine
lių ir jaukių iškilmių, savo 
pasakytose kalbose dėkojo 
mums už jų surengimą ir 
linkėjo mums sėkmės, kad 
išsipildytų mūsų troškimai. 
O mūsų visų vienas tėra 
troškimas — grįžti vėl lais- 
von mūsų tėvynėn.

Mes tikimės, kad Antanas 
su savo energija dar daug 
padės mums tos dienos su
laukti.

PO LIETUVIŠKŲ 
PAMALDŲ

Ir štai sekmadienio vaka
rą, po lietuviškų pamaldų, 
kurias ir Antanas uoliai lan
kydavo, pasklinda liūdna ži
nia - poryt rugpiūčio 28 die
ną. mūsų visų bičiulis ir ge
radaris Antanas čelkvs. 
kaip baigęs karo tarnybą, 
grįžta savo antrojon tėvy
nėn Amerikon, ši Antanui 
linksma žinia buvo liūdna, 
Hūdna mums.

Rugpiūčio mėn. 27 dieną,' 
kelionės išvakarėse, susirin
ko gerokas būryg lietuvių ir 
nemažesnis kiekis Antano 
tarnybos viršininkų ir drau
gei su juo atsisveik’nti. Iš 
pastarųjų atsilankė Antano 
viršininkas Major Kenneth 
E. Trout. capt. Prophant, 
lst Lt. Stair ir kiti, viso a- 
pie 20 karininkų ir karių

Skaniai pasivaišinta sudė-
♦iniais, valgiais. alum ir vy-yy 33rd St. Jūsų atsilanky

mas priduos mums daugiau 
energijos darbuotis šv. Ka
zimiero vienuolynui. Turė
sim užkandžio ir pamargini- 
mų. Lauksim svečių.

Valdyba ir Komisija

Vienur pasau’is džiaugs
mu klega, kitur iš skausmo 
širdys dega. Vieni atosto
gauja, kiti politikauja. Vie
ni kovoja, kiti baliavoja — 
piknikuose, svečiuose, vaka
ruose ir įvairiose vietose 

l nemažai pinigo, 
kad išgerti smagumo taurę 
iki dugno.

Ne taip bus Dariaus-Girė
no salėj sekmadienį, rugsė
jo 30 d. Čia susirinks gera
širdžiai lietuviai, kad pa
žvelgti realybei į akis. Čia 
jie vaizdais — filmose pa
matys nors dalelę tų var
gų, ką pergyveno ir tebegy
vena Europa. Pamatys, kaip 
yra dabnama žmonėms pa
galba, nes filmos yra nufil
muotos pačioje Europoje. 
Čia galės aiškiau padaryti 
išvadą, kokioje padėtyje da
bar randasi ir Lietuva, jos 
tremtiniai ir pabėgėliai. Čia 
atvykęs iš New York BALF 
oirmininkas kun. dr. J. Kon
čius, pasakys svarbią kalbą 
ir patieks platų raportą, 
kaip yra šelpiami lietuviai 
išblaškyti plačiame pašau’y- 
je. Čia, pagaliau, dalyvaus 
ir svarbią kalbą pasakys 
Community and War Fondo 
aukštas pareigūnas ir pate- ]an<įįečiams; žodžiu, visiems, 
mys. kaip mes atjaučiame ir ^as prisidėjo prie pikni- 
šelpiame savo vargstančius ko pasisekimo.
brolius.

, GABIAI VADOVAUJA
Čia linksmybių irgi bus,- 

'.ik tam, kad iš tų linksmy
bių nušluostyti keletą grau-
__________________________________________________________________

So. Chicagos Žinutės
PIKNIKAS PAVYKO

DIDŽIAVOMĖS SVEČIAIS

Įvykusiam parapijos pik
nike atvykę parėmė mūs 
biznieriai: A. Bielinienė su 
savo būriu draugų, P. Pavi
lionis ir daug kitų. Taipogi 
dalyvavo kun. K. Barauskas, 
S. Adominas su mamyte, 
Tėvai Marijonai, varg. K. L. 
Saboniai su sesute ir daug 
kitų.

SERGA

bams. Mes, sočikagiečiai e- 
same patyrę Tėvų Marijonų 
dvasinę pagalbą, nes vienas 
vykstančių kunigų yra ke
lis kartus atvykęs į mūsų 
bažnyčią su dvasine pagal
ba. Išleistuvių vakaras įvyks 
Aušros Vartų parap. salėj, 
rugsėjo 29 d., 7 vai. vakare. 
Įžanga 75c. Norintieji pri
sidėti prie šio kilnaus dar
bo, galite kreiptis prie So. 
Chicago raporteriaus. Rap.

r

Mūsų vikri parapijonka K. 
Šeštokienė šiomis dienomis 
serga. Taipogi sun?galėjo P. 
Yuškienė. Linkime ligoniams 
greit sustiprėti.

Šv. Juozapo parapijos pas
kutinis šių metų piknikas PAREMKIME 
gražiai pavykor nors ir lie
tus trukdė. Parapijonų bei turi įsigiję tikietų išleistu- 
svečių ūpo tačiau nesuga- vių trijų' kunigų marijonų 
dino. Visi atsilankusieji sma j Pietų Ameriką misijų dar
giai laiką praleido ir para
pijos reikalus parėmė. Liko 
gražaus pelno — $675.00.

DĖKOJAME

t

Dauguma sočikagiečių jau

ATYD A!

Dieve, jam padėk!
N. B. šiomis dienomis An

tanas čelkys jau laukiamas 
Chicagoje.

VI. Vr.

PRANEŠIMAS
Bridgeport. — ARD 2-ras 

skyrius važiuoja j centro pik 
niką rugsėjo 30 dieną, Vy
tauto parkan. Trokas su pik- 
nikieriais išeis 11 valandą 
nuo Barkus krautuvės, 901

relių (šio parūpino majo
ras). padainuota lietuviškų 
dainų, pasikalbėta ir atsi
sveikinta su Antanu.

ĮTEIKTA DOVANĖLĖ

Visi apgailestavo jo išvy
kimą ir linkėjo, kad Apvaiz
da atlygintų jam už jo ge-

Skaitykite ir platinkite 
• ‘Draugą”

Partrenkė moterį 
iki be įmonės

Mrs. Inez Frigo, 47 metų. 
810 Argonne dr., North Chi
cago, buvo partrenkta be są
monės praeito trečiadienio 
vakare kokio tai vyro, kuris 
buvo sailoro uniformoje, ne
toli jos namų. Vyras jai su
davė ir paskui žiauriai pas
tūmė ją prieš medį.

Pol cijos vadas Jacob No- 
vak paleido du šuvius į sai- 
lorą, bandant jį sulaikyti 
netoli įvykio vietos klausi
nėjimui. Jis įsivijo sailorą į 
Great Lakęs laivyno lavini
mo centrą.

Centro saugumo sargyba 
sulaikė Frederick Park i n- 
son’ą. 23 metų, jūrininką, 
kurį jie rado sunkiai kvepuo 
jant ir subraižytą barakuo
se. Jis paneigė, kad būtų ką 
nors pažeidęs.

Kleb. kun. V. černauskas 
reiškia gilią padėką darbi- 
ninkams-ėms, svečiams iš 
kitų kolonijų; dvasiškiams, 
draugijoms, komitetui, biz
nieriams, kaimynams rose-

Didelė padėka klebonui už 
jo rūpestį ir pasišventimą 
parapijos reikaluose ir va
dovavimą visuose parengi
muose Jo asmenyje parapi-

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

JNRSTTT. PŪSLES. SOCIALŪS 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.

rtAl NERVIŠKUMO on. 
kraujo t,tauku t R privati- 

NTU T.TGU, Gvdom? Slopinimo kanale 
mitMIlrmiR portanktj 

vertima tuštinti pū«lę. nuolatini kėlimą- 
al nak’la 15 lovo#
FTZTNP TR FITORO^KOI’KK A 
MIKROSKOPIŠKAS KR'T’TO ir 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 

VISKAS TIK UŽ $3.00 
PILĖS (Hemoroidai) 

ISCTIKIMA MIH' MAVC.IV METO1M 
BF OI-KKA<rjO'<

X-RAY EGZAMINACIJA 
RE SKAI’RMD

RE PIOVTMO, RE DEGINIMO. 
Didžiumoje atvejų palengvina nuo 3 

iki 6 dienų laikotarpyje
Gvdvmn kaštai prieinami kiekvienam 

darbininkui
P ATEN KINIM A R G A R A NTl’O.I AMAS 

KIEKVIENAM KURT PAIMAM GYDYTI 
D1R B ANČIŲ J Ų PAT A R N A VIM UI 

ATVIRA VJU<ARAI8

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATĖ STREET 

Kampas Adama—AeAtame Aukite 
Sekmadianiala nuo 10 iki 1. 

VALANDOS: Nul 9 ryto iki S Vakare

MES TAISOME IR PILNAI 
GVARANTUOJAME

Tik tie gerbia ir myli mo
tiną. kurie supranta bent 
pusę jos meilės.

REFRIGERATORS 
VVASHING MACHINES 
VACUUM CLEANERS

Taipgi Perkam ir Parduodam
Washing Machines, 

Refrigerators, 
ir Vacuum Cleaners

•

—TELEFONAS—

ARMitage 3979
Polar Refrigeration 

Service

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ IR UŽDEKIT

MURINTUS SIDINGUS
ROLL ROOFING—

»U lb.—2n<l Roll ............
Brick Siding—Roll
Heavy Brick Siding ....

Ketvirtainė pgda

TURIM FILN5 PASIRINKIMU 
A-l

rūšies stako—Lentų ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga namą, taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Irisui Brick popierių 
Turini Visokios Maliavos Namams 
Mes turim gerą lieto v j karpenterj

ALBF.RT LCMBER * SFPPLY 
COMPANY

SMOO NO. WESTERN AVĖ.
Tel. LAFAYETTE 2101

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RITM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

NATHAN 
KANTF.R 

'‘IJct'.ivIškM 
žydukas"

st.«o 
$2.15

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054
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North Side Ruošia 
Išleistuvių Vakarienę

Šv. Mykolo parapija, va
dovaujant kun. klebonui Pet
rui Gašlūnui, ruošia vaka
rienę. Tikslas — susipažin
ti bei išleisti du naujus Tė
vų Marijonų misijonierius. žiam idealui — parėmimui 
kunigus Stasį Saplį ir Vincą seserU Kazimieriečių kilnios 
Raitelį, kurie spalių mėn., darbuotės ir jų vedamų įstai 
vyksta darbuotis lietuvių SU- 
tarpe, tolimoje Argentinoje, Ryt°j> Vytauto parke, į- 
Pietų Amerikoje. vyks piknikas su muzika,

Vakarienės tikietai (50c) kad mūsų g^žę jauni karei- 
yra ypač platinami North 
Side. Tačiau, rengiamoji ko
misija tikisi, kad ir iš kitų 
parapijų lietuviai pasinau
dos proga, irgi atvyks sek
madienį, rugsėjo 30 d., 5 v. 
po pietų, išleisti jaunus Tė
vų Marijonų misijonierius. 
Išleistuvių vieta, šv. Myko
lo parapijos salė, 1644 Wa- 
bansia Avė., telefonas Bruns 
wick 2591.

Tikietų dar galima gauti 
pas komisijos narius. Ruo
šiama ir graži programa. 
Gražus, tai užsimojimas, vi
suomeniškas dalykas, tinka
mai išleisti naujus Pietų A- 
merikai misijonierius. Tai
gi, sekmadienį, rugsėjo 30, 
5 vai. po pietų, plačioji lie
tuviškoji katalikiškoji visuo 
menė raginama dalyvauti Šv. 
Mykolo parapijos vakarie
nėj — išleistuvėse. K.

Ryloj ARD Piknikas
ARD skyrių ir pavienių 

darbuotė yra taip naši ir 
graži, kad daug reiktų vie
tos ją aprašyti. Bet mūsų 
rėmėjos ne tam dirba, kad 
save afišuoti, bet dirba gra
žiam

I t 40 Valandų Atlaidai
Brighton Park. — Rugsė

jo 30, spalio 1 ir 2 dienomis 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa
nelės bažnyčioje bus 40 vai. 
atlaidai.

Tikintieji lietuviai visuo
met suprato atlaidų dvasinę 
vertę. Rūpindamies kasdie
niniu duonos kąsniu, nepa
miršta ir savo sielos reika
lus aprūpinti.

Tad į šią dvasinę puotą 
kviečiami ne tik Brighton 
Parko lietuviai, bet taip jau 
ir iš kitų kolonijų kaimynai.

Antradienio vakare įvyks 
iškilmingas užbaigimas at
laidų su procesija lauko pu
sėje. miesto gatvėmis. Drau
gijos su savo vėliavomis da
lyvaus eisenoje. Namiškis

I

vėliai ir grakščios lietuvai
tės galėtų pasilinksminti, 
pasišokti.

Prie muzikos bus skanių 
valgių. Restauraną ves rė
mėjų 6-tas sk. iš Brighton 
Park.

Bufetą užėmė 8-tas sk. iš 
Marąuette Park. «

Bus įvairių “koncesijų”, p.. . v,_
kurias užėmė visi kiti sky- UllUS ACIU

ir Roselandiečiams! 
brangių dovanų. ARD jau-' Prabėgo atostogos, -----auvoivgus. oese-
namečių skyrius iš Brighton iės grįžo į parapijas. Daug 
Park, veik visos akademi- in nocii;i™ i~—<■-

Mirė Westsidietis \
West Side.— Penktadienį, 

rugsėjo 28 d. mirė stambus* 
biznierius. Vladas Neffas, 
2435 ,So. Leavitt St. Rap. -

Detroite Pi’kietavo į 
G.L.K. Smith Mitingą

DETROIT, rūgs. 28.—Du 
asmenys buvo sužeisti susi
rėmime tarpe policijos ir 
500 pikietininkų, kurie ap- 
statė ratą aplink salę kur 
Gerald L. K. Smith, Ameri
ca First partijos 
bėjo.

Policija sakė 
kai pastojo kelią
nims, kurie norėjo įeiti į 
salę.

vadas, kal-

T

Sese-

GENYS MARGAS, O PASAULY DAR MARGIAU

Mrs. Clora McMillian (dešinėje) dingus iš namų, Lee 
A. Webb (kairėje) policijai prisipažino ją nužudęs ir pa
laidojęs. Vyrui ir septyniems jos vaikams liūdint, poli
cija susekė, kad ji gyvena su kitu vyru. Pabėgėlei moti
nai iškelta byla. (Acme-Draugas teleproto)

Susivienymo Kuopų 
Valdybų Dėmesiui

Sekmadienį, rugsėjo 30 d.. 
Gimimo Šv. Panos Marijos 
parapijos salėj, Marąuette 
Park, 2 vai. popiet įvyks 
LKR Susivienymo Chicago 
apskrities susirinkimas, ku-, 

Į riame organizacijos prezi
dentas padarys visą eilę 
svarbių pranešimų iš buvu
sio centro valdybos posė
džio. Bus taip pat supažin-

i

dinta su generaliniu naujų 
narių įrašinėtojų Chicagoj 
ir apylinkėj. Todėl, labai y- 
ra svarbu kiekvienos kuopos 
valdybai dalyvauti šiame 
susirinkime. Valdyba

B. A. L A C H A tV I C Z
ROSELANDF

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA -

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. PulL 1270 —Canal 2515 
Rez. tel. Commodur*- 5765

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

kės, patarnaus sveteliams.
Tad, negaminkite pietų 

namuose. Atvažiuokite išti- ^glį i 
sos šeimos, skanių valgių < 
pakaks visiems.

Tai bus paskutinis ARD 
rengiamas šių metų išvažia-i 
vimas, kuris atrodo bus la
bai didelis.

Nuoširdžiausiai kviečiame 
visus atsilankyti į Vytauto 
parką ir paremti darbuotę, 
tų mūsų, mielųjų seserų ka- 
zimieriečių, kurios Chicagos 
parapijose darbuojasi diena 
iš dienos.

Visus, rėmėjos sutiks di
džiausiu nuoširdumu, tad 
laukiame ir kviečiame mūs 
rengiamon pramogon — ry
toj, rugsėjo 30 d. Vytauto 
parke. Komisija

J

PIRKIT TIESIOG 18 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISA DARBAplovė sienas ir grindis; vi- i 

siems, kurie rinko, aukojo 
naujam pečiui.

Rugpiūčio 26 d., ARD 6- 
tas skyriug suruošė ‘‘Pant
ry Shovver”. Kaip visuomet, 
taip ir dabar mūsų koloni
jos rėmėjų nieks nepralenks. 
Jos pramatė ir suprato, kad. 
mums pradžioje visko trūks

St. Casimir Monumenf
jų pasiliko darbuotis vienuo

li lyne ir akademijoje.
Vasaros metu reikalai di- 

’ išsisėmė iždas. Bet gi, 
gerojo Dievulio palaima, sto 

•ja į, talką mūsų gerieji rė- 
I mėjai ir rėmėjos.

Dėkojame nuoširdžiai kle
bonui kun. J. šaulinskui ir 
jo asistentui, kun. B. Gri
niui, kurie užjausdami sese
les, padarė bažnyčioje ko- 
lektą. Duosnieji parapijie
čiai sudėjo seselėms gražią 
sumą, kurią prisiuntė į vie
nuolyną. Ačiū visiems už 
duesnumą. Ačiū rėmėjoms 
už pasięįarbąvųną. „J ,ū s ų, 
brangūs roselandiečiai, pri
siųsta auka yra didelė mums 
parama. Nepamiršime jūs 
savo maldose. Prašysime 
Dievą laiminti jus visus, jū
sų darbus ir savo malone 
stiprinti visame.

Su širdingu ačiū siunčia
me karštą maldą prie Aukš
čiausiojo Sosto, o iš ten te
sugrįžta jums gausus atly
ginimas.

Šv. Kazimiero Seserys 
Motina M. Juozapa

Padėka
Brighton Park. — Grįžu

sios po atostogų radome la
bai didelę staigmeną (sur- 
prise); seselių namas pasi
rodė vienas gražiausių. Pra
eitą vasarą jis buvo gražiai 
išdažytas.

i

Už tai pirmiausiai reiš
kiame giliausią padėką kle- ta‘ trūkumą jos pašali- į 
bonui kun. A. Briškai, asis
tentams kun. J. Stankevi- 
čiui kun. S. Valuckui ir kun. iIe!ės draugystė irgi nepasi- 
V. Mykolaičiui už paragini- davė rėmėjoms. Ji suruošė 
mą žmonių prisidėti prie šio 

| darbo. Dėkojame visiems
darbininkams, kurie taip ]Oms už tlidelę Paramą, 
gražiai išdažė; moterėlėms

I bei mergaitėms, kurios iš-1

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

—n-
Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

STEPHENS

davė rėmėjoms.
“Pantry Shower” rugsėjo 19 
d. Nuoširdžiai dėkojame ir

no. spragą užpildė.
Šv. Teresės Mažosios Gė-

* * * FUNERAL HOME
Graži — Erdvi — Su Vargonais

7918 SOUTH PARK AVĖ.________ TR1ANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLFAS IVAN (IVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SARAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMU

Šv. Kazimiero Seserys
(Brighton Park)

i

I

A.

Chungking. Kinija. — Ame
rika turi perdaug lakūnų Ki
nijoje, armijos oro jėgų šta- 

■ bas čia pranešė rugsėjo 26 
dieną. Tūkstantis oficierių 
ir 7.000 karių numatyta 
pergabenti į Jungtines Ame-

Pietiniu. rikog valst bes
600 asme- i

Yra gyvas
Austrijos kardinolas Innit- 

zer yra gyvas ir eina 
pareigas.

savo j

Savo lėšomis
Pilipinuose, Zambsaugoje, 

Amerikos kareiviai savo lė
šomis atstatė japonų su
griautą katalikų bažnyčią.

Geros širdies... • j
Pvt. Louis V. Crain, pa

tekęs j vokiečių nelaisvę, 
pasitaikins progai pabėgo. 
Nuo kančių, bado jis nusilpo 
kelyje. Jį rado vienas kata
likų kunigas, vokietis, ku- , 
ris kai kurių vyrų pagelba . 
amerikietį pargabeno į kle
boniją ir jį paslėpė. Kai a- 
merikiečiai užėmė kaimelį, 
pasveikus, Amerikos karį 
rado klebonijoje.

Didžiausia parapija
New Orleans’e yra d.džiau

sią negrų katalikų parapi
ja. Prie šios parapijos pri
klauso 18,000 negrų.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi j Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirs 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugelis Lietuvių yra pilimi 
patenkinti tais menu šedevrui 
kuriuos mes padirbome jiems

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

VINCENTAS KINIAUSKAS
Gyveno adresu 1137 West Madison Street, Chicago.
Mirė Rūgs. 26d., 1945, 10:30 v. v., sulaukęs 62 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ramanovo kaimo. Amerikoje 

išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: dukterį Loretta ir jos vy

rą Norman Younger ir anūkę Ruth Ann; broli Adomą; 
brolio vaikus ir sesers vaikus; švogerius; švogerkas; pus
brolius ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos.
Kūnas pašarvotas Kolssak koplyčioje, 4255-57 W. Divi- 

sion St. Laidotuvės įvyks pirmadienį, Spalių ld., 1945m. 
Iš koplyčios 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Švento Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Žentas, Anūkė, Brolis ir Giminės.
Laid. Direkt.: Louis A. Kolssak. tel. ALBany 3600.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aaodacijoa

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčia* 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITLANICA AVĖ, Pilone YABde 4MO8

J. LIULEVICIUS
4M8 S. CAUF0EM1A AVI. Tek LAF, S572

P. I. RIDIKAS
8384 8. HALSTED ST. 710 W. 18tb STRIKT
____________ Telephone YARd* 1419

IGNACAS I. ZOLP
1646 WEST 46th 8T________ Phone YAKDS (>781

MAŽEIKA EVANAUS KAS
3319 LITCANICA AVĖ. -Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IB SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 2515
COMmodore 5765

PUIJmnn 1270

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN A.VK. Tel. PLTJman 0661
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Tokyo laikraštis

Giria amerikieti gydytoją už išgelbė
jimą japonu mergaitės gyvybės

VIENAS ŽUVO, 35 SUŽEISTI

AMERIKIETIS GYDYTOJAS NUVYKO PAS SERGAN
ČIU MERGAITĘ, NUSIVEŽĖ VAISTŲ IR TAIP PAT 
ATNEŠĖ PILNAS RANKAS DOVANŲ.

Tokyo, Japonija. — Tokyo 
laikraštis Asahi rugsėjo 26 
dieną parašė įdomią istoriją 
ape neįvardintą Amerikos 
armijos gydytoją, kuris iš
gelbėjo vienuolikos metų 
amžiaus japonų mergaitę, 
kurią buvo ištikusi plaučių 
uždegimo liga.

Laikraštis parašė, jog ser
gančios mergaitės vyresnio
ji sesuo Mitsuko Kawamura 
sutiko jeep, kuris vežė gydy
toją kalnuotu keliu, netoli 
Sengokubara, Hakone pro
vincijoje, rugpiūčio 23 die
nos vakare.

Jis nuvyko į Kavvamuro 
namą, ir nustatė, kad mer
gaitė serga plaučiij uždegi
mo liga “ir sugrįžo netru
kus su vaistais ir dovano- 
m s”, — laikraštis pareiškė.

Po kelių vaistų dožų, mer
gaitės aukštas karštis nukri
to “ir ligonė dabar sveiks
ta”, — Asahi parašė.

I Straipsnis giria Am. gydy
toją už mergaitės gydymą, 
“kai ten tuo laiku yra kal
bama. kad japonų gydytojai 
atsisakė aplankyti sergan-

. čias mergaites, nors ryž ų ir 
daržovių buvo jiems iš ank
sto nugabenta”.

JT,

H Ji
T $1■B!?- w

Vis*-

i

Nuotrauka šiurpios katastrofos Cincinnati, Ohio. Nau
jas gatvėkario motormanas smogė į automobilių ir jį pri
plojo prie kito gatvėkario, ėjusio iš priešingos pusės. 
Automobiliui užsiliepsnojus, nuo jo užsidegė ir gatvėka- 
riai. Besigrūdant lauk, sužeista 35 žmonės. (Acme-Drau
gas telephoto)

48 metų vyra
Rytoj, rugsėjo 30 d., 6 vai. vakare

■ ■ į’-'JB 5

Įdomios ŽINIOS BUVO SULAIKYTAS TAIPPAT GYDYTOJAS IR DVI 
NURSES, KALTINANT NELEISTINOJE OPE
RACIJOJE.

į

VISI DALYVAUKITE RYTOJ ŠAUNIAME VAKARE, 
KURIS ĮVYKSTA DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE.

Visi gerai žinot, kad rytoj, rugsėjo 30 dieną. 6 vai. 
vakare, Dariaus-Girėno salėje, įvyksta didelis, gražus ir 
reikšmingas vakaras, kurį ruošia Bendras Amerikos Lie
tuvių šalpos fondas (BALF) ir Community and War Fund.

Tikrai svarbus vakaras
Tikrai yra svarbus vakaras, nes per šį vakarą bus 

baigta rūbų vajus ir prasidės oficialiai Community and 
War Fund vajus. Todėl visi esate kviečiami į šį vakarą at
vykti ir prisidėti prie lietuvių tremtinių sušelpimo.

Išgirsite svarbių pranešimų
Rugsėjo 30 dieną. 6 vai. vakare, išgirsite svarbių pra

nešimų apie šalpos darbus Europoje. Daug svarb ų ir ne
girdėtų žinių suteiks kun. Dr. Končius, BALF centro pir
mininkas.

Muzikalinė dalis

Rimtai susirūpino
Harry A. Ash. Illinois val

stijos superintendentas ko
vai su nusikaltimais, tarės 
praeitą ketvirtadienį su vai
stuos tardytoju Tuohy kaip 
kovoti su nusikaltimais prieš 
dorovę. Ash pareiškė Tuohy, 
kad jis nori bendradarbiauti 
su valstijos tardytojo ofisu 
ir norėtų vieną iš savo vyrų 
paskirti j Tuohy’s ofisą.

nuėjo

a-

Moterų riksmas

Išgelbėjo 3,000 dolerių!
KOKS TAI VYRAS PASKAMBINO PRIE DURŲ, IR PAS

KUI JIS IŠTRAUKĖ GINKLĄ IR PRIDĖJO PRIE 
MOTERS KAKLO.

Chicago. — Moterų riks
mas išvijo du plėšikus iš a- 
partmentų namo, 1037 North 
Shore. Jų riksmas šaukiant 
pagelbos išgelbėjo nuominin
ko brangenybių daugiau 
kaip už $3.000 vertės, ir ap
saugojo du miegančius vai
kus nuo galimo sužeidimo.

KAI PUOŠĖ NAMĄ
Kai puošė savo apartmen- 

tą vėlai praeito ketvirtadie
nio vakare. Mrs. Gertrude 
Gold, 39 metų, pareiškė Ro- 
gers polciijai, jinai buvo nu
gąsdintą gerai apsirengusio 
vyro, kuris paskambnio prie 
durų ir klausė “Al”. Many
dama, kad jis turi galvoje 
jos vyrą Alex, Mrs. Gold pa
sakė. kad jo nėra namie.

ATSTATĖ GINKLĄ
Įsibrovėlis ištraukė revol

verį iš kišenės ir laikė revol- 
I verį prie jos kaklo. Mrs. 
Gold’s tetulė Mrs. Mary 
Marks. 50 metų, kuri taip

—
ipat ten gyvena, pamačiusi J 
plėšiką išbėgo rėkdama pro 
užpakalines virtuvės duris.

“Imk ką tik nori, bet ne- 
sužeisk nieko”, — Mrs. 
Gold maldavo, turėdama gal 
voje savo tetulę ir du vai
kus, Arlene, 12 metų, ir Ro- 
bert, 7 metų.

Kai Mrs. Gold taip pat 
ėmė rėkti, tada įsibrovėlis 
vyras bėgo žemyn koridorių, 
nepastebėdamas jos ranki
nuko ir brangenybių. Kitas 
nuomininkas pasakė, kadI 
plėšikas susitiko su savo 
bendrininku ir abu pabėgo 
šiaurėn.

Mrs, 
rug-

Fle 
vai-

Rugsėjo 30 d.. 6 vai. vakare, Dariaus-Girėno salėje, per 
BALF ir Community and War Fund, bus išpildyta muzika
linė dalis, išgirsite gražių balsų, galėsite žavėtis tautiniais 
šokiais. Ir taip pat pamatysite judamas paveikslus, kurie 
vaizduoja šalpos darbus Europoje.

Būtinai dalyvaukite
Būtinai dalyvaukite rugsėjo 30 dienos vakare, atsineš

kite kenuoto maisto arba muilo lietuvių tremt nių su’elpi- 
mui. Piniginės įžangos į vakarą nebus, šią įžangą atstos 
kenuotas maistas arba muilas.

Kiek gaus?
Spalių mėnesį Chicago 

pylinkė gaus 60,652 naujas
padangas automobiliams, — 
pranešė James F Riley. 
Chicagos apylinkės kainų 
administracijos ofiso di
rektorius. rugsėjo 27 dieną.
-------- -- -------------------------------------------------

Rockford, III. — Raymond 
Barry, 48 metų, 943 Grant, 
turi žmoną, bet jis “drauga
vo” su 24 metų mergaite. Ir 
ši jų draugystė nuvedė Bar
ry į kalėjimą, šalia to buvo 
dar areštuotas žymus Rock
ford gydytojas ir dvi slau
gės (nurses), kaltinant ne
leistinoje operacijoje.

24 metų mergaitė
ir pasakė pareigūnams, kad 
jinai ir Barry “draugauja” 
nuo 1942 metų, ir daugiau 
dalykų jinai pasakė..., ku
rie neverta minėti.

Jinai daug kuo nusiskun
dė. ir praeitą savaitę polici
ja nuvyko į Dr. Mani e v H. 
Shipley, 58 metų amžiaus, 
ofisą. Pakliuvo i polic'jcs 
rankas mergaitės suvedžio
tojas, gydytojas ir dvi nur- 
sės.

Po 28 mėty žuvo
Londonas. — Henry 

chter, Londono taxicab
ruotojas, kuris turėjo meda
lį už saugų važinėjimą per 
28 metus. įskaitant šešis 
metus aptemdinimo (black- 
out), buvo užmuštas rugsėjo 
25 dienos vakare, kai jo taxi 
palietė autobusą, esant gat
vėje aiškiai šviesai.

Jis per 28 metus neturė
jo jokių nelaimių važinėjant 
taxicab.

Meilė dovanojo...
Kansas City, Mo. — 

Ann Birdwell pareiškė 
sėjo 27 dieną, kad jos vyras
dovanojo jai. kad jinai buvo 
ištekėjusi už jo dėdės po to, 

i kai buvo pranešta, jog jis 
žuvęs kovoje, spalių mėnesį, 
1944 metų.

Jinai pareiškė, jog jos 
vyras Sgt. Gene Birdwell, 
kuris buvo išlaisvintas iš ja
ponų nelaisvių kempės rug
piūčio mėnesį. 1945 m., tik 
12 dienų po to. kai jinai iš
tekėjo už Jack Marshall, pa
rašė jai laišką iš Manilos ir 
užtikrino, kad viskas bus 
gerai.

X Šiandie šv. Mykolo — 
vardadienis prelato Krušo, 
Aušros Vartų parapijos kle
bono kun. Jodkos, MIC., ŠŠ. 
Petro ir Pauliaus parapijos 
kleb. kun. Švarlio, Tėvų Ma
rijonų seminarijos prof. kun. 
Urbonavičiaus, MIC., ir visų 
kitų Mykolų ir Mikalinų. Vi
siems nuoširdūs sveikinimai 
ir linkėjimai ilgiausių metų.

X Šį vakarą West Side 
parapijos salėj, o ryt vaka
rą No. Side Šv. Mykolo pa
rapijos salėj įvyksta atsi
sveikinimai su trimis mari
jonais kunigais: Vengru, 

I Sapliu ir Raiteliu, kurie 
vyksta į Pietų Ameriką mi
sijų darbui. Tikimasi, kad 
visuomenė gausiai atsilan
kys palinkėti jiems pasise
kimo naujoje darbo dirvoje.

X Kun. Stasys Saplys, M. 
I.C., dabar vieši Detroit pas 
tėvus ir draugus. Mat, ne
užilgo turės atsisveikinti il
gesniam laikui, nes su ki
tais dviem kunigais marijo
nais vyksta į Argentiną mi
sijų darbui. Teko nugirsti, 
kad į atsisveikinimą su mi- 
sijonieriais, kas įvyks rug
sėjo 29 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, žada atvyk
ti ir kun. Saplio tėvai.

Nauji susirgimai
Chicagos sveikatos boardo 

ofisui buvo pranešta praeitą 
ketvirtadienį penki nauji 
susirgimai vaikų paraly
žiaus liga.

Atėmė $300
Allen Esterson, 

Grenshaw str., kepyklos sa
vininkas, pranešė policijai, 
kad aną dieną du vyrai iš jo 
atėmė $300. Du vyrai sulai
kė jo automobilį Harrison 
str. ir Keeler avė., ir vežiojo 
jį tris valandas.
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Nelaimės...
Deglinė užmušė...

Shanghai. Kinija. — Pen
ki amerikiečiai sailorai mirė 
ir mažiausia dvidešimt su
sirgo nuo gėrimo prastos 
degtinės Shanghajuje. Apie 
tai pranešė medicinos parei
gūnai rugsėjo 27 dieną.

Nukrito nuo stogo
Chicago. — George Lesky, 

57 metų, užsimušė praeitą 
ketvirtadienį, kai jis nukri
to nuo savo dviejų aukštų 
namo, 2118 Cleveland avė., 
kai taisė stogą.

Kai susidaužė
Cincinnati, Ohio. — Vie

nas vyras buvo užmuštas 
rugsėjo 27 dieną ir 50 asme
nų tapo sužeista dviejų gat-! 
vekarių ir automobilio susi- 
daužime.

Apiplėšimai
Suėmė įtart?...

Chicago. — Edward J. 
Kulczyk, 39 metų 4214 Ber- 
keley avė., nedirbantis tep- 
liotojas (painter), buvo su
imtas praeito ketvirtadienio 
vakare po to, kai 42 metų 
amžiaus moteris, ssiloro 
žmona, atpažino jį kaipo vy
rą, kuris subadė jos gerklę 
trečiadenio vakare, ir prie
vartos būdu nuvarė ją į sa
vo kambarį.

Kulczyk neigia apkaltini
mą. Policija pranešė, kad 
jie rado Kulczyk’o žinioje 
laikrodį; jinai pranešė, kad 
jos laikrodį jis buvo paėmęs.

Atsivertė
Londone atsivertė į kata

likų tikėjimą žymus Kinijos 
mokslininkas Dr. Yuan.

I

Dar 1,000
Londonas. — Jungtinių 

tautų komisija dar 1,000 vo
kiečių apkaltino kaipo karo 
kriminalistais ir pasiuntė 
sąrašą sąjungininkų vyriau
sybėms rugsėjo 27 dieną, 
kad būtų įvykdyta areštai.

K? nereiškė?
Londonas. — Britų vyriau

sybė pareiškė rugsėjo 27 
dieną, kad mažos šeimos ir 
gimdymo kontrolė 
Britanijai pavojų.

Du dantukai

kelia

London. — Sandrai 
Nell, dukrelei Amerikos ka
reivio Dewitt McNell. iš 
Vancouver, Wash.. išdygo 
du dantukai, kai jai suėjo 
dvidešimt viena diena am
žiaus.

Mc-

Kada grįš
Pasaulyje grįš tvarka, — 

rašo H. Belloc savo knygo
je “The Crisis of Civiliza- 
tion”, — jei bus teisingas 
turtų padalinimas, antra, 
monopolių kontrolė, ir tre
čia, jei vėl bus atgaivintos 
viduramžių gildos. pritai
kintos prie mūsų laikų.

X Kun. Kaz. Barauskas, 
“Draugo” redakcijoj dirbęs 

: nuo pavasario 1942 metų, 
šiandie išeina iš redakcijos 
personalo ir užima vikaro 
pareigas Šv. Kryžiaus para
pijoj, Tovvn of Lake. Kun. 
Barauskas yra vienas žymių 
mūs žurnalistų, prieš karą. 
Lietuvoj, redagavęs popule- 
riausį savaitraštį “Mūsų 
Laikraštis” ir parašęs ke
letą knygelių. Ir vikaru bū
damas žada būti nuolatiniu 
mūs 
biu.

dienraščio bendradar-

Mykolas Jasnauskas,
West Side gyventojas,

Sav- 
šian- 
Visa 
atsi-

X 
senas 
biznierius ir vienas direkto
rių Standard Federal 
ings and Loan Ass’n., 
die švenčia vardadienį, 
virtinė bičiulių ruošias
lankyti ir palinkėti ilgiausių 
metų.

X Janušauskų krautuvė
je, Brighton Park. (4601 S. 
Washtenaw Avė.) kasdieną 
galima nusipirkti “Drrfugo“ 
atskirais numeriais. Rugsė
jo 29 d. Janušauskienė švęs 
savo vardines ir namuose 
bus vaišės. Janušauskai yra 
duosnūs idėjinėms draugi
joms; taipgi parėmę ir dnr. 
“Draugo” piknikus.

X Felix Genis, Town of 
Lake biznierius (4536 So. 
Hermitage Avė.) ruošia šei
myniškas vaišeg savo žmo
nos Mikalinos vardinių pro
ga. Genių krautuvėje nuo 
pat ankstyvo ryto galima 
gauti “Draugą” pavieniais 
numerais.

X Kun. A. Naudžiūnas, 
MIC., iš atostogų grįžo ge
rai pasilsėjęs ir kupinas e- 
nergijcs. Nuo pirmadienio, 
spalių 1 d., jis pereina dirb
ti į redakciją.
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