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OKUPAVO DAR 4 ITALIJOS MIESTUS
SPAUDŽIA JAPONUS IS TRIJŲ PUSIŲ
Atakuojamos priešo bazės Solomonuose

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 27.—Sąjungininkų ka
riuomenės šiandien spaudžia 
japonų Finschhafen bazę iš 
trijų pusių. Vienas dalinys, 
susidedąs iš australiečių, 
kovoja prieš kietą opoziciją 
nepilnai mylią nuo tos ba
zės šiaurinės pusės. Kiti 
anksčiau išlipdinti sąjungi
ninkų kareiviai jau pasiva
rė šešias mylias gilyn iki 

dabar
10

PENKTOJI ARMIJA ŽYGIUOJA 
VIS PIRMYN

Britai varosi į Foggia aerodromą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 27. 

šios dienos pranešimas sako sąjungininkų kariuomenės, 
varydamos į Napolį ir Foggia, užėmė dar keturis svar
bius miestus. Persikeldama per Ofanto upę, britų aštun
toji armija, iš užimto Canosa pasivarė devynias mylias į 
šiaurvakarius ir užėmė svarbųjį Cerignola miestą, 22 my- 
1 pietryčius nuo Foggia. Amerikos penktoji armija tuo 
pat kartu užėmė Calabritto, tvirtovę kalnuose, 11 mylių 
į šiaurryčius nuo Campagna ir 35 mylias į šiaurryčius nuo 
Salerno. Tam pačiam žygy užimtas ir Cassano miestas. 
Centriniam Italijos fronte' 
britai užėmė Muro miestelį, 
19 mylių į vakarus nuo Po- 
tenza.

Britų radio pranešė žinią 
iš Zuricho, kuri sako italai 
patriotai ir vėl atakavo na
cių susisiekimo linijas Bren 
nėr perėjoje Smulkmenų ne
davė.

Sąjungininkų lėktuvai tu
rėjo kovoti blogą orą, kad 
suteikti sąjungininkų ka
riuomenėms apsaugą iš oro, 
ir tuo pačiu kartu 
priešo kareivines 
nuo Salerno.

Visokių rūšių

PRO GRIUVĖSIUS VEJASI PRIEŠĄ

gu pusę kelio tarpe Finsch
hafen ir anksčiau užimto 
Lae. Komunikatas sako šis 
dalinys randasi prie Han- 
isch uosto, 20 mylių į šiaur
ryčius nuo Lae.

Šiuo laiku sąjungininkų 
pietų Pacifiko komandos 
lėktuvai vėl puola japonų 
bazes Solomonuose, į. rytus, 
šešiasdešimčiai japonų lėk
tuvų pakilus priešintis są
jungininkams, devyni jų 
nušauti. Visokie sąjunginin
kų lėktuvai atakavo patran
kų įrengimus ir pastatus 
Kahili, Bougainville saloj. 
Du sąjungininkų lėktuvai iš 

Į' atakos negrįžo.

Satelbergo, kur jie 
gręsia priešo nugarai, 
mylių nuo Finschhafen.

Trečias dalinys varosi į 
Finschhafeną iš pietryčių, 
kur jau pasiekė daugiau ne-

NAUJA ATAKA ANT 
KURILIŲ SALŲ

LONDONAS, rūgs. 27.— 
Berlyno radio pranešė Toky- 
o žinią apie naują ameri
kiečių lėktuvų ataką ant 
Kurilių salų, į šiaurryčius 
nuo Japonijos. Pranešimas 
sakė amerikiečiai puolė Pa- 
ramastir salą, bet nesakė 
kada. Japonai tvirtino, kad 
jie nušovę 10 U.S. - bombe
rių, ir septyni buvę privers
ti nusileisti Kamchatka pu
siausaly, Sibire.

I

27.

PRANCŪZAI RINKS 
APSAUGOS MINISTER1

ALDŽYRAS, rūgs. 27.— 
Prancūzų Tautinis Komite
tas paklausė Gen. de Gaulle 
reikalavimų ir nutarė pas
kirti karo ministerį, kuris 
turės apsaugos ministerio 
titulą, tuo būdu užtikrint 
kad civilis autoritetas vir
šys militarinį autoritetą.

randasi tik 3 ar 4 mylias 
nuo slėnių ir kelių vedančių 
į Napolio lauką. Amerikos 

į artilerija smarkiai apšaudo 
nacių pozicijas kalnuose j 
šiaurę nuo Salerno, kur pės
tininkai vieną po kito apvalo 
priešų lizdus.

Amerikiečiai nuolat susi
remia su vokiečiais durtuvų 
kovose. Naciai, kurie labai 
bijo tokių kovų, traukiasi 
prieš amerikiečių atakas.

Cassano apylinkėj ameri
kiečiai pralaužė nacių lini
jas ir priėjo iki 2 mylias 
nuo svarbaus vieškelio ve
dančio į Avellino ir Napolį.

Britai be perstojimo va-

Amerikos-britų kareiviai pereina griuvėsius Paestum miestelio, Italijoj, likviduoda 
mi besitraukiančios vokiečių kariuomenės likučius. (Acme-Draugas Telephoto) 

RUSaTpERSIKEIJA PERDNIEPErT 
Sutrupa nacių pozicijos rytiniam fronte

MASKVA, rūgs. 27.—Ra
portai sako rusai parašutis
tai nusileidžia Dniepro upės 
vakariniam krante. Rusų 
kariuomenės kovoja, kad 
įsteigti pozicijas iš • kurių 
galės persikelti per tą upę, 
ir užima -paskutines nacių 
pozicijas rytiniam krante. 
Rusams keliantis per Dniep
rą abiejose pusėse Kievo 
miesto, pasirodė nepatvir
tinti raportai būk naciai pra 
deda tą miestą evakuoti.

Lėktuvai puola nacius
Kiti rusų daliniai žygiuo

ja Baltrusijon per dvi pra
laužtas spragas Smolensko 
ir Gomelio sektoriuose. Kre- 
mechugo apylinkėj, tarpe 
Kievo ir upės įlenkimo, vo-

Rusija nekariaus prieš 
Japoniją—Browder
CHICAGO, rūgs. 27.—Ko

munistų partijos sekreto
rius Earl Browder vakar 
pareiškė, kad Amerikai ti- 

| kėtis jog Sovietų Rusija ga
lės ar norės kariauti prieš 
Japoniją yra tiktai iliuzija. 
Browder kalbėjo komunistų 
suruoštam “antro fronto” 
mitinge.

Planuoja imti tėvus 
pagal jy amžius 
WASHINGTON, rūgs.

—Senatas rodo vis daugiau 
susidomėjimo komprom i s o 
planais imti tėvus kariuo
menėn pagal jų amžius, 
vieton pagal draft boardų 
numeraciją, šiuo laiku ma
noma imti tik tėvus iki 3C 
metų amžiaus. Kiti siūle 
imti tėvus nuo 18 iki 21 me
tų, o kuomet jie išsibaigs, 
pakelti amžius, iki bus pa
siekta armijos nustatyto 
amžiaus.

Ryt (antradieny) turi į- 
vykti svarstymas ir baisa- | 
vimas Wheeler bylos reika
lu.
bylius, kuriuo norima 
dėti* 
bus 
tuo
Šen. 
bus 
jis visvien kelsiąs viešumon 
neėmimą vyrukų iš valdiš
kų vietų, ir laikymą neve
dusių vyrų kariniuose dar
buose.

•w •

kiečiai skubiai keliasi 
upę, o juos nuolat puola 
sų lėktuvai.

Išrodo, kad kovos

v •

Daug kur sakoma tas 
ati- 

tėvų ėmimą tarnybon, 
grąžintas komitetui, ir 
bus su juo apsidirbta. 
Wheeler sakė ar bylius 
atmestas ar grąžintas,

uz 
Dniepropetrovską eina prie 
galo. Pranešimas sako ryti
niuose priemiesčiuose vyks
ta kruvinos durtuvų kovos. 

Laukuose į pietryčius nuo 
Zaporozhe rusai okupavo 
didelį plotą žemės, ir dabar 
gresia visai Kremejai.

Oras šiuo laiku padeda 
rusams. Gomel apylinkėj šil 
tas oras davė rusams pro
gos pereiti tankius miškus 
ir pasiekti iki 28 mylias nuo 
Gomelio. Žemutiniam Dniep
ro fronte rusų persikėlimui 
per upę padeda rūkas ir 
miglos.

Į
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BERNAS, rūgs. 27 — Čia 
galinamos žinios sako, jog 
Heinrich Himmler įsakė 
konfiskuoti visus civilius 
radio aparatus, kadangi Vo
kietijoj veikia 40 slaptų ra
dio st-očių, kurių vokiečiai 
klausosi, nežiūrint griežtų 

bausmių.

i VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Britų 

submarinai nuskandino de
šimts, ir apgadino šešis, 
nacių laivus, kuriais buvo 
bandoma iškelti nacius iš 
Corsica salos.

Britų karo laivai padeda 
sąjungininkų kariuomenėms 
Italijoj, apšaudydami nacių 
laikomus kalnų kelkis vedan 
čius į Napolį.

IŠ BERLYNO — Propa
gandos biuras sako “pras
tas oras nesulaikys vokiečių 
pasitraukimo” Rusijos fron
te.

IŠ CHUNGKING — Ste- 
į bėtojai sako japonų prista- 

lėktuvų“ "taisymo ”bažę*Rhei- tJ'm“ 2° 
mse, 80 mylių į šiaiurryčius 
nuo Paryžiaus. Amerikos 
Thunderbolt lėktuvai tuo 
pat laiku' skrido virš šiau
rinės Prancūzijos. Lakūnai 
sakė pirmą kartą skraidant 
virš nacių okupuotos Euro-

Išgelbėjo 15 asmenų iš 
degančio viešbučio 
CICERO, UI., rūgs. 27. —

Ugniagesiai išgelbėjo 15 as
menų iš Toyne Hotel, kur 
cigaretė pradėjo gaisrą. Pa
daryta nustolių už $1,000.

Gestapo suareštavo 
buvusi nacių vadą
BERNAS, rūgs. 27.—Ges

tapo viršininko Himmlerio 
įsakymu suareštuotas Gen. 
Alexander Loehr, buvęs na
cių viršininkas Balkanuose. 
Jis kaltinamas simpatizavi- 
mu Maskvoj sudarytam vo
kiečių komitetui.

gavo 
apie

visi
nuo-

Nuskendo laivelis

atakuoja 
į šiaurę

lėktuvai 
puolė priešo susisiekimo lini 
jas Sorrento pusiausaly, ir rosi prieš nacius rytiniam 
motorinius transportas • į Italijos krašte, kur .jie užė-
šiaurę nuo Foggia. Bombe
riai atakavo nacių aerodro
mą Pomigliano D’Arco, ar
ti Napolio. Visi lėktuvai sau 
giai grįžo.

Vokiečiai jau iškėlė savo 
lėktuvus iš aerodromų ap
link Foggia.

Kovoja durtuvais.
Gen. Clark kariuomenės

mė aukščiausią punktą Ad- 
rijatikos pakrašty, tik že
miau Margherita Di Savoia 
ežero. - .j

Arti Bastia.
Prancūzai, morok&i ir a- 

merikiečiai jau dasivarė iki 
4 mylias nuo Bastia uosto, 
iš kur naciai visais būdais 
bėga iš Corsica salos.

U. S. LAKŪNAI BOMBAVO EMDENĄ
LONDONAS, rūgs. 27.—i 

Amerikos didieji bomberiai 
skrido srjvirš 200 mylių per 
Šiaurės jūrą šiandien bom- 
buoti Emdeną, didelį nacių 
laivų statybos centrą. E n- 
dene randasi artimiau:: ia 
submarinų ir laivų bazė ir 
uostas priėmimui geležies iš 
Skandinavijos.

Tai buvo dešimtoji didž'.ų- 
įų bomberių ataka šį mėi'.> pos nesutikę jokio pasiprie- 
sį, ir antroji per dvi dien i. 
Priskaitant 19 vidutiniųjų 
bomberių atakų, amerikie
čiai šiam mėnesy padarė 
rekordinį skaičių atakų.

Puolė Rheimsą
Vakar dieną bomberiai 

puolė nacių aerodromą

Ispanija girdi gandus 
apie afskir? taika
MADRIDAS, rūgs. 27.— 

Šiomis dienomis Ispanija pa 
sidarė centru įvairių gandų 
apie rusų-vokiečių taiką, 
šeštadieny ir sekmadieny, 
Ispanijos EFE agentūros, 
ir Amerikos ir Anglijos ži
nių agentūrų raštinės 
šimtus paklausimų 
sklindančius gandus.

Per porą savaičių 
Berlyno korespondentai
lat kala mintį būk nacių pa
sitraukimas buvęs planuo
tas. Atsakydami į klausimą 
kodėl pasitraukiama, pro- 
naciai atsako, kad vokiečiai 
pasitraukia iki'Todt linijos 
iš Rygos per Pripet pelkes 
iki Juodosios jūros prie Du
nojaus. Vokietijos diploma
tai pirmiau pasiūlys atski
rą taiką Anglijai ir Ameri
kai susidėti 
prieš 
f i • tolų 
prieš 
sako
pasiūlijimą . jau atmetę, o 
Rusija dabar jau mananti jį 
priimti.

I 
I

!

menės Burmon reiškia grei 
tą japonų puolimą ant Indi 
jos.

į
i ORAS

Giedra ir šilta.

SAN DIEGO, Cal., rūgs.
27.—Keturi vyrai atplaukė 
iš Costa Rica mažu laiveliu, 
kuriuo vežė šarkų kepenas. 
Apie 150 mylių nuo Kalifor
nijos laivelis prakiuro. Ki
tas laivas išgelbėjo vyrus ir 
bandė tą laivelį nuvilkti iki 
Kalifornijos, bet 20 mylių 
nuo kranto laivelis nusken- 

I da Kepenų vertė siekė $10.- $3^3 armjja
— ■ I ■ v I v

KALTINAMAS SAVO MAŽO SŪNAUS NUŽUDYMU

su vokiečiais i 
rusus, paskui padarys 

pasiūlijimą rusams 
sąjungininkus. Gandai 
sąjungininkai tą nacių

šinimo iš priešo lėktuvų.
Priešlėktuvinių patrankų 

šaudymas į bomberius buvęs 
nedidelis. Visi Amerikos lėk 

[tuvai saugiau grįžo. l

--------------------------------------I-------------------------------

PHTSFTELD, M a s s., 
rūgs. 27.—Advokatas John 
F. Noxon Jr. šiandien sua
reštuotas ir kaltinamas nu
žudymu savo 6 mėnesių am-

vė įrankius už laužų
DETROIT, rigs. 27.—Se

nato Truman komitetas šianžiaus sūnaus, kuris sakoma
buvo protiniai nesveikas, dien pradėjo investigaciją iš 
Gydytojai liūdijo jog vaiku- tirti gandus būk armija par 
tis buvo elektros nutrenk- davusi suvirš miliono dole- 
tas tėvui betaisant radio. j lių vertės įrankių už laužą.

SABOTAŽAS DANIJOJ 
VIS DIDĖJA

STOKHOLMAS, rūgs. 27. 
—Žinios iš Danijos sako 
ten prasidėjo nauja banga 
sabotažavimo protestui 
prieš nacių priespaudą. Per 
pastarąsias kelias dienas 
pranešta apie dvidešimts 
sabotažo veiksmų ant gele
žinkelio iš Aalborgo iki Vo
kietijos rubežiaus, ir daug 
daugiau ant mažesnių gele
žinkelių. Penkiose apylinkė
se nutrauktas visas važinė
jimas.

FDR asistentas Londone
LONDONAS, rūgs. 27.— 

William Phillips, Prez. Roo- 
sevelt asmeninis atstovas 
Indijoje, atvyko Londonan 
įvykdyti nepasakytą misiją 
Karo Departmentui.

Naciai nesitiki karų 

laimėti—McNarney
WASHINGTON, rūgs. 27. 

—Gen. Joseph T. McNarney, 
vyriausio kariuomenės vado 
padėjėjas, sakė Vokietijos 
militariniai vadai jau nebe
turi vilčių laimėti karą, ir 
dabar deda visas pastangas, 
kad kaip norint užtęsti galu
tiną pralaimėjimą. Nežiūrint 
to, McNarney sakė sąjungi
ninkai dar turės “sunkiai 
ir kruvinai” kovoti. Anot 
jo, jeigu pradėsime iš lėto 
dirbti, ar tai armijoj ar dirb 
tuvėse, atnešime sau didelę 
nelaimę. -

Urugvajuj susektas

NAUJAS AMERIKOS 
AERODROMAS EGIPTE ’

CAIRO, rūgs. 27. — Per 
praeitas šešias savaites 
baigtas didelis Amerikos ar 
mijoa aerodromas netoli 
Cairo, kuris bus užvardin
tas “John H. Payne Field.”

pro-nacių lizdas
MONTEVIDEO, rūgs. 27. 

— Suareštavus du argenti- 
niečius už dalinimą pro-na
cių literatūros, kuria puola
ma Amerika, susekta didelis 
lizdas propagandistų, kurie 
rūpinosi sąjungininkams ne
palankios propagandos aklei 
dimu. Visa ta priešameri- 
koniška propaganda buvo 
importuota iš Argentinos.

Split by PDF Splitter
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Atgarsiai iš Lietuvos Draugų sus-mo
Garbingas svečias dalyvavo Lietuvos 
Draugų susirinkime
Lietuvos Draugų susirin

kime, rugsėjo 22 d., Morri-1 
son Hotel, dalyvavo: kon
sulas P. Daužvardis su žmo
na, Stasys Pieža su žmona, 
adv. Olis su žmona, dr. Pi
jus Grigaitis, Stulpinas, K. 
Jonaitis, A. Daugirdas, L. 
Normantaitė, kun. P. Cini
kas, kun. A. Sandys ir gar
bės svečias “New World” 
savaitraščio redaktorios, ku
nigas E. Daley.

Nutarta susirinkimus lai
kyti kas mėnuo ir įsteigti 
“Open forum”, kad aptarus 
klausimus liečiančius Lietu
vą ir jos nepriklausomybę. 
Kiekvienam susirin k i m u i 
kviesti žymų kalbėtoją. Tas 
duos progos sudaryti “mo- 
dus operandi” — veikimo 
būdą.

- t

Kun. Daley kalba

Kun. E. Daley savo kal
boj pabrėžė sekančius daly
kus.

“Šie susirinkimai yra svar 
būs ir daug naudos neš. Lie
tuviai iki šiol neužtektinai 
savo reikalus kėlė svetimo
je- spaudoje... Nors, tiesa, 
informacijos biuras šioks 
toks veikia, bet to neužten
ka. Lietuviai privalėtų šia
me dalyke pasekti lenkus. 
Šiame klausime nėra reika
lo būti nužemintiems... Rei
kia faktus aikštėn iškelti ir 
težinę pasaulis, jog lietuviai 
veikia. Lietuviai intelektua
lai nuolatos tebudi ir seka 
visą propagandos vystymą
si, nurodo veikimo priemo
nes ir nustato veikimo lini
jas... Turėtų būti sutvertas 
tam tikras egzekutyvis ko
mitetas tam darbui realizuo-

f

ti... Lietuviai ateiviai, kaip 
ir čia gimę, privalo palai
kyti lietuvišką kultūrą, ku
rią su savim atnešė į šią 
šalį. Lietuva ir lietuviai at
stovauja katalikišką kultū
rą... Ji pergyveno sunkius 
laikus, ir jos padėtis .panaši 
į Lenkijos. Nėra spaudos bei 
tikėjimo laisvės. Rusija sa
vo pažiūrų į Pabaltės val
stybes nepakeitė... Lietuvos 
viltis glūdi Amerikos per
galėj... Lietuviai turi nuo
latos budėt... Ir jei kuriuo 
atveju, kame nors pasireiš
kia koks pasikėsinimas Lie
tuvos nepriklausomybei, pro 
testų laiškai ir deklaracijos 
turčių pasipilti...” 
Naujas komitetas

Lietuvos Draugai matė 
reikalo įsteigti “budėjimo 
komitetą — steering com- 
mittee”, kuris nuolatos gins 
Lietuvos reikalus, protes
tuos prieš daromas Lietu
vai skriaudas, reklamuos 
taip savoje, taip svetimoje 
spaudoje Lietuvos neprikišu 
somybės siekimą. To komi
teto pirmininku išrinktas 
kun. Antanas Sandys, MIC., 
kuris artimiausiu laiku su
burs eilę veikėjų, kad vei
kiau tas Lietuvos atgimimo 
darbas vyktų.

Dr. Pijus Grigaitis, savo 
kalboje pabrėžė, kad Lietu
vos Draugai ne tiktai turi

Antradienis, rūgs. 28, 1943

IR AKMENYS NESULAIKO AMERIKOS “SHEBMANU

I

DRAUGAS, 'CHICAGO, itUNOlsT

ak-

pratęs pranešė susirinkusiems, kad 
redak Morrison Hotel savininkai

I

susirinkti.
Nutarta susirinkimo pa

rašyti viešbučio vadovybei

duoda Lietuvos Draugams 
dykai naudotis viešbučio

Šiuo atvaizdu parodoma, kokie yra stiprūs Amerikos tankai. Britų Aštuntajai 
mijai einant pirmyn Italijoj prie Nioastro miestelio kelias priešo buvo užverstas 
menimis. Amerikos tankas “Sherman” tipo prašalino visas kliūtis. (Acme-Draugas Te- 
lephoto) ' .

savoj ar tai svetimoj spau- 
i doj, kiekvienas susipraf 
lietuvis privalėtų tai L___
ei joms ar panašiai išsireiš- 
kiantiems asmenims užpro-

____  _ ___  _______ e_____

merican redakcijos narys,

kyti antroje kiekvieno mė- Oisterio amžius, bendrai 
nėšio dalyje. imant, yra 10 metų.

Kurie du r nepriklausote 
prie Lietuvos Draugų, da
bar įsirašykite. Dirbkite Lie
tuvos atgimimui.

Lietuvos Draugas ;
i

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

t P VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114 

Perkėlė savo Raštinę į
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vleoa pora aklu visam 
vaninauL Saugokite jas. leisdami 
Uecesmlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
*6 METAI PATYRIMO 

pririnkime aktąįg, kurie pašalina 
visa akiu jccsnptmu. ..

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

OPTOSfElBlBTAl
1801 So. Ashland Avenm

tamnaj IS—
Woom; CABAL MM, fMcap. 

OFISO VALAJTDOS:
Caedlea >:<• a m. Iki >:!• p. m 
- " \ tr MKad. S:STv-ee a m.

reklamuoti, bet ir dirbti; y- 
patingai gi, studijuoti prie
šo propagandos metodus, 
kad veikiau būtų galima ko
voti su juo.

Konsulas P. Daužvardis 
nurodė, kad pasirodžius ko
kiems priešingiems Lietuvos 
Nepriklausomybės gręsian- 
tiems straipsniams, ar tai

mARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAU. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

testuot. Kuo daugiau lais*, kambariu, kada tik jie nori 
kų, tuo bus didesnė reakci
ja.

Visi pritarė šiam gestui.
Stasys Pieža, Herald A padėkos laišką.

Nutarta susirinkimus lai-
~ - • •____  ___  ■

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Bes. Tel. GROvehill 0617 
Offioe Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
<- ■ ?■’. . . •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Neitomis susitarus 
2423 West Marąuette Road

I*

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

NeEmeskite savo senų HdOvOtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa*

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė. 

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN I

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

f

353

WHOLESALE
FURNITURE 

BRO'
Everything in the Hm of 

r urartur®

ALEX

f

■' g....:

W-

%
i

IL

. L -- --, ® -Ega

.g’.........
ALE5AUSKAS 

and SONS
Factory Repreoentatlve.

SHOWROOMS IN 
MEBCHANDISE MAKT
For appointment coli — 

REPUBLIC 8061

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS PROGRAMA
Iš Radio Stoties . x

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles 
KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

DR. G. SERNER
LIKTtrVlS AKIŲ GYDYTO’48 
25 metų patyrimas

T«L: Yards 1822 
’ -—š'. Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Iitaiso.

Ofisas Ir Akinių Dfrbtavt 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8
Nedčlioj pagal sutartį.

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.

DAR TURIME: DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus aat naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

EXTRA! EXTRA!
Permainytai 

vardas Ir 
adresas

REMKITE 
SENA.

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas
Žydukas

K. KAJJTER, aav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARD8 »054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAŪDOKm PKOGĄ DABAKHNRMS tXMOM8 

NDGAIlKro RA3RNS.

r...> tIBflAL FA0HIHGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami !r lig! 85,000.00 apdrausti per TMeral Savings aad Loan In- 
suranee Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi aat pareikalavimo.
SENIAUSIA IB SYMIAUSA UETUVIŲ FTNAN8INB {STAIGA 

— 48 Ketai Sekmtage PatanavtaM ! —
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET 4118 Joa, M. Mozeris, Soe'y. 8286 SO. BLAI^TED ST.

*
- i

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office taL YARds 4787 
Namų taL PROvpect 1930

Tsl YAEda 2248

DR, G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso taL VIRginia 0036
Retidencijos tel: BEVeriy 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 3—8:30 P. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tai CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
SekmatL, Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

TeL REPublic 7868

TeL CAMal 0257
Ras. taL: PROspect 666V

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 8Č. Arteliai: Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 Iki 0 vaL vakare.

1£

TsL YARds 5KL
Rea; KZNvood 5107.

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

TeL YAEda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

m AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais. Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 1-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TaL MH>way 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki b50 vai. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vaL diena

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFI8O VALANDO8:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9: 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

___ _ KįljUsutBJrti.
Ofise TeL............... VTRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS BRUMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
ZračMi it Seka. Uk ■p'ttAriut

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Res. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDsie 2868

VALANDO8!
Pirm., Antr.. Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt., 8:30 vak. iki 9:30 vak. 

šeštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

_ _____

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną kad graži.

Split by PDF Splitter



Antradienis, rūgs. 28, 1943

HELP WANTED — VYR4I

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

DffiNRAMTS DRAIKUS, CHICAGO, HZJNOB
 * v '* -ii

T
n

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WA\TED 
ADVERTTSIN’G DEPARTMEYT 

127 No. Dearborn Street 
Trl. RANdolph 9488-948S

ŠTAI GERAS
Nuolatinis Darbas

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT 
HANDLERS

NUOLATINIAM DARBUI
Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai j

NATIONAL CARLOADING 
CORPOBATION

DRAUGO Spaustuvėj reikalingas 
gepas Darbininkas už 

PRESMONĄ
LABAI GERA MOKESTIS 

Puikios Darbo Sąlygos

PATYRIMO NEREIKLI 
—IŠMOKINSIMI

ASSEMBlfRS
PASTOVUS DARBAI 

MEKANISKŲ GABUMŲ
Jauniems ir senemiems vyrams. 
100% Defense darbai Turi būti 
gabūs su renčiais ir Lt.

TAIPGI PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Pašaukit PERSONNEL Ofisą 
VICTORY 8790. 
Ar atsišaukit i

W. F. HEBARD
EQUIP. CO.
2433 S. Statė SL

Nepatyrusių Vyrų
Išsilavinimui kaipo

LATRE ir MILLING MACHINE 
OPERATORIAIS. BENCH HANDS 

IR ASSEMBLERS 
____ GERA MOKESTIS 

Vertingas Išsilavinimas.
Puikios progos nuolatiniams po 
karo darbams. Randasi taipgi darbų 

abelniems dirbtuves 
DARBININKAMS

Hannifin Mfg. Co.
621 S. Kohnar

I

HELP WANTED — MOTERYS

ATSIŠAUKIT TUOJAUS

rr rr
I

VYRŲ
Karo Gamyba Dabar

Po Karo Ateitis

KARŲ VALYTOJŲ
SVARBUS KARO DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA
Matykite Pullman Foreman.

REIKIA
MOTERŲ

100* Karo Darbams
Amžiaus 20 iki 45

•

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE
VALYMUI MOTERŲ 

Dėl Ofisų. Darbai 
iki 11 vakarais, 
pastovūs darbai.
ATLAS WTNDOXV

29 S. LASALLE ST.
Room 1028

naktimis nuo 6 
$80.00 į mėnesį.

CLEANTNG CO.

Randolph 4492

JAUNU MOTERŲ 
Patyrusios prie Switchboa.rd darbo. 

Atsišaukite asnfeniškai.
CONSUMERS PETROLEUM CO. 

1725 W. 31st St.

Door No. 5, House No. 
13th & Clark Sts.

3.

DIRBTUVES 
DARBININKŲ

Patyrimo nereikia. Pastovūs dar
bai, laikas ir uusė už viršlaikį. 

Atsišaukite

4435 S. VFESTERN BLVD.

DRAUGO 
ADMINISTRACIJA 

2334 S. Oakley Avė.
Ar pašaukit—

CANAL 8010 ar 801L

Mums reikia dviejų vyrų mūsų 
Valymo Departmente. Jokių spe
cialių gabumų nereikalaujama.

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSE

NICKEL PLATE
COUCH YARDS

MERGINŲ ir MOTERŲ
Dieną ir naktį darbai. Drill Press 

Operatorių Defense dirbtuvėje.

THE MAYFAIR CO.
4521 North Kedzie

WOOLEN STOCK KLERKŲ. Cut- 
ting room Woolen Klerkų. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

VIDUR-AMŽIAUS VYRO. Triinming ( 
stock klerko dėl išdirbėjo vyrams j 
drabužių ir militarinių uniformų. . 
Turi mokėt rašyt ir skaityt angliš- j 
kai. Rašykite; BOK 1225—DRAU
GAS, 127 N. Dearborn.

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS MEKANIKŲ — Aukš
čiausia mokestis, geriausios darbo 
sąlygos, svarbūs darbai. Pašaukite 
HARRY MATSON—CHESAPEAKE 
3883.

ROOFERS
ROOFERS PAGELBININKŲ 

IR DARBININKŲ
Atsišaukite trečiadienį

8 vai. ryto.
M. W. POWELL
1635 S. Statė St.

HUDSON SCREW 
MACHINE PRODUCTS 

COMPANY 
4500 W. AUGUSTA BLVD,

MERGINŲ AR MOTERŲ
Prie lengvų darbų mažoj maisto 
išdirbystėj. švarūs ir lengvi dar
bai. Arti -gatvėkarių ir Illinois 
Centrai R.R.
viršlaikiu.

KIDD &
2249

Arti ^gatvėkarių ir
Gera mokestis

COMPANY
Calumet

su

reikia moterų
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dienų ir naktį šiftai. Atsišan- 
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

PIRKITE KARO BONUS!

MEDŽIO DIRBĖJŲ
SVARBIAI PROMONEI

CABINET MAKERS — SAWYERS 
ir ASSEMBLY VYRŲ. 49 vai. sa
vaitėj. laikas ir pusė virš 40 vai. 
Geros darbo sąlygos.

PARKHOLME DISPLAY CO.
606 S. Independenee Blvd.

PO PERGALĖS
Ar jūs Mėl ieškote įlerbo? Mes norim nuolatinių darbininkų darbams 
dabar ir po karo. Randasi dabar kaikurių gerų darbų berniukams ir 

suaugusiems vyrams.—Patyrimo nereikia.

Uždarbis Laike Mokinimo.
MIRROR FITTERS PORTERIŲ
ORDEE FILLERS TROKERIŲ

VVAKEHOUSE PAGELBININKŲ
GERA TRANSPORTACUA

Madison, Milwaukee, Division, Halsted, Ogden, Randolph, Lake St. 
gatvėkarių linijoms. Lake St. “L” Washington Blvd. Motor-Couches. 

Netoli Northwestern ir Union stočių.

HOOKER GLASS & PAINT MFG. CO.
659 WASHINGTON BLVD:

KLAUSKITE MR. VIAL

VYRŲ REIKIA
DIRBTUVES DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

DARBAI NUOLATINIAI

MERGINŲ IR
ŠEIMININKIŲ

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

Dienomis ar vakariniais Sftais. 
60c Į VALANDĄ 

PASTOVUS DARBAI

Centrai Envelope &
Lithograph Co.

426 S. Ciinton St.

DIRBTUVĖS DARBININKŲ

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA
PRIE ŠIŲ DARBŲ

TURI BŪTI FIZINIAI TINKAMI

(NEAPRIBUOTO AMŽIAUS)

$145.00 iki $172.00 į Mėnesį
Pamatuojant Valandine Rata

KIEK TAI VIRŠLAIKIO MOKANT LAIKĄ IR PUSE

Geras Valgis Paruošiamas Mūsų Canteen 
GEROS DARBO SĄLYGOS—APMOKAMOS ATOSTOGOS 

GERAS HOSPITALIZACIJOS PLENAS 
Nereikia Laukti Dėl Pasitarimo

ATSINEŠKITE PRIRODYMUS PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS:

PIRMADIENIAIS PERDEM ŠEŠTADIENIAIS
Nuo 8 Ryto iki 4:30 Vai. Popiet.

SEKMADIENIO RYTAIS
Nuo 10 Ryto iki 1 Vai. Popiet.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

Hurley Machine Company
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

ryto

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą, nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302
SEWING MACHINE OPERATORIŲ 
ir RANKOMIS SIUVĖJŲ su ar be 
patyrimo. Išdirbėjai militarinių uni
formų ir civiliniems drabužių. Klau
skit Bolas W. Palutsia
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

DRABUŽIŲ INSPEKTORIŲ prie 
Navy Oficierių uniformų ir civili- 
niems siūtų ir overkotų. Klauskite 
Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

R A D I O
Jūs dabar galite prisidėti prie pro- 
gresyvės _ " .
puikių po karo ateitį. ____
pramoga. Užsidirbkit kol išsimokin- 
sit - ‘

kompanijos apturėdami 
100% karo

Malonios Darbo Sąlygos 
Atsišaukite

Columbia Bedding Co.
1750 N. WOLCOTT

PIRKITE KARO BONUS!
‘A

SKELBKITSS “DRAUGE”

kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTERI 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

šiftas

i

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac

MEDŽIO DIRBĖJŲ
BELT SANDERS — HAND SAN- 
DERS — CABINET MAKERS — 
WOOD TURNER — TRIM SAW-

YERS IR PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Pastovūs darbai dabar ir po kare. 
Laikas ir pusė dirbant šeštadie
niais.

CURTIS CASKET CO. 
1214 W. Van Bnren St.

VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl lengvų 
Porterio darbų, dienomis, 50c į vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikį. SEEley 6306.

M. BORN & CO. 1060 W. Adams

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100* KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
NAKTIMIS PORTERIŲ 
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite 1
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

I

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atriša ti
kite asmeniška!
5 popiet.

CHICAGO
4200 S._______ _____

ar J Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 802

Mažas grūdas dideliu me
džiu išauga. ’

nuo 8:S0 ryto iki

CARTON co. 
PnUaki Rd.

I

REIKIA

DŽENITORKŲ
— ir —

MOTERŲ VALYTOJŲ
UNION STATION BUILDING

OFISUOSE
Jūs galite atlikti savo užduotį pagelbėdamos 

būtinai transportacijos sistemai.
AMŽIUS NĖRA APRIBOTAS

Pastovus Darbas Dabar ir po Karo.

IŠIMTINAI GERA MOKESTIS
48 VALANDŲ SAVAITE 

Laikas ir pusė virš 40 valandų. 
PAKĖLIMAS PO 6 MENESIŲ

Kreipkitės j

EMPLOYMENT OFFICE:

CHICAGO UNION STATION
516 WEST JACKSON

MOTERŲ - MERGINŲ
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

Darbų čionais.
Patyrimas Nereikalingas.

$120.00 mėnesiniai MINIMUM pradinė rata mokant valandine 
tvarka — Labai geros darbo sąlygos — Slack siūtai duodami 
veltui — Skanūs valgiai paruošiami mūsą artimam Canteen 
— Viršlaikis — 6 dienos savaitėje — Atostogos apmokamos 

— Gvarantuotas ligoninės pienas.

Nereikia Laukti Pasitarimui.
ATNEŠKIT PRIRODYMUS PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS: Nuo Pirmadienio 
perdėm šeštadienį, 8 ryto iki 4:30 popiet. Sekmadienio 

rytais nuo 10 ryto iki 1 popiet
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

Platus aprašymas Sv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjy seimo

(Tęsinys)
Trumpai kalba svečias 

Juozapas Bulevičius, radio 
pranešėjas, iš New Yorko, 
ir išreiškia savo linkėjimus.

Kun. Antanas Karužiškis 
įrodo, kad priekaištai kar
tais daromi, būk šie nauji 
pastatai ne lietuvaitėms pa
statyti, yra skaudūs, nerei
kalingi ir neteisingi, nežiū
rint kas juos pirmiausiai 
paleido. Mūsų visos įstaigos 
lietuviukams ir lietuvaitėms 
pastatytos verkte verkia lie
tuvių auklėtinių. Patys prie
kaištus darą dažniausia ne 
tik neremia savųjų lietuviš
kų įstaigų, bet siunčia savo 
sūnus bei dukteris pas kita
taučius. Jis pasakė, kad pa
tys lietuviai nuo senų laikų' 
lengvai pasiduoda kitatau
čių įtakai ir sau skriaudą 
daro. Jie bėga nuo savų, ir 
kaltina savuosius. Tas pri
mena šiam korespondentui 
tiesą tos senos lietuvių pa^. 
sakelės apie vagį, “Vagis 
bėga, vagis šaukia sugau- 
kite vagį”. Kalbėtojas ra
gino ne tik piniginiai remti 
šią įstaigą, bet siųsti čia 
savo dukteris

A. Snarskienė, gina sese
les nuo primetimų kartais 
joms daromų, būk seserys 
gyvena karališkai. Tiesa, 
kad rūmai gražūs, kad j.uo- i 
se švara randasi, bet jų už
laikymas tokiais, jų švaros 
prižiūrėjimas ir skolų mo
kėjimas reikalauja daug rū
pesčio ir daug sunkaus ne . nėra reikalo laukti iki 
tik protinio, bet fizinio dar
bo. Prie mokytojavimo, pa
mokų prirengimo, jos turi

f

i dar ir daug sunkaus rankų 
i darbo, žaismei ir karališ
kam gyvenimui nėra laiko. 
Trisdešimt dolerių j mėne
sį seselė mokytoja uždirb
dama mokyklose jokiu būdu 
negali karališkai 
Tas neįmanoma, 
trisdešimt dolerių 
nuo sesers, skolų
sumažins. Iš tų pinigų rei
kia dar ir pavalgyti. Taigi 
reikalinga ir žmonių para
ma.

I gyventu 
Prie to, 
į mėnesį 
greit ne-

Ką seimas nutarė

Paskutinė kalba, buvo pa
ties vienuolyno kapeliono 
kun. Juozapo Skripkaus, ku
rią jis baigė laimindamas 
visus rėmėjus.

Čia malonus skaitytojas 
gali paklausti, ar be sveiki-

! nimų ir visokių kalbų nebu- 
: vo kokių nutarimų padary
ta. Taip, brangusis skaity
tojau, buvo. Svarbiausias 

i nutarimas, tarp daugybės 
kitų, tai nutarimas steigti 
naujus rėmėjų skyrius su 
klebonų pritarimu, kur gali 
ma, ir rengti Naujos Kop
lyčios Fondo Vajų. Nauja 
koplyčia yra būtinai reika
linga. Vajus gali vykti ir 
šiuo laiku, gi pastatymas 
galės būti įvykintas tiktai 
karui pasibaigus, su vilti- 

įmi, kad iki tam laikui, rei
kalingi pinigai bus surinkti. 
Čia yra kilnus ir visų gerų 
lietuvių remtinas užsimoji
mas. Paremti tą kilnų dar- « — -- - - - . . e

I

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA DARBININKŲ
Savrbūs Skalbykloj Darbai 

GERA MOKESTIS 
Malonios Darbo Sąlygos 

PATYRIMO NEREIKIA

Morshall Sąuare
Wet Wash Laundry

2621 W. Cermak

PARSIDUODA

BARGENAS KURIO LAUKfiTE — 
2 fl. mūro, 16 metų senumo po 4 
kamb. kiekvienas; 2 miegami kamb. 

į Gyvenkit pirmam flete. už 2-trą.
gausit rendos $42.50. už garadžlų 
$8.00. Ant Union Avė. netoli 55th 

. St. Kaina $6.500. Pašaukit vakarais 
, —TRTANGLE 5206.

★ ★★ ★★★★★★ 
★
★
★
★

For Help! 
For Sale I 
For Rent I
For Service!

★ For Results! 
- ADVERTISE -

kas ateis į namus' prašyti 
jūsų prisidėjimo. Aukas ga
lima siųsti tuojau tiesiog į 
vienuolyną seselių Pranciš- 
kiečių adresu: Sisters of'St.

1 Francis, R. D. 10, So. Hills, 
Pittsburgh, Pa.

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABT.ISHED 1909 _ 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL —RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Bombonešis
Pirmame pasauliniame ka

re orlaivis galėjo pakilti 16,- 
000 pėdų nuo žemės, o da
bar bombonešis skrenda du 
kartus aukščiau ir nėra sau
gus nuo priešo šūvių nuo že
mės.

------------------------------ - i

Daug italų gyvena 
kitur

Italija turi 119,800 kva
dratinių mylių ploto (su Si
cilija) ir 45 milijonus gy
ventojų. Virš dešimt milijo
nų italų gyvena kitur, dau
giausia Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, čia jų yra 
apie 6 milijonai. Daug italų 
gyvena Brazilijoje, Argenti
noje ir Uragvajuje. Apie du 
milijonai italų gyvena Pran
cūzijoje. "

bus priklausomas

yra ne kas kitas, 
sveikata ir proto

tai silp* 
ženklas.

Kas pats sau neliepia, tai 
visuomet 
nuo kitų.

Laimė 
kaip tik
tobulumas.

Nedėkingumas - 
nabūdžių žmonių 
Goethe pasakė, kad niekuo
met nematęs, jog doras žmo
gus būtų buvęs nedėkingas.

Koks paukštis, toks ir liz
das.1 -U
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. . _ , Chicago, Illinois
Published Baily, except Sundays,

by the 
LITHUANIAN .CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A meruber of the Catholic Press Association

$£.oo 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.

Prenumeratas kaiaa 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 .......................................................................... 350
Trims mėnesiams ................ '............................................ 1.75
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.25
Vienam mėnesiui .............................................  75

Užsieniuose:
Metams .........................  $8.00
Pašei metų .......................   4.50
Trims mėnesiams ............................................................... 2 50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčianaa tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pysii-aHro sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštas ir ypač 
Jlv > ^oadencįjas sulig Sįvo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
tr_:tpni ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
ta.>u« pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
k< r -spondenci jos laikraštin nededamos.

Fntered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
U 2T the Act of March 3, 1879.

Pastovios laikos besiekiant
Sąjungininkams karo frontuose sekasi. Laimėta Sar

dinija, veik išvalyta Korsika, smarkiai žygiuojama į 
Neapolį. Rytų fronte rusai nesulaikomai eina į priekį, 
priversdami vokiečius trauktis atgal visu frontu. Paci- 
fi'oe irgi sėkmingai kariaujama prieš japonus, užimant 
svarbių strateginių punktų. Pradedami žygiai ir Bur- 
moje. Dėl šių sąjungininkų žygių labai džiaugiasi ki
niečiai, kurie ilgiausiai kariauja ir kurių kiek politinė, 
tiek ekonominė ir socialinė padėtis yra vargingiausia. 
Mat, iš Burmos japonus iškrapščius, atsidarytų sąjun
gininkams artimesni ir platesni keliai pristatyti Kini
jai taip reikalingą karo medžiagą ir maistą.

Visi sąjungininkų pasisekimai karo frontuose dar, 
tiesa, -nepasako, kad tučtuojau pergalės susilauksime. 
Tačiau jie aiškiai mums kąlba, kad kruvinoji ašis ar 
anksčiau ar vėliau bus į dulkes sumalta.
POKARINIO PLANAVIMO KLIŪTYS

lies jau anuo kartu plačiai rašėme, kad šį kartą Va- 
k'rų demokratijos siekia ne tik karą laimėti, bet taip 
pat ir patvaresnę taiką. Kad to pasiekti, reikia gerai 
apgalvoto plano, reikia kad tam planui pritartų ne 
viora kita didžiųjų jungtinių tautų narė, bet visos tau
te-. Dėl to jungtinių tautų tarpe turi būti pilniausias 
suc Įtarimas.

Tokį jungtinių tautų susitarimą ligšiol trukdė Sovie
tų Rusija. Stalinas ir kviečiamas nedalyvavo Preziden
to Roosevelto ir Premjero Churchillio konferencijoje. 
Tai sukelia kalbų, abejonių ir įtarimų, kad Maskva ne- 
soidarizuoja su tais karo tikslais, kokie yra užbrėžti 
At'anto čartery ir Vašingtono konferencijos tautų de
klaracijoje. Stalino veiksmai parodė, kad jo pokariniai 
tikjldi yra visiškai skirtingi.

Toks didžiųjų ir svarbiųjų sąjungininkų neišsiaiški- 
nir_as ir nepriėjimas prie susitarimo labai daug trukdo 
pokarinio gyvenimo planavimui, nuo kurio daugiau
sia pareis taikos atstatymas ir jos palaikymas.
PLANUOJAMOJI MASKVOS KONFERENCIJA

Todėl su pasitenkinimu tenka konstatuoti faktą, kad 
jungtinių tautų susitarimui daroma pradžia. Netrukus 
M skvoje susitiksią trijų valstybių vyrai: Cordell Hull, 
Jungtinių Valstybių sekretorius, Anthony Eden, Di- 
džšjsios Britanijos užsienių reikalų ministras ir V. Mo
lo! jv, Sovietų Rusijos užsienių reikalų komisaras.
KA KONFERENCIJA SVARSTYS?

ITe paslaptis, kad Stalinas siekia pasiglemžti Balti
jos valstybes, veik pusę Lenkijos ir Rumunijos dalį. 
Jis ir Suomijai stato tokius reikalavimus, su kuriais 
sutikus, būtų pažeistas tos valstybės suverenitetas. Ir 
kiti jo planai neaiškūs. Be to, Maskva visu griežtumu 
priešinasi mažesnių valstybių grupavimui federacijų 
ir l.itokiu planu. Tad, Maskvos planai yra griežtai prie
šingi Amerikos ir Anglijos planams inkorporuotiems 
į 2 tlanto Čarterį.

Į tą visą atsižvelgiant, reikia įsivaizduoti, kaip kietą 
riečutą turės perkąsti trijų valstybių užsienių reikalų 
ministrai, susirinkę konferencijom. Be to, galima nu
manyti, kad konferencijoj bus siekiama užtikrinimo, 
kad Rusija pasiliktų kare ligi Vokietija bus priversta 
berąlyginiai pasiduoti. Mat, vis dar eina gandų apie 
separatinės taikos galimumus. Tie, gandai, tiesa, yra 
užginčijami, bet šešėlis vis tik nepašalinamas. Net Pre- 
jadanto Roosevelto dešinioji ranka Harry Hopkins tuo

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

klausimu savo laiku yra pasakęs: “Rusija, karo kerti
nis akmuo, stipriai tebekariauja. Jei mes jos neteksim, 
aš nemanau, kad mes karą pralaimėsim, bet aš pakei
siu savo spėliojimus apie pergalės laiką. Tada, supran
tama, mes prieš save turėtume ilgesnį karą.”

Šiais žodžiais p. Hopkins pasako kelis dalykus: pri
mena separatinės taikos tarp rusų ir vokiečių galimu
mus, jei, atsitikime, rusai iš karo ir pasitrauktų, pergalė 
visvien būtų santarvininkų pusėje, tačiau karas būtų 
prailgintas.

Viską į krūvą suvedus, turime tokį vaizdą, kuris sku
biai reikalauja susitarimo ir tai tokio susitarimo, ku
ris pagreitintų, bet nepailgintų pergalę, kuris gartn- 
taiotų tokį pokarinio pasaulio gyvenimą, kuriame vieš
patautų pastovi, teisinga taika ir kuriame* visos tau
tos, ar didelės ar mažos, galėtų gyventi laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu ir naudotis keturiomis laisvė- 
mit < .s j-

Atsakė Lietuvos priešams
Kastas Jurgėla, New Yorko Lietuvių Tarybos sekre

torius, parašė atsakymą L. Giros laiškui, įdėtam rug
sėjo 21 d. New York Timese. K. Jurgėlos laiškas at
spausdintas tame pačiame laikrašty rugsėjo 25 d. Laiš
ko pabaigoje autorius primena balandžio 5. d. Kaune 
buvusią lietuvių konferenciją ir daro tokią pastabą:

“It ref.used to endorse the German plan for a Lith
uanian Legic-n to combat ‘ ‘bolshevism”. Ninety out 
of ninety-three persons taking part in that conference 
signed a memorandum protesting against the oppres- 
sion at the hands of the Russians in the past and of 
the Germans a t present and demanding the ręstora- 
tion of independence for their country. Many of those 
patriots had paid with their lives for this boid act 
of defiance, and Lithuania was made to suffer the 
most brutal acts of vandalism, yet the Germans were 
obliged to give up their man-hunt to fili the depleted 
ranks of the Wehrmacht.

“Lithuanian, Latvian and Estonian underground 
fighters are eąually opposed to both German and 
Russian aggression. They are fighting for the libera- 
tien of their countries, alongside the Pdes, Czechs, 
Greeks, French and peoples of other occupied count
ries. Only a ąueer mind wauld distort a brave peo
ples fight for freedom into a lust for slavedom or 
a change of slavemasters.”

Lietuviai kovoja už laisvę
Lietuvos Pasiuntinybės žinios paduoda, kad vienas iš 

rimčiausių ir plačiai skaitomas užsienių reikalams pa
švęstas žurnalas “Foreign Affairs” 1943 metų spalio 
mėnesio numeryje (Vol. 22 No. 1) įdėjo Joachim Joesten 
straipsnį ‘‘German Rule in Ostland“ (Vokiečių valdžia 
Ortlande). „ «, »**««(

Nors yra viena kita klaida, bet kiek tai liečia Lie
tuvą, yra apsčiai ir naudingos Amerikos visuomenei in
formacinės medžiagos.

Straipsnyje nurodoma, kad vokiečiams veržiantis į 
Rusiją bolševikams ypatingai smarkiai pasipriešinusi 
galinga lietuvių “penktoji kolona’’ pulkininko Kazio 
Škirpos vadovaujama. Mat sovietų rėžimas dar nebuvo 
įleidęs šaknų, todėl didelės gyventojų masės buvo lin
kusios susidėti su bet kokia jėga, kuri išvaduotų nuo 
bolševikų. Vokiečiai čia turėjo labai gerą progą lai
mėti gyventojus savo pusėn. Toliau autorius sako:

“Deja, Vokietija buvo tada savo jėgos aukštybėse, ir 
nacių armijos žygiavo į Rytus ne draugų ieškoti, bet 
kolonijų užkariauti. Vokiečiai niekuomet nesvajojo grą
žinti nepriklausomybę Balti jos valstybėms. ‘ ‘Laisvės 
Kovotojų“ Kaune sudarytoji vyriausybė egzistavo vos 
kelias dienas. Ji buvo išvaikyta vokiečių kariškosios 
vadovybės, o jos nariai areštuoti. Latvija ir Estija ne
pasidžiaugė ' net ir tokiu nepriklausomybės šmekštelė- 
jimu. Vokiečių invazijos pasekmė buvo ta, kad Pabal
tijo kraštai pakeitė tik ponus.”

įdomu pažymėti autoriaus pažiūrą į “patarėjų” ins
tituciją, apie kurias jis sako, kad “Tik istorija galės 
nuspręsti, ar tos įvairios autonominės” administracijos 
turės būti užskaitytos kvislingų vyriausybėmis, ar už
sitarnaus būti aprašomomis kaipo kabinetais šešėlyje.“ 
Šiuo atveju esanti ypatingai įdomi generolo Kubiliūno 
ir jo Generalinės Tarybos padėtis. Nors Kubiliūnas ir 
esąs nacių pastumdėlis, kuriam antru smuiku griežiąs 
generolas Stasys Raštikis (čia autorius klysta, nes gen. 
Rištikis jokių oficialių pareigų prie vokiečių nėra pa
siėmęs. Gen. Kons. New Yorke pastaba), bet kada vo
kiečiai pareikalavę teikti daugiau pagalbos kovoje prieš 
bolševikus, tai tada juodu pareikalavę daugiau politi
nės laisvės už tą pagalbą. Rentelnas atsisakęs dėl to 
derėtis, o juodu atsisakę nusilenkti jo reikalavimams. 
To rezultate įvykę demonstracijos, streikai ir sabota
žo aktai.

Po to vokiečiai savo jėgomis pradėję mobilizaciją Bal
tijos valstybėse, kuriai gyventojai priešinasi, nors to
kių įvykių ir tokio griežto pasipriešinimo kaip Lietu
voje neįvyko nei Latvijoje, nei Estijoje.

Pacifiko kankinys

Chicagos herojus 
paaukojo gyvybę

Corp. Edward J. Krygow- 
ski, 2823 Short str., paauko
jo savo gyvybę, kad išgelbė
ti kitus.

Su kitu kareiviu jis pali
ko laisvu noru priešakyje, 
kai jo dalinio kareiviai atsi
traukė į apsigynimo pozici
ja

Corp. Krygowski žuvo 
Guadalcanal’e šių metų sau
sio 2 dieną. Jo koja buvo su
žeista priešo kulkosvaidžio,

Antradienis, rūgs. 28, 11H3

VYKSTA NAUJOMS PAREIGOMS

kai priešas artinosi į jo pos
tą. Jis išgirdo šauksmą ir 
manė, jog šaukia jo drau
gas. Nežiūrint jo žaizdos, jis 
ėjo pirmyn, kur buvo šauks
mas. Tai buvo japonų žaban
gos.

* * *
Netoli Corp. Edward J. 

Krygowski buvo rasta skai
čius žuvusių priešų. Tas ro
do, jog jis smarkiai kovojo 
ir gynė poziciją, bandyda
mas atmušti priešą, ir paau
kojo savo gyvybę. Jis paau
kojo savo gyvybę, kad kiti 
jo draugai užimtų saugesnę 
vietą kovoms.

Pereitą sekmadienį karei
vio pasižymėjimo ženklas po 
mirties buvo įteiktas jo tė
vui Joseph Krygowsk’iui, Šv. 
Barboros salėje, 2821 Quinn 
str.

Edward R. Stettinus, Jr. (dešinėj), buvęs lend-leaae ad
ministratorius, iš vieno San Francisco viešbučio vyksta į 
Washington naujoms Valstybės Sekretoriaus pareigoms, 
į kurias paskirtas pasitraukus Sumner Welles. (Acme- 
Draugas Telephoto)

Už milijonus gauta 
lik $2.65

Salt Lake City, Utah. — 
Sužinota, jog Utah valstija 
gavo iš Dan Tomich. natura- 
lizuoto piliečio, už $144,215,- 
000 (face value) Vokietijos, 
Rusijos, Lenkijos, Austrijos 
ir Vengrijos notų. Bet vals
tija nepaliko turtinga. Pa
keitus tas notas, Jungt. A- 
merikos Valstybių pinigais 
gauta $2.65. i

“BACK THE ATTACK” PARODOJE

Ryšium su Trečiosios Karo Paskolos vajumi, Iždo De
partamentas Washingtone suruošė kariškų eksponatų pa
rodą, kurioj gausiai žmonių lankomas kataliko karo ka
peliono skyrius. Kun. M. T. Smith, O.P., driems nekata- 
likams karo kapelionams aiškina bažnytinius daiktus, ku
rie reikalingi altoriui ir dvasiniams kareivių reikalams 
aptarnauti. (NCWC)

(ir~------------- -----------------
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. Visi 
gena Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvarta- 1 
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas H importuotą j 
pirmo# rūšies produktų. i

Laikraščių vaiky diena
Laikraščių vaikai f news- 

boys) pardavė už milijonus 
dolerių vertės karo štampų. 
Spalio 2 dieną jų garbei yra 
skiriama.

Jungtinėhe Amerikos Val
stybėse yra 500,000 laikraš
čiams išnešioti vaikų fnevrs- 
boys).

LEO NORKUS, k

kainomis pristato į alines ir ki-Urmo (wholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. TeL Monioe 0808

. _______________ - #

Ambrosia & Nectar
BEERS

Apvogė automobilį
Pereitą sekmadienį John 

Balaban 1648 E. 50th str., 
Balaban ir Katz Corp. teat
ro generalinis vedėjas, pra
nešė Cihacgo avė. policijai, 
jog vagys paėmė keliones 
bagažą, kuriame buvo už 
$500 rūbų. Bagažas buvo pa
grobtas iš jo automobilio. 
Balaban grįžo iš Rochester, 
Minn., ir automobilį buvo 
pastatęs prie 885 Rush str. V

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys ji kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan. 
galų.

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

Kompani-

S
SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

ClATl

ii. .

Visi dalyvaukime Amu 
Kaskos ir Rapolo Juškos 
koncerte, kuris įvyksta Oc- 
tober 3 dieną. 3:30 vai. po 
pfetų, Chicagoje, Civfc Ope
ra House.

2319 WEST R9O8EVELT ROAD a
*
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Didelis judėjimas

Brighton Park. — šiomis 
dienomis parapijos darže 
pastebimas didelis judėji
mas. čia renkasi seni ir 
jauni, vyrai ir moterys taip 
jau neatsilieka ir vaikai. To 
viso judėjimo priežastis — 
parapijos karnivalas.

Įvairūs ratai nušviesti 
šimtais elektros lempučių 
be sustojimo • sukasi: vieni 
keldami atsirinkusius aukš-i 
tyn, kiti sukdami aplink. 
Juokas ir klyksmas toli gir
disi. Kiti vėl išmėgina savo 
laimę prie įvairių būdų. Dar 
kiti susitikę su savo pažįs
tamais būreliais sustoję šne
kasi ir reiškia nuomonę kas
dieninio gyvenimo reikaluo
se.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

10

iš

m.

Pirkite U. S. Karo Bonus

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų: 
WCFL 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandų.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandų

Rankom!

Skolinam Pinigus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

81 Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Artūro mūšių. Japonus J. 
Klikūnas šiaip ’ apibudina. 
“Japonai kaip buvo, taip ir 

■ tebėra laukiniai žmonės. Ru
sų-japonų kare paimta į ne
laisvę japoną reikėdavo iš-

Taip tai naudingai ir links 
mai šiose rudenio dienose 
praleidžia laiką šios koloni
jos lietuviai. Be įvairių kitų 
dovanų taip jau šiame kar- 
nivale bus didelės dovanos 
— War Bonds vertės $750. 
Tikrai džiaugsis tas, kuris 
gaus $500.00 boną. šiam Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Pane
lės parapijos karnivalo tik
rai yra gera proga išbandy
ti savo laimę ir .už 25c gau
ti vertingą dovaną — boną. ■ 

Namiškis j 
i 
i i 
i

AA
BOLESLOVAS JONUTIS

Gyveno 3615 S. Union Avė. 
Mirė Rugsėjo 25 d.. 
5:24 vai. po pietų, 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Stulgių par., Butvilų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Petronėlę (po tėvais 
Murauskaite), dukterį Bronis- 
lavų ir žentą. Edvardą Deme- 
reckų. 2 sūnus Juozapą ir 
Pvt. Benediktą (!’. S. Army) 
ir marčią Julių. 2 anūkes — 
Sandrą Demereckas ir Joyce 
Catherine Jonutis. švogerkų 
Julių Putramentas ir jos šei
mų ir kitas gimines Ameri
koje. Lietuvoje 2 brolius Pran- 
ciSk.ų ir Joną, seserį Petronė
lę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, Rugsėjo 30 d. 8-tą vai. 
ryto iš koplyčios bus atlydė
tas į' šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydė
tas Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, 
žentas, Sūnai, Marti. Anūkės 
Broliai, Sesuo ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips. Yards 4908.

......... ■

1943 m., 
sulaukęs

Kilo iš

t

| Didžiausia Lietuvių 

I Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus. Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk- 
ainius daiktus zggSprk

Turime didelį 
p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų. Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

T&iuom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Mūri kai i Instrumen
tus.

i 
t

t

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Įsą

t i it

Šaunūs pietūs sūnui 
išleisti

West Side. — Praeitą sek- ren§ti nuogai. Jis net marš-
madienį gražus ir ruimin- kiniuose turėdavęs paslėpęs 
gas J. ir J. Klikūnų namas P^i tr, nežiūrėdamas, kiek 
buvo pilnas svečių: brolių, j 
seserų, artimųjų giminių ir 
draugų, o jų tarpe ir kleb. 
kun. J. Dambrauskas, MIC., 
kuriuos Klikūnai sukvietė 
pagerbimui ir išleistuvėms 
vienturio sūnaus Phil. Prieš Į 
metus liuosnoriai įstojęs į 
kariuomenę Phil šiomis die
nomis Yale universitete bai
gė jam skiriamus kursus lei
tenanto laipsniu ir dabar 
paskirtas prižiūrėtoju, prie 
krovimo laivų transportui. 
Paviešėjęs dešimtį dienų na
mie vakar išvyko į paskir
tą vietą.

Šaunius pietus paruošė 
jauno leitenanto motina, pa
dedama dukterų Helen Žilis 
ir Febronijos, o tėvas rūpi
nosi “linksmąją” puotos da
limi. Per pietus kun. J. Dam
brauskas, apibudinęs lietu
vių jaunimo gabumus, narsą 
ir pasižymėjimus Amerikos 
kariuomenėje, džiaugėsi tu
rįs progos per šiuos pietus 
pasveikinti ir savo parapi- 
jietį-karininką linkėdamas 
jam suvaidinti svarbią rolę 
ir Lietuvoje jai pasiskelhus 
vėl laisva ir nepriklausoma ;

Popietis prabėgo labai į- 
domiai besiklausant J. Kli- 
kūno, kuris pats Rusijos-Ja- 
ponijos kare, gen. Kuropat- 
kino armijoj, yra pergyve
nęs daug šilto ir šalto, ypa
tingai prie lemiamųjų Port

aplink jį bus priešo, puls 
kaip laukinis. Jei tu nespė
si pirma jį nudėti, jis nu- 
dės tave ir dar vieną-kitą. 
Tokie japonai yra ir dabar,J 
kaip matau, iš spaudos. A- 
ziatas — kultūringas žmo- j 
gus — žvėris, begalo pasa- 
lingas. Juc negali niekur pa
sitikėti. ”

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks šį 
vakarą, rugsėjo 28 d., 8 vai. 
vakare, parapijos salėj. Vi
sų draugijų ir organizacijų 
kuopų bei skyrių atstovai 
šiuo kviečiami atsilankyti

I

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PTASTTC MA- 
TEKIOI.AS NATURAI.ES GUM 
SPALVOS DANTŲ FLEITOMS.

x«Velvatone  ̂

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENA

Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal
vos. Neblunka. Visoj šaly žinomos dantų 
pleitos. Permatomos oryštai clear pleltos.

Plnnksnos sunkumo, sanitarės. Paten
kinimas t arantuotas. Materiolas labai pa
našas t Kamtmį. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltai.

1 Darome p'eitas įspaustas ir Į 
gautas tik iš laisniuotų dentistų |

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251

Atdara nuo 9 iki 8. Seitad. nuo 9 iki 4.
KALBAME LIETVVIAKAI

Darome p'eitas įspaustas ir 
gautas tik iš laisniuotų dentįstų

3945 W. 26th St. 2nd Fl. Liw- 2908
30 N. Dearborn Km. 806. Sta. 9649
Vidurinlesčlo vai. 9—4. Antradienį ir 

ketvirtadienį nuo 9 Iki 7.

i

I

I

Iš Kęstučio Pašalpos 
klubo darbuotės

Klubas, kuris daug yra 
prisidėjęs prie Lietuvos ge
rovės, nutarė suruošti kon
certą sausio 9 d., 1944m., 
Lietuvių Auditorijoj.

Programą išpildys Kęstu
čio klūbo choras ir kiti žy
mūs dainininkai.

j pavyktų. Taigi, pačių narių 
didžiausia pareiga lankyti 
parengimus, nes tokiu būdu 
paremsime klubo iždą. Rei 
kia žinoti, kad jei mes pa 
tys nesirūpinsime savo klū 
bu, negalime tikėtis pašali 
niais, kad mumis remtų. Sei 
gantiems nariams yra mo 
karna savaitinė pašalpa. Tu
rime atsiminti, kad reikia 
auginti iždą, kad turėtume

Rengimo komisija jau ds-' kuo patenkinti narius.
da pastangų, k.-d vakaras į Rengimo Komisija

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Šv. rožančiaus mėnuo
Ateina spalių mėnuo. Tas 

mėnuo skirtas šv. Panelės _ iRap. Marijos garbei. Tai yra šv. 
rožančiaus mėnuo. Per tą 
mėnesį uoliai kalbėkime ro
žančių už Amerikos pergalę 
ir Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimą.

Kiek yra kardinolu
Mirė kardinolas Francisco 

Vidai Y. Barraąuer, Tarra- 
gona arkivyskupas, Ispani
joje. šis kardinolas turėjo 
74 metus amžiaus. Ispanijos 
kardinolas mirė būdamas 
Šveicarijoje. Dabar yra 45 
kardinolai.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Budriko Moderniška Krautuve

los. F. Bodrik, Ine
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

194 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA 4%
1751 W. 47th Street

-- --------------------- ----------------
TN X P W p Yrs Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflšles 
•^aaDaaal Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

dl Atvykite | mėsų jardą ir apžiūrėkite sta-
ką ir aukštą rūšf LENTŲ — MILLWOBE
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLA — 
dėl garažų, porėtų, viską, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE su musų ekspertais 

f1 kasltnk pertaisymo namų.

AP BO RAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

ČARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo T valandoj ryto iki S:SO valandos popiet

,1

*
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A. "Į* A
GRASILDA

BURKAUSKIENE
(po tėvais Jarusevičaitė)
Mirė Rūgs. 25 d., 1943, 10 

^ai- ryte, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo 

Panevėžio apskr., Pušaltų pa
rap., Vitėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Konstantų, dukterį Ade- 
Ime, sūnų Konstantą Jr., se
serį Oną Palevičienę ir švo
gerį Joną, dvi brolienes Jie- 
vą. Mascis ir Oną Pranskevi- 
čienę ir jų šeimas gyvenan
čias Baltimore, Md., ir daug 
kitų giminių ir pažstamų.-Lie
tuvoje paliko dėdes, tetas, bro
lienę, anukus ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4546 S. Rockvvell St. Telefo
nas Vir. 0150

Laidotuvės jvyks trečiadienį. 
Rūgs. 29 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo Švenč. Panelės 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės. sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū
nus, Brolienes, Švogcris, Dė
dės. Tetos, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG DR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

MONUMENT CO.Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas h Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

M

1

s- j

ą.-’-
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Ą
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JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NakM

4905-S7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 5741-1742
033-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vrL Pirmad Ir Ketvirtai vak. 

ii stotim WGES (1390), su Povilą fialtimieru.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagią jy 
Jūsų finansiškam stoviui prieinama*.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordą

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T1 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The Worid.

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: RF.ZTBV.vmA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL
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Septyni žuvo automobilio katastrofoje 
prie skerskelio, kai traukinys ėjoX

Pereitą sekmadienę prie 
South Bend, Ind., automobi
lį ištiko nelaimė. Septyni as
menys žuvo, keturi vienos 
šeimos, kai į automobilį su
davė šaunus New York Cen
trai traukinys. Traukinys 
važiavo iš Chicagos. Visi žu
vę yra iš South Bend.

Traukinio garvežis, kuris 
sudavė į automobilį prie Ar- 
nold gatvės skerskelio, nešė 
su savim sudaužytą automo
bilį pusę mailės.

Automobilio katastrofoje 
žuvo Joseph Prusiųski, 37 
metų, jo žmona Jeannette, 
35 metų, jų duktė Christine, 
9 metų, ir Frank Prusinski, 
Joseph brolis. Kiti žuvę yra

Valentine Michalski, 39 me
tų, manoma, jog jis automo
bilį vąiravo, Isadore Michal
ski, 42 metų, ir Genevieve 
Lagocki, 41 metų.

Skerskelio sargas pareiš
kė policijai, jog jis davė 
ženklą, kad automobilio vai
ruotojas sustotų. Jis pasakė, 
atrodė, kad vyras sėdįs prie

! automobilio vairo buvo įsi- 
leidęs į kalbą ir įvažiavo į 

■ bėgius, ir tiesiai į traukinio 
lcckomotyvą.

Moterys kviečamos

nuo
gruo-

armijan
Illinois valstybėje 

rugsėjo 27 dienos iki
džio 7 dienos, 1943 metų, no
rima gauti 70,000 WACS. 
Tuo reikalu gub. Green pa
skelbė vajų ir kreipiasi į 
jaunas moteris, kad jos sto
tų į WACS (moterų armijos 
korpusan).

d

J

Keista ir graudu...
Pereitą pirmadienį polici

jos rekorduose buvo pažy
mėta trijų vyrų mirtys.

Town Hali policija pareiš
kė, jog Leonard Anderson, 
43 metų amžiaus, 1313 Le- 
land, persišovė ir nusižudė 
pats savo namuose po na
minių ginčų. Našlė Anna, 40 
metų, pareiškė, jog ji įsakė 
Andersonui apleisti namus, 
po jo nebuvimo 18 dienų.

Nesveikata prie mirties 
privedė dar du kitus, skai
toma kaip sauvižudystė. Au
kos yra Thomas Watkiss. 67 
metų, 7440 Ellis, kuris ras
tas peršautas mirtinai prie 
šaligatvio, netoli jo namų, 
ir Joseph McGrath, 65 metų,

į

995 susirgimai 
paralyžiumi

Chicago area pereitą sek
madienį jau buvo užregist
ruota 995 susirgimai para
lyžiumi, skaitant nuo tos li
gos epidemijos prasidėjimo. 3420 Irving Park, kurio rie 
Tas skaičius apima Cook 

Platinkite įdomiausią dien- kauntę, įskaitant Chicagos 
raštį “Draugą”. j miestą.

Traukinys nebuvo sužalo
tas. Po 40 minučių pavėlavi
mo nuvažiavo.

šai buvo perpiauti.

Pirkite Karo Bonus.

Du žuvo traukinio 
nelaimėje

Charlottesville, Va.— Che- 
sapeake ir Ohio keleivinis 
traukinys pereitą sekmadie
nį nuėjo nuo bėgių. Nelai
mėje žuvo inžinierius ir 
gaisrininkas, ir buvo sužeis
tas brakeman. Nelaimėje su
žeista dešimt U. S. kareivių. 
Traukinys vežė vokiečių ka
ro belaisvius.

Trečioji tarnybos koman
da, Baltimore. Md., pareiškė, 
jog nė vienas belaisvis nežu
vo ir nepabėgo.

I Mayoras Kelly pagerbs lietuvius

Jis atsilankys i Anna Kaskas ir Rapolo 
Juškos koncertą sekmadienį

VISI DALYAUKIME NEPAPRASTAME KONCERTE, 
KURIS ĮVYKS OCTOBER 3 DIENĄ, 3:30 PO PIETŲ, 

CIVIC OPERA HOUSE, CHICAGOJE

I

Pereitą sekmadienį žuvo 
du Michigan Centrai gele
žinkelio bėgių taisytojai, kai 
traukinys sudavė į bėgių tai
symo mašiną, šiaurės vaka
rų Gary pakraštyje. Vienas 
darbininkas buvo sužeistas.

IWNCE

Žymaus

i
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publikos minias. Tad gar-
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bė bus Čikagos lietuviams 
ir garbė mūsų artistams.

mūsų tautiečiai-lietuviai 
artistai sutraukia dideles

g 
gi

ANNA KASKAS - ONOS KATKAUSKAITĖS
Garsios Metropolitan Operos Artistės

IR

RAPOLO JUŠKOS
Basso

Chicago Civic Opera House
Sekmad., Spalio-Oct. 3 d., 1943, 3:30 v, p. p

gais tautiečių balsais. Už

Lietuviai pasinaudokime 
nepaprasta proga. Susi
rinkime pasigerėti žavin-

I
Sekmadienį, spalių (Oct.) 

3 dieną, 3:30 vai. po pietų, 
, Chicagoje, Civic Opera 
House, įvyksta nepaprastas, 
šaunus, žavintis Anna Kas
kas ir Rapolo Juškos kon
certas Tai bus lietuviškųjų 
meno ir muzikos jėgų nepa
prastas pasirodymas.

Anna Kaskas yra žymi ir 
nepaprasta Metropolitan o- 
peros solistė, jos balsas yra i 
žavintis ir malonus. Rapolas 
Juška yra gabus muzikas ir 
turi galingą ir žavintį baso 
balsą. Lietuvaitė daininin
kė ir lietuvis muzikas išpil
dys koncerte programą. Pro- i 
grama bus įvairi ir nepa
prastai graži.

Į Anna Kaskas ir Rapolo 
Juškos koncertą atvyksta 
Chicagos majoras Edward 
Kelly.

Miesto galva savo atsilan
kymu pagerbs ne tik žymius 
lietuvių dainininkus, bet ir 
mus lietuvius. Todėl mes gau
siai atsilankykime į koncer
tą ir pagerbkime mayorą 
Kelly, kuris rodo daug gra
žios širdies lietuviams.

Koncertas čia pat. Todėl 
kas dar neturite tikėtų į 
koncertą — tuojau įsigyki
te. Koncerto tikėtų reikalu 
kreipkitės į “Draugo” ad
ministraciją arba šiais tele
fono numeriais: Canal 8010 
arba Canal 6102.

Sekmadienį, October 3 die
ną, rezervuokite koncertui, 
nes tai yra kartu ir lietuvių 
meno, dainos ir muzikos 
šventė.

Majoras Ed. Kelly
Užpildykime Civic Opera 

House. Dalyvauti šiame kon
certe yra lietuvių garbės rei
kalas.

Lietuviai gražiai užsire
komenduoja Chicagos mies
to gyvenime, tat parodyki
me savo jėgą meno, muzikos 
ir dainos srityje. O tai paro
dysime, jei gausiai dalyvau
sime Anna Kaskas ir Rapolo 
Juškos koncerte.

pildykime didžiulę Chica
go Civic Operos salę. įro- 
dykime kitataučiams, kad 
nevien Lilly Pons, Ma
riau Anderson savo pa
garsėjimu užpildo Civic 
Opera rūmus, bet, kad ir

Mirštanti nori pamatyti 
savo seserį

Yra paieškoma Adolphina 
Navickati (gal Navikaitė ar 
Navickaitė), kuri yra atvy
kusi į Jungtines Amerikos 
Valstybes 1910 metais. Ji 
yra kilusi iš Lietuvos, ir pa
eina nuo Ludavienų (gal Ly- 
davėnų?)

Jos sesuo Philadelphijoje 
miršta ir nori pamatyti 
prieš mirtį. Apie tai mus in
formuoja Brooklyno diocezi- 
jos kurija, per kunigą Anta
ną C. Martinkų, Dievo Ap- 
veizdos parapijos kleboną.

RAPOLAS JUŠKA

X Kun. dr. K. Rėklaitis, 
Tėvų Marijonų provincijo
las, lydimas kun. dr. J. Vaš
ko, Marianapolio kolegijos 
direktoriaus, vakar atvyko 

• į Chicago dalyvauti Anna 
Kaskas koncerte, kuris į- 
vyks spalių 3 d., Chicago 
Opera House.

X Mykolą Navicką, žymų 
cicerietį, stambų parapijos, 
draugijų ir katalikiškos spau 
dos rėmėją, jo vardadienio 
išvakarėse Vardinių klubas 
šį vakarą, smsirinkęs į jo 
puošnius namus, 1601 So. 
49 Ct., sveikins ir keldami 
taures linkės savo amžinam 
nariui sveikatos ir ilgiausių 
metų.

X Liudvika Paliulienė iš 
Roseland praneša, kad ma
žiausiai pora šimtų žmonių 
iš tos kolonijos dalyvaus 
Anna Kaskas ir Rapolo Juš
kos koncerte spalių 3 d., Chi
cago Civic Opera House.

X Prel. M. Krušas sutei
kė stambią auką ir davė sa
lę šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų apskričiai, ku
ris ruošia vakarą spalių 24 
d. seserų Pranciškiečių Bra- 

; zilijoj naudai. Toji seserų

Į

I

Įsigykite bilietus iš anksto, nes dar galima gauti geresnis pasirinkimas. Bilietų kainos 

yra sekančios: $3.30, $2.75 ir $2.20. Bilietų dar galite gauti ir kolonijose pas platintojus. Nuo 

27 d. rugsėjo bilietų bus galima gauti ir Teatro Kasoje (Civic Opera House) 20 No. Wacker Dr. 
Tel. RANDOLPH 9229. Kuriems yra patogiau, galite tiesioginiai kreiptis į "Draugo" įstaigų 

2334 So. Oakley Avė. Telefonu kreipkitės šiais telefonų Nr.: CANAL 8010,8011 ir CANAL 6102

Įlindo pro langą ir 
apvogė

Pereitą sekmadienį Chica
goje pavogta už $30,000 pa
tiesalų (rūgs). Tų patiesalų 
savininkai ir nukentėję yra 
H. C. Nahigan ir Sons Ine., misija reikalinga greitos pa- 
2522 W. Chicago avė. Vagys 
anksti pereitą sekmadienį [ 
įlindo pro langą ir paėmė 12 
karpetų (kilimų).

įkrito ežeran
Pereitą sekmadienį 55 me

tų amžiaus vyras nukrito 
ežero pakrantėje prie Mont-

galbos.
X Šv. Jurgio parapijos 

vakarienė praeitą sekmadie
nį visais atžvilgiais pavyko. 
Kūnui pasotinti šeimininkės 
patiekė skanaus valgio, o 
dvasiai — komp. A. Pocius 
suruošė žavingą iš dainų nu
pintą programą. Kleb. prel. 
M. Krušas sveikintas jubi

liejaus proga.
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