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SĄJUNGININKAI UŽIMA NAPOLI! 
Kacams Corska salai IŠVARĖ NACIUS IŠ KALNU POZICIJŲ 

ddrOSl vis strukiau By kuriuo laiku atims tq miestą iš nacių 
ŠIAURĖS AFRIKA, rūgs.,

29. — Prancūzų aukštosios 
komandos pranešimu, naciai 
Corsica saloje dabar valdo 
tik 15 mylių ilgio frontą 
Bastia-Borgo-Foelli apylin
kėj. Šiuo laiku naciai skuba 
pasitraukti iš tos salos, ir 
evakuavo kalnuotą apylinkę 
tarpe Corte ir jūros. Prane
šimas sakė sąjungininkai va 
kar užėmė Piedicroce. *

Sunaikino japonų Wewak bazę,
ir

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 29.—Šiandien praneš
ta, kad suvirš 200 sąjungi
ninkų lėktuvų beveik sunai
kino didžiulę japonų Wewak 
bazę, Naujoj Gvinėjoje Iš 
viso sunaikinta 58, o gal 61, 
priešo lėktuvų ir septyni 
naujai, atvykusio konvojaus 
laivai.

Bombavo aerodromus
; Du daliniai Liberator bom 

-bėrių skrido aukštai virš 
tos bazės ir numetė bombas 
ant dviejų iš keturių aero
dromų. x Bombos privertė 
priešlėktuvinių patrankų į- 
gulas pasitraukti, ir padegė 
ant aerodromų esančius prie 
šo lėktuvus.

Dešimts dalinių Mitchell 
bomberių tuoj sekė, skris
dami tik virš medžių viršū
nių, numesdami bombas tie
siog ant visų keturių aero
dromų ir kulkosvaidžiais nuolat spaudžia 
apšaudydami visą apylinkę. Finschhafene.

Japonai desperatiškai ko-

Atakuojantieji bomberiai 
taipgi apmėtė uosto apylin
kę bombomis, ir paliko tris 
tankerius ir keturis trans
portus skęstančius. Tuo pat 
metu sunaikinta ar apga
dinta 29 kareiviniai laivai. 
Transporto laivai siekė iki 
5,000 tonų dydžio.

Sąjungininkų lėktuvai 
taipgi skrido Naujos Gvinė
jos pakraščiu į šiaurę nuo 
Finschhafen, apšaudydami 
laivus Hansa įlankos apylin 
kėj, ir trekus važiuojančius 
pakraščio vieškeliu.

Centraliniuose Solomonuo į 
se amerikiečiai atakavo ja
ponų pozicijas Kolombanga- 
ra saloje, o 38 japonų lėk
tuvai bandė pulti Velia La- 

J velia salą, bet sąjungininkai 
lakūnai juos išsklaidė.

Arčiau Finschhafeno.
Į pietryčius, australiečiai 

pėstininkai ir jų artilerija 
japonus

I

Apgadino laivus.
Bent 50 japonų lėktuvų voja iš apkasų ir kulkosvai- 

buvo sunaikinta ant žemės džių lizdų vakarinėj ir šiaU- 
ir kiti 8 buvo nušauti ori- rinėj pusėj miesto, ir jų lėk- 
nėse kovose, kuomet 20 ja- tuvai atakavo sąjungininkų 
ponų pakilo priešintis Ame- Į linijas, bet padarė tik mažus 
rikos lakūnams. nuostolius.

MARINAI OKUPAVO 
NANUMEA SALA

HONOLULU, rūgs. 29.— 
Admirolo Chester Nimitz 
štabas šiandien pranešė jog 
šio mėnesio 4 d. Amerikos 
marinai užėmė Nanumea 
salą, kuri yra toliausiai į 
šiaurę iš Ellice grupės pietų 
Pacifike. 
mu, kad 
paruošti 
paleista 
dančios marinus ant tos sa
los.

Nanumea yra antra Elli
ce salų, kurią amerikiečiai 
okupavo. Funafuti buvo už
imta balandžio mėnesy. Nu- 
namea yra tik 500 mylių nuo 
japonų Tarewa bazės Gil- 
bert salose.

Kartu su praneši- 
ta sala užimti ten 

aerodromą, buvo 
ir nuotraukos ro-

“SAFETY MEST”

t

I

LONDONAS, rūgs. 29. — Jungtinių Tautų pranešėjas 
per Aldžyro radio sakė sąjungininkai jau randasi Napolio 
priemiesčiuose. Vokiečių DNB žinių agentūra sakė nariai 
evakuavo kelis miestus į šiaurryčius nuo Napolio.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 29. 
—Penktoji armija jau pavarė nacius iš jų paskutiniųjų 
pozicijų kalnuose virš Salerno ir dabar vejasi juos lauku 
tik kelias mylias nuo Napolio. Laukiama pranešimo apie 
įėjimą j Napolį by kuriuo momentu. Pavaryti iš pozicijų 

(kalnuose, naciai traukiasi, ir sąjungininkai dabar valdo 
visą Sorrento pusiausalį, kuris perskiria Napolio ir Sa
lerno įlankas.

Gen. Clark vadovaujami amerikiečiai ir britai anksti 
vakar rytą pradėjo galutiną puolimą priešo linijų kalnuo
se. Iki pietų jie jau buvo užėmę Nocera, svarbų vieškelių 
centrą prie lauko vedančio į Napolį. Tuoj po to sąjungi
ninkai užėmė Castellammare, svarbią laivų bazę pietiniam 
Napolio įlankos krante, 
naciai pradėjo trauktis i 
gali būti, trauksis iki pa
sieks Ventura upės liniją, 
toli į šiaurę nuo Napolio. <

Informuoti sluoksniai Lon 
done sakė penktosios armi
jos daliniai jau įėjo į istoriš 
ką Pompeii, prie Vesuvius 
ugniakalnio, iš kur lėktuvu 
tik 13 mylių į Napolio cen
trą.

Arti Avellino.
Amerikiečiai linijos deši

nėj prasimušė šešias mylias 
šiaurėn per silpną opoziciją.

Partizanai sakosi 
apleidę Split uostą 
NEW YORKAS, rūgs. 29.

—Jugoslavų partizanų ko
munikatas, kurį transliavo 
Jungtinių Tautų radio iš 
Aldžyro, pranešė, kad dėl 
priešo spaudimo ir po dide
lių kovų partizanai evakua- 

1 vo Split uostą. Pranešimas 
sako karinė medžiaga iš to 
miesto išvežta.

Vokiečiai vakar pranešė, 
kad jie okupavo tą uostą.

Vienoj Pacifiko salų upėj smagiai vėsinasi Amerikos 
kariuomenės inžinierių dalinys. Ant aukšto kranto karei
vis su kulkosvaidžiu juos saugo nuo japonų sniperių.

(Acme-Draugas Telephoto) j

Lakūnai nuskandino 
japonų laivą
CHUNGKING, rūgs. 29. 

— Amerikiečiai lakūnai 
Tongking įlankoj bombavo 
japonų tankerį ir paliko jį 
beskęstantį. i »

Rusai atakuoja nacius vakarinėje 
Dnieperio pusėj

Artinasi prie Kievo, Gomelio, ir Orshos
LONDONAS, rūgs. 29.— 

Premjeras Stalių šiandien 
išleido specialų dienos įsa
kymą, kuriuo praneša, kad 
rusų kariuomenė užėmė Kre 
menchugą.
Rusai atakuoja nacius vaka

. ° ir pasiekė iki 7 mylias nuo 
Avellino, kelių ir geležinke
lių centrą, rytuose nuo Na
polio.

Britų kariuomenė išlygi
no didelį pralaužimą vakari
nėj jų linijos pusėj ir įstei
gė tiesią liniją tarpe San 
Angelo ir Malti. Adrijatikos 
pakrašty, Gen. Montgomery 
vadovaujami kareiviai varo
si šiaurėn iš Margherita. di 
Savoia ir užėmė Zappanet- 
ta, Manfredonia įlankoj, tie
siai į rytus nuo Foggia.

Pietinėj linijos pusėj bri
tai pradėjo galutiną varyma 
si prieš nacius kalnuose į 
šiaurę nuo Salerno. Prie Sa
la miesto jie rado iki šiol 
didžiausią opoziciją. Tas 
miestas kelis kart buvo už
imtas ir prarastas, bet šį 
kartą sąjungininkai tvirtai 
jį užėmė ir jau žygiuoja to
lyn.

Tvarkiai traukiasi.
Žinios iš fronto sako prie

šas tvarkingai traukiasi.. 
Pranešimai nemini, kad bū
tų suimama didesni skaičiai 

1 belaisvių.
Išrodo, kad naciai jau ank 

sčiau numatė, kad jie nega
lės atsilaikyti prieš smar
kiuosius puolimus ir jau bu
vo sudarę planus greitam 
pasitraukimui.

Aštuntosios armijos fron
te, suimti vokiečiai paražu- 
tistai skundėsi, kad jie vie
ni buvę palikti atlaikyti są
jungininkus.

Prastas oras sulaikė lėk
tuvų atakas ant priešo karei 
vinių ir susisiekimo linijų. 
Tačiau keli sąjungininkų 
patrolės daliniai užtiko ke
lis priešo lėktuvus ir vieną 
jų nušovė.

1 Sąjungininkai šiuo laiku 
skubiai taiso Foggia apylin
kės aerodromus, kuriais nau 

j dosis atakom ant pietinės 
Vokietijos, Italijos ir Bal
kanų.

Napolio mieste vis dar de
ga dideli gaisrai. Matomai 
naciai padega visus įrengi
mus, kuriais sąjungininkai 
galėtų naudotis.

ŽADA APKLAUSINĖTI BROWDERĮ 
APIE JO PASAKYTAS KALBAS

WASHINGTON, rūgs. 29. 
—New Y orko atstovas Bar
ry prašė Atstovų rūmų mi- 
litarinio komiteto pirmsėdį 
May reikalauti Amerikos 
komunistų partijos sekreto
rių Eari Browder paaiškin
ti savo padarytus pareiški
mus apie Rusijos kooperavi- 
mą su Amerika ir Anglija.

Barry sakė Browder pa
reiškė jog Rusija nestos ka
rau prieš Japoniją, neduos 
Amerikai bazių Sibire iš ku 
rių būtų galima bombuoti 
Japoniją, ir kad moralinis 
ne militarinis, silpnumas su 
laikė atidarymą antro fron
to Europoje.

Atstovas May sakė Brow- 
der kalbos turi iššaukti ofi
cialų atsiliepimą, ir Brow- 
der turi būti paklaustas ar 
jis pareiškęs savo mintį ar 
Stalino mintį? Iš kur jis ga
vęs žinias apie sąjungininkų 
karinių jėgų didumą?

Anot Barry, jeigu Brow- 
der pareiškimai nebuvę tei
singi, jis turi būti skaito
mas moraliniu sabotažnin- 
ku, o jeigu jo pasakymas 
apie Rusijos intencijas esąs 
teisingas, tai Amerika turi 
žiūrėti į reikalą realiai ir 
elgtis pagal tokią nuožiūrą.

Barry taipgi sakė joks 
ašies propagandistų pareiš
kimas nepadėjo Hitleriui ir 
Hirohito daugiau negu Brow

i kietija. Browder reikalavi
mas antro fronto kaip kam 
išrodo kaip grąsinimas, kad 
jeigu greit nebus antro fron
to, Rusija galinti priimti 
tokį vokiečių pasiūlijimą.

UNIJOS RAGINA 
GRĮŽTI | DARBUS

LONDONAS, rūgs. 29.— 
Unijų viršininkai šiandien 
ragino 9,000 darbininkų 
grįžti į darbus Vickers-Arm 
strong ginklų dirbtuvėj. Ar 
bitracijos taryba atsakė 
jiems algų pakėlimą. Darbi
ninkai jau antra savaitė 
streikuoja.

Škotijoj angliakasiai jau 
antra diena streikuoja.

—----------------------------

Curran paliekamas 1A
NEW YORKAS, rūgs. 29. 

—Draft boardas vakar nu
tarė palikti Joseph Curran, 

i National Maritime unijos 
prezidentą, 1A klasifikaci
joj. Jo klasifikacija bus pa
mainyta tiktai, jeigu Prez. 
Rooseveltas to reikalautų.

Šiaurėje, -rusai keliuose 
punktuose varosi gilyn į 
Baltinsi ją, ir artinasi prie 
Gomelio, Orshos, Mogilevo 
ir Vitebsko. Britų radio pra 
nešimu, dabar jau vyksta 
kovos Gomelio gatvėse.

žemiau Gomelio rusai o- 
kupavo dar 150 kaimų, ir 
dabar prisiruošia persikelti 
per Dnieprą. Persikėlę, jie 
galės varyti nacius atgal iki 
Bugo ir Dniestro upių.

Naciai Baltrusijoj taip 
greit bėga, kad palieka pri
ruoštas pozicijas be jokio 
pasipriešinimo. Rusų prie
šakiniai daliniai vejasi bė
gančius vokiečius ir išskir
sto nacių dalinius taip, kad 
vėliau atvykstą rusai karei
viai gali lengviau nacius 
pribaigti.

Arčiau Smolensko.
Varydamiesi per Smolens

ko vartus — 50 mylių spra
gą tarpe Dniepro ir Dvinos 
upių — rusai pasiekė iki 38 derio, ir nė joks pareiški- 
mylias nuo Smolensko ir iki mas nėra buvęs toks kenka. 
Krasnoye, tik 26 mylias nuo 
Oraha.

Kiti rusų daliniai užėmė1
Ploskaya, Mstislavl, ir Zya- su gandais būk 8U_
brovka. darys atskirą taiką su Vo-

15 sužeista traukinio 
nelaimėje
SANBORN, Minn., rūgs. 

29.—šiandien popiety du va
gonai Chicago & North 
Westem geležinkelio trauki 
nio apsivertė ir krito gra 
bėn. Sužeista penkiolika as
menų, vienas jų kritiškai.

PAVIENIAI LĖKTUVAI 
PUOLĖ VOKIETIJA
LONDONAS, nigs. 29.— 

Berlyno radio pranešė, kad 
pavieniai sąjungininkų lėk
tuvai padarė mažus nuosto
lius vakarinėj Vokietijoj. 
Vakar dieną patrolės lėktu
vai apgadino kelis nacių 
traukinius. Vienas lėktuvas 
negrįžo.

PADĖJO FULGRIGHT
BYLIŲ 15ALĮ

WASHINGTON, rigs.
—Senato užsienių reikalų 
komitetas šiandien padėjo 
Atstovų Rūmų užgirtą Fui-i 
bright bylių į šalį, ir nutarė 
paruošti savo pareiškimą 
pokarinės taikos reikalu.

Fulbright bylius numr tė 
Amerikos dalyvavimą tarp
tautiniam organe palaiky
mui nuolatinės taikos.

MASKVA, rūgs. 29.—Ru
sų kariuomenės smarkiai 
puola nacius rytinėj pusėj 
Dniepro upės, kad kuogrei- 
čiausiai pribaigti priešo ba
zes tame krante. Kievo, Kre- 
menchugo ir Dnieipropetrov- 
sko apylinkėje naciai despe
ratiškai laikosi savo vis ma
žėjančiose linijose rytiniam 
krante. Vietomis jie net 
bando kontratakuoti rusus.

Rusų kariuomenės orga
nas Raudonoji žvaigždė sa
kė rusų mechanizuotos jė
gos keliuose punktuose smar 
kiau pasivarė ir perkirto 
naciams pabėgimo kelius iki 
Dniepro upės.

Gilyn Baltrusijon.
Rusų didžiosios kanuolės 

šaudo per Dnieprą ir šimtai 
rusų lėktuvų nuolat bom
buoja nacių pozicijas vaka
riniam Dniepro krante. Tie 
lėktuvai taipgi apšaudo na

cius persikeliančius per upę.

Už "A” kuponą tuoj 
gausime tik 2 galionus

WASHINGTON, nigs. 29. 
—OPA vakar pranešė vidi r- 
vakarinių kongresmonų 1 o- 
mitetui, kad planuojama vi- 
durvakarinėse valstybėse au 
mažinti “A” galiono kupo
no vertę iki 2 galionų. Ta 
žinia neva pagrįsta patiki
mu raportu. Ohio atstos jg 
Brown sakė toks įsakyir s 
pirmiau buvo numatytas šio 
mėnesio 21 d., bet buvęs ku
riam laikui atidėtas.

I mingas Jungtinėms Tau
toms.

Browderio kalbos rišamos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASfflNGTONO. — 

Randama pritarimo byliai 
padidinimui mokesčio karei
vio vaikučiams. Norima pa
kelti mokestį už tarnaujan
čiųjų pirmuosius vaikučius 
nuo $12.00 iki $18.00 mėne
siui. Žmonos tebegaus $50.00 
mėnesini.

IŠ LONDONO — Italijai 
bus duota proga tapti są
jungininke, jeigu ji dabar 
parodys tikrą norą visomis 
išgalėmis padėti sąjunginin
kams prieš savo buvusios 
sėbrus nacius. Tas ameri
kiečiams kareiviams nepatin 
ka.
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Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
vienuolynas, Elmhurst, Pa.

Gauti įspūdžiai pirmąjį kartą 
apsilankius pas seseles
Daug girdėjęs, bet nieką-1 

da neaplankęs Nukryžiuoto
jo Jėzaus seselių vienuoly
no. Todėl, sugrįžęs iš Ame- 
rikos Lietuvių Konferenci
jos ir pasitaręs su kleb. kun. 
Mykolu J. Urbonu, pasiry
žau kelioms dienoms imti a- 
tostogų ir važiuoti tiesiog 
į šventosios Marijos Vilią, 
Elmhurst, Pa.

Aš ten praleidau tris gra
žias, bet atmintinas rugsėjo 
8, 9 ir 10 dienas, kupinas 
maloniausiais ir kilniausiais 
įspūdžiais.
Vienuolynas žaliuose 
kalneliuose

statula, nuo kurios Pašau- Į 
lio Išgelbėtojas su išskėsto
mis rankomis laimina ne I 
vien seseles, bet ir kiekvieną 
ateivį ir visą žmoniją.

O gėlyno grožis ir gėlių 
įvairumas, žavėte žavi... Už 
gėlyno puiki altona su įsiur
busiais vynuogynais, ir arti 
jos maloninga Šv. Marijos 
statula. Tai nepaprasto ir j 
nuostabaus grožio aplinku
ma susidomi, dvasia atgy
ja ir tampi kūrybingas. Čia 
dar ir krištolinis fontanas... J

UNIJOS VIRŠININKAS PANEIGTA ĮSTATYMĄ
ma 1040 m

~ ------------- - . . - . ............... - — - - > j —-

kapinės seselėms laidoti, sevičaitė) 1940 m. ir Gem- Pirkite Karo Bonus. 
Nors Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselių Kongregacija įsikū
rė 1924 metais, ir ji šian
dien .turi 76 seseles-nares, 
bet .per tą 19 metų gyveni-1 
mo vienuolyne mirė tik pen
kios seselės: Elena (Kasins- 
kaitė) 1936 m., Rozalija Ma- I 
rija (Benusaitė) 1937 m., 
Angelą (čepukevičaitė) 1939 
m., Marija Alphonsus (Mu-

DR. VAITUSH, OPT.

Se-
na-

Našlaity na s ugnies 
sunaikintas

Nukryžiuotojo Jėzaus 
selės 1928 metais Įsteigė
šlaityną, prie kurio pradė
ta 8 skyrių pradžios mo
kykla. Iš 115 vaikų, auklė
jamų tame našia ityne, maž
daug ketvirtoji dalis baigė 
šią pradžios mokyklą.

Šių metų vasario 3 dieną 
sudegė našlaitynas. Tai di
delis smūgis seselėms, taip 
pat našlaičiams

(Nukelta į 3 pusi.)

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

tik risna pora aklų visam gy
venimai. Saugokite jaa, leisdami 
ižegsamtnuotl jas moĄernlSkiausta 
metodą, kuria regėjimo mokalaa 

gali sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akixUų, kurie pašauna 
vis* akių >«Hilni|.

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

OPTOftCETBISTAI
1801 So. Ashland Aveno*

Kampe* lS-to. 
TetetcMM OAMAT. MM, CMm*.

OFIHO VALAJTDO8:
ĮLaadlM * m Iki S-S* p. m

Trečiad. ir Mtad. »:!• a. m. 
_______ iki u- m-_________

Netoliese Scrantono mies
to, žaliuose Pennsylvanijos 
kalneliuose, kvepiančių pu- 
šių ir įvairiausių Ž31iuojan-

Vienuolyno vyresnioji
Nukryžiuotojo Jėzaus Se

selių vienuolyno vyresnioji 
yra motina Bonaventūra. Ji 
nors dar jauna amžiumi, bet 
sumani pedagogė ir aukštų
jų mokslų vienuolė. Ji 1940

čių medžių antspalviuose, metais buvo išrinkta kaip 
randasi Nukryžiuotojo Jė
zaus seselių vienuolynas, ša
lia kurio ties skerskelių ma
tai nedidelę, bet nepaprastai 
įspūdingą Liurdo šventovės 
vietą.

Tuojau junti antgamtinę 
dvasią. Gi žvelgdamas į pa
tį vienuolyną, kurio prieša- 
kis nuo didžiojo kelio pada
bintas nuostabiais akmens 
skliautais, susikaupi kilnio 
mis mintimis, realizuodamas, 
kad tas vienuolynas tai 
skaisčiųjų Kristaus sužiedo- 
tinių buveinė.

Kristaus statula gėlyne
Išorėje prieš patį įėjimą ; 

vienuolyną ir koplyčią yri 
išilgas ir platus gėlynas, ku 
rio viduryje pastatyta graž 
ir imponuojanti Kristau:

-Jūsų garantavimas
R. J. Thomas (centre), vice prezidentas CIO ir prezi- Optometncaiiy Akių Specialistas 

dentas UAW, Texas valstybės šerifo Milnerio išvedamas ■ 
iŠ aliejaus darbininkų Unijos SUSirinkimn HoUSton, Texas, svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
už tai, kad paneigė valstybės įstatymą, taikomą darbi
ninkų unijų organizavime. (Acme-Draugas Telephoto)

mAPGUTI^
VIENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 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, I1L
GROvehiU 2242

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,

i tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
j so trumparegystę ir toliregystę. 
r Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
i se atsitikimuose egzaminavimas da- 
' romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama » mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Daagely sMtikinni akys
■Ma be * triniu Kainos pigisui kaip 

pirma.
4712 South Ashland At.

Phone YABDS 1373
Jaunuoliai kurie nenriimami 1 

karo aviacijos skyri- priežas
ties spalvų neregėsimo — (color' 

i blindness), kreipkitės prie manęs
Apsiimu išgydyti.

tyrusių mokytojų seselių, ku-1 Tarp žaliuojančių girių, 
rfos kaip skaisčios vaidelu- pastebi išdirbtus protarpius, 
tės šviesuolės vyktų į Lais- pavestus laukams, kuriuose 
vą ir Nepriklausomą Lietu-1 dirba ir seselės, padedant 
vą pasiaukoti Tėvynės kul-. 
tūros aukurui ir dirbti pa
čių brolių lietuvių naudai, 
visos lietuvių tautos 
vei.

I

vyresnioji trims metams, ku
riems išsibaigus 
1943 metais vėl tapo išrink
ta vyresnioji sekantiems 
trims metams. Jos asmeny
bė labai maloni ir idealinga. 
Ji savo gyvybę atidavusi 
Kristui, gi savo gyvenimą 
aukojo vienuolyno gerovei ir 
Dievo garbei.

Didysis motinos Bonaven
tūros gyvenimo uždavinys ir 
nuopelningas pasiryžimas, 
tai atstatyti našlaityną, lai
mėti skaitlingų pašaukimų 
ir seselėms pastatyti būti
nai reikiamą modernų vie
nuolyną, kuris čia Ameriko- Seselių nusiteikimas tikrai 
je būtų tikrasai krikščioniš- vienuoliškas ir maloniausias, 
kojo mokslo švyturys ir lie- gi iš skaisčių jų veidų iš- 
tuvių kultūros židinys. Po skaitai antgamtinį motyvą 
karo, jei būtų reikalas, tu
rėti gana priruoštų ir pri-

šiais
gero

kitiems darbininkams. Sese
lės turi didelį ūkį, kuris yra 
gražiausioje tvarkoje. Ga
nyklose ganosi galvijų. Ma
tai ir kitų ūkio pastatų.

i

i

Skaisčioje žalių 
kalnelių padangėje

Per tas visas tris dienas 
buvo didelė laimė gyventi 
skaisčioje žalių kalnelių pa 
dangėje ir gėrėtis Dievo gam 
tos grožiu.

Gerosios motinos Bonaven 
tūros rūpesčiu, visa buvo 
priruošta, ir iš to visa turė
jai tik džiaugtis. Šv. Mari
jos koplyčia erdvi ir graži.

Mėlynas ežeras, 
vasarotojams vieta

Vyresniosios motinos Bo
naventūros dėka, j 
mėlynuoju Maryville ežeru, 
šalia kurio krantų pastaty 
ti nameliai vasarotojams. 
Liepos mėnesį į čia suva- 

1 žiuoja mergaitės praleisti 
malonias atostogas, gi rug
pjūčio mėnesį bernaičiai. 
Jaunimui ir vasarotojams 
tai gražiausioji vieta. Lie
pos ir rugpiūčio mėn. semi- 

jaunimą. 
drausmė

naristai prižiūri 
Visur pavyzdinga 
ir tvarka.

Netoliese ežero

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
KainomisI

Telefonas

I“
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 So. Talman Avė. 
gėrėjaus TeL GROvehQi 0617

Office TeL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 A, 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare
Trečiad. ir Nedčliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel YABds 4787 
Namų tel PROspect 1930

Tel CANal 6122

DR. BIEŽIS

T«L

DR. G. SERNER

randasi
ir tą ramybę, kurios nema
tai pasauliečiuose.

Neišmeskite savo senų išdavėtu rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuyėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė, 

labai geros rfiAtes moterų kailiniai, kailiukai* papuoštais arka 
cloth ko**t parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
s?

J

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
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 ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’ts
25 metų patyrimas 

TeL: Yards 182S 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dtrbtuvš 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34 th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Qd 8
Nedėlioj pagal sutartį.

EXTRAI EXTRA1

REMKTPB! 
SENA 

LIETUVIU 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

Permainytas 
vardas ir 
adresas

W• MLA? s* y•

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St 

Phone YARDS MM

I

YABds 9944

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso teL V IR girna 0036
Bendendjos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—8 Ir 1—8:30 F. M 

Trečiadieniais pagal sutartį

T«L YABds 5921.
Bea.: KENieood 5107.

DR, A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAS EB CHIRURGĄ.?

2201 W. Cermak Road
V alandoe 1—3 popiet ir 7—8 ♦ • 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadieni' 

vakarais ofisas uždarytas

REZIDENCIJA
.\3241 TVest 66th Place 

TeL REPublic 7868

TeL CAHal 0257
Ras. teL: PROspect 665»

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

Besidenrija: 6600 Sc. Arteci&r Art
VALANDOS. U v. ryto iki 3 pa

6 Iki 0 vaJ vakar*

TeL YABds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 Wert 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

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furaitars

ALESAUSKAS
and SONS

4f-

J

— w I
Ii! lt ;

I

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadimiai* 

« Šeštadieniais
V alandoe: 3 — 8 poniei.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

♦729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TeL MIDvay 2880 Chicago, m
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rrtu, nuo 2 ik> < 
▼aL popiet ir nuo 7 iki 8£0 tai. vak. 
Nedėliomia uuo 10 iki 12 vaL dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Ant r.. 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.

Telefonai:
Ofiso — HEMiock 5849
Rezid. — HEMiock 2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.A 
OFISO VALANDO8: 

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9: 
Trečiadieniai* ty Sekmadieniais 

_________ nagai sutarti______ ■ 

Ofiso Tel................ VIRginla 188«

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
UGONIUS BROMĄ:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
ZnttMi k Mdb. tik KMttariofc

STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS OCMOMB 

NUOŠIMČIO RATOMS.CZED

".L< LlBEGAi. tARHiNGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savtngs and Loan In- 
■urance Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR tYMIAUSIA LIETUVIŲ FINALINI {STAIGA 

- 44 lietai Sėkmingo Pataraavtee ! —

STOTO SAVINGS and LOAN ASSOC1ATION
TEL. CALCMET 411* Jo*. M. Mozerta, 8«',. S2M 80. HALSTED 8T.

d

0

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės
liepsną kad graži.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TTTTNOT*
r

REIKIA

HELP WANTED — VYRAI

Karo Gamyba Dabar 
Po Karo Ateitis

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

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSE

DIRBTUVES DARBININKU — 
MATERIAL HANDLERS—KAR
TONU UŽKLEJUOTO JU — SLIT- 
TERS — SĖT UP VYRU — MA- 
CHINISTŲ — TOOL MAKERS.
Geros dabar ir po karo progos. 

Bonai dirbantiems naktimis.
Darbai arti jūsų namų.

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

*

t

*

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoJph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING
CORPORATION

Door No. 5, House No. 3. 
13th & Clark Sts.

DIRBTUVES 
DARBININKŲ

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

Atsišaukite

4435 S. WESTERN BLVD.
VIDUR-AMŽIAUS VYRO. Trimming 
stock klerko dėl išdirbėjo vyrams 
drabužių ir militarinių uniformų. 
Turi mokėt rašyt ir skaityt angliš
kai. Rašykite: Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1040 W. ADAMS

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS MEKANIKU — 
čiausia mokestis, geriausios 
sąlygos, svarbūs darbai. ~ 
HARRY MATSON—CHESAPEAKE 
3883.

Aukš- 
darbo 

Pašaukite

KARŲ VALYTOJŲ
SVARBUS KARO DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA
Matykite Pullman Foreman.

NICKEL PLATE
COACH YARDS

93rd & Blackstone Avė.

HUDSON SCRfW 
MACHINE PRODUCTS 

COMPANY 
4500 W. AUGUSTA BLVD

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PI.

HELP WANTED — MOTERYS

. MOTERŲ
100^ Karo Darbams

Amžiaus 20 iki 45
Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE

Cofl»nonwealth
i

Edison Company
NEEDS WOMEN

for

EMPLOYE CAFETERIA

MERGINŲ AR MOTERŲ
Prie lengvų darbų mažoj maisto 
išdirbystėi. švarūs ir lengvi dar
bai. Arti gatvėkarių ir niinois 
Centrai R.R.
viršlaikiu.

KIDD &
2249

Gera mokestis

COMPANY
Calumet

su

MEDŽIO DIRBĖJŲ
SVARBLU PROMONEI

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

PARKHOLME DISPLAY CO.
606 S. Independence Blvd.

MERGINŲ IR 
ŠEIMININKIŲ 

LENGVIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS 

Dienomis ar vakariniais šiftais. 
60c Į VALANDĄ 

PASTOVUS DARBAI

MERGINŲ ir MOTERŲ
Dieną ir naktį darbai. Drill Press 

Operatorių Defense dirbtuvėje.

THE MAYFAIR CO.
4521 North Kedzie

VYRAI IR MOTERYS

5-day week
4 to 5% hours

in the middle of 
the day
Meals and Uniforms 
furnished free

PORTERIŲ
DIENOMIS DARBAI

SCHWEFER'S BAKERY
939 Armitage .

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

REIKIA VYRU
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir nakti šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO 
4200 S.

mio 8:30 ryto iki

ar

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

į Employment Ofisą, nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden ■— Room 302

PO PERGALES

ryto

Ar jūs vėl ieškote darbo? Mes norim nuolatinių darbininkų darbams 
dabar ir po karo. Randasi dabar kaikurių gerų darbų berniukams ir 

suaugusiems vyrams.—Patyrimo nereikia.

Uždarbis T,a.ike Mokinimo.
MIRROR FITTERS PORTERIŲ
ORDER FILLERS TROKERIŲ

WAEEHOUSE PAGELBININKŲ
GERA TRANSPORTACIJA

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

Netoli Northwestem ir Union stočių.

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

KLAUSKITE MR. VIAL

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 LAIKA 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 PERDĖM ŠEŠTADIENIAIS
Nuo 8 Ryto iki 4:30 Vai. Popiet.

SEKMADIENIO RYTAIS

Į
VYRŲ

SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTVVELL CANDY CO.

3501 Potomac

LANGU VALYTOJO
LOOP OFISŲ BUDINKE
Pastovūs darbai, 8 vai. į dieną.

222 W. ADAMS ST. 
ROOM 948.

VYRŲ
DĖL STOCKROOM
$40.00 IKI $45.00

Į SAVAITĘ PRADEDANT 
PATYRIMO NEREIKIA

Švarus viduj darbas. Darbas die
nomis. Puikios progos greito įsi
dirbimo. Atsišaukite tuojaus.

MALING BROS.
811 S. VVabash.

REIKIA KLERKO

Maliavos ir Hardware krautuvėje. 
Turi būti patyręs.

GREENHUT & CO. 369 E. 61st St.

VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl lengvų 
Porterio darbų, dienomis, 50c ’J vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikj. SEEley 4304.
M. BORN & CO. 1040 W. Adams

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA
KELETĄ VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
i

Nūo 10 Ryto iki 1 Vai. Popiet.
/

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

«

s

Hurley Machine Company
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

Centrai Envelope 
Lithograph Co.

426 S. Clinton St

&

MERGINA

Už knygvedę (bookkeeper). Turi 
būti patyrusi.

GREENHUT & CO. 369 E. 61st St.

TARNAIČIŲ
House Vyrų ir 
Vacuum V yrų.

Aukščiausia mokestis, malonios 
darbo sąlygos, pilno laiko darbai.

MATYKIT MISS F AUT 
HOUSEKEEPING DEPT.

SENECA HOTEL

i
Apply

Employment Office
Room 1800

72 West Adams Street
Monday through Friday
8:30 a. m. to 4:30 p. m.

200 E. Chestnut St.
BISMARCK HOTEL

Randasi
Pastovių Darbų 
TARNAITĖMS

$80.00 i Mėnesį.
Atsišaukite į 

PERSONNEL DEPT.
ROOM 200

134 N. LASALLE ST.
RADIO

galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateit). 100% karo

Jūs dabar 
gresyvės 
puikią po _____ ____
pramoga. Užsidlrbkit kol išsimokin- 
sit kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

šiftas

PARDAVIMU

Vatikanas pasiuntė 
protestą naciams

SEWING MACHINE OPERATORIŲ 
ir RANKOMIS SIUVĖJU su ar be 
patyrimo, išdirbėjai militarinių uni
formų ir civiliniems drabužių. Klau
skit Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

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

Nepatyrusių Vyrų
Išsilavinimui kaipo

LATHE ir MILLING MACHINE 
OPERATORIAIS. RENCH HANDS 

IR ASSEMBLERS
GERA MOKESTIS

Vertingas Išsilavinimas.
I Puikios progos nuolatiniams po 
ikaro darbams. Randasi taipgi darbą

ABELNIEMS DIRBTUVĖS 
DARBININKAMS

Hannifin Mfg. Co.
621 S. Kolmar

LENGVI PORTER DARBAI
40 vai. j savaite. Valandos nuo 4 
popiet iki 12 vid-urnakčio. Laikas ir 
pusė virS 40 vai. už virSlaUcj. Klaus, 
kitę Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1040 W. Adams

i
FOUNTAIN PORTERIŲ 

IR DIŠIŲ PLOVĖJŲ
Gera mokestis—geros valandos. 

’ KESSEN DRUGS 
908 Wllson Avė. 

Tel. ARDmore 1900.

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną Ir nakti šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ' ryto iki

~m7>t7r'vŲ nukryžiuoto Jėzaus 
----------------  SESERŲ VIENUOLYNAS

(Atkelta iš 2 pusi.)

Tačiau seselės pasitiki 
Dievo Apvaizda Ir duosnių- 

i jų savo tautiečių parama- 
j Visos meldžiasi, pasitikėda- 
mos, kad lietuviškoji visuo
menė išties gelbstančiąją ran 
ką ir, Dievui padedant, naš- 
laitynas bus iš naujo atsta
tytas.
Vienuolynas ir akademija

Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selių vienuolynas įkurtas 
1924 metais. Motiniškuose 
vienuolyno rūmuose randa
si novicijatas- bei naujoky
nas. Plačiai lietuvių visuo
menei lig šiol mažai .tebuvo 
žinoma, kad siaurose vienuo
lyno patalpose yra ir aka
demija, kurioje kandidatės 
ir naujokės studijuoja high 
school ir kolegijos mokslus. 
Čia, tarp keturių vienuolyno 
sienų — paties Dievo aki
vaizdoje, visos uoliai ruošia
si į prityrusias mokytojas, 
kad užėmus atitinkamas vie
tas lietuvių katalikų para
pijų mokyklose. Be to, jau 
22 seselės yra gavusios aukš
tųjų mokslų laipsnius ir tu
ri pilnas teises mokinti ne 
vien pradžios mokyklose, 
bet ir aukštesniosiose (high 
schools).

Prieš šį pasaulinį karą, 
motina Bonaventūra ir sese- 

I lė Gabrielė Marija studija
vo lietuvių kalbą, istoriją ir 
literatūrą Vytauto Didžiojo 
universitete, Kaune, ir gau
tus aukštuosius mokslus da
bar suteikia kitoms seselėms, 
kurios jau moko arba ruo
šiasi mokinti lietuvių para
pijinėse mokyklose ir vasa
riniuose kursuose.
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VVaShington. — Britų 
dijas paskelbė, remiantis

PARSIDUODA MARQUETTE PARK
—5 fletų mūrinis namas, 4 po 3 ir
1 fletas beismente. 4 kambarių. 2 
karam mūrinis garadžius. Atsišaukit ' 
prie savininko: 6842 s. talman ■nranešimais iš Šveicariios irAVĖ. (ant 2-tro aukšto užpakaly). 1 PrdneblULdiS IS SVeicanjOS ir

ra-

Laimė yra ne kas kitas, 
kaip tik sveikata ir proto 
tobulumas.
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For Help! 
For Sale!
For Rent!
For Service!
For Results!

- ADVERTISE -

Italijos rubežiaus, jog Peru- 
vijos ambasadorius prie Šv. 
Sosto, buvo paleistas nacių, 
kai Vatikanas pasiuntė 
griežtą protestą maršalui 
Albertui Kesserling’ui, na
cių jėgų vadui Italijoje.

Pirmiau buvo pranešta, 
jog Peru vi jos ambasadorius 
prie Šv. Sosto buvo areštuo
tas nacių, kai jis į Romą 
grįžo iš Šveicarijos. Šią žinią 
paduoda “The. Register 
spalių 3 dieną.

Kareiviški paltai
Penki armijos paltai

Seselėms lemta graži ir . 
skaisti ateitis

Nukryžiuotojo Jėzaus se- 
overcoats) yra apmokami selės jau nuo 1926 metų su
su $75, kaina vieno šimto maniai mokytojauja neskait 
dolerių karo bono.

Prakaitavimas
CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ. 
KURĮ NORITE GAUTI!

j

. |

Nedėkingumas — tai silp
nabūdžių žmonių ženklas. 
Goethe pasakė, kad niekuo
met nematęs, jog doras žmo
gus būtų buvęs nedėkingas.

PIRKITE KARO BONUS! (

In Ameriea’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTARTJSHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

“Prakaitavimo liga” 
metais Londone 
tūkstančių gyventojų nuva
rė į kapus.

1485 
daugelį

I

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

MOTERŲ - MERGINU
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

Darbų čionais. 
Patyrimas Nereikalingas.

8120.00 mėnesiniai MINIMUM pradinė raita mokant valandine 
tvarka — Labai geros darbo sąlygos — Slack siūtai duodami 
veltui — Skanūs valgiai paruošiami mūsų 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 DUBŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė. Cicero

Baisus maras
Arabijoje 427 metais siau

tė stebėtinas maras, žmo- 
’ nėms akys išpuldavo.

Kas pats sau neliepia, tai 
visuomet bus priklausomas 
nuo kitų.

I Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.
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Tte Ūiickest, Švist Way 
YOU Cm Help Wio Uis
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DifMtt BONOS—STAMPS
Now!

■ _____ .-■-l

lingose lietuvių katalikų pa
rapijų mokyklose. Katechi- 
zacijos darbas dar plačiau 
varomas ten, kur nėra para
pijinių mokyklų. Jos taip 
pat apaštalauja lietuvių pa
rapijose, ruošdamos lietuvių 
vaikus prie Pirmosios šv. 
Komunijos ir prirengdamos 
ateities gyvenimui, kad lie
tuvių vaikai būtų praktiški 
katalikai ir susipratusieji tė
vynainiai lietuviai.

Nukryžiuotojo Jėzaus se
selėms, pasiaukojusioms Die 
vui ir Tėvynei, lemta graži 
ir skaisti ateitis. Plačioji 
lietuvių visuomenė turėtų 
daugiau susidomėti ir labiau 
susirūpinti našlaitynu, ku
ris atsirado griuvėsiuose ir 
būtinai reikalingu nauju vie
nuolynu. Dabartiniame vie
nuolyne iš vargo tegalima 
tik apie 55 lovas sustatyti 
Likusioms 
vietos. Gi 
gyvenant 
sveikatai.

seselėms nebėra 
tokiose sąlygose 
kenkiama savo

su aukomis gera-Laiškus
dariai ir aukotojai gali siųs
ti sekančiu adresu:

Sisters of Jesns Crucified, 
St Mary’s Vilią, 
Elmhurst, Pa.

Kun. A. Tamoliftnas

Skelbkitės “Drauge1
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- by the
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$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
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Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Beina 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
Vięnam mėnesiui ......................................................................... 75

Užsieniuose:
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Pusei metų ....................    4.50
Trims mėnesiams ............................................................... '. 2u5O
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisitmdiama 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, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
•arpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Dar apie komunistų vado veikla
K ON G BES  MANO BALSAS

Kongresmanas William E. Barry (demokratas iš New 
Yorko), sužinojęs apie komunistų lyderio Earl Brow- 
der kalbas praėjusį sekmadienį Chicagoj ir Gary, Ind., 
pasiuntė kongreso militarinų reikalų komisijos pirmi
ninkui kongresmanui Andrew May (demokratui iš Ky.) 
telegramą, reikalaudamas ištirti komunistų vado kalbų 
šaltinius.

Kongr. W. E. Barry stipriai pasipiktinęs Browderio 
pareiškimu, kad, girdi, komunistiškoji Rusija nema
nanti stoti į karą prieš Japoniją ir nesirengianti už
leisti amerikiečių karo lakūnams savo bazes Sibire.

“Aš skatinu tamstą ’, rašo kongr. Barry, “pašaukti 
Brovvderį stoti prieš militarinių reikalų komitetą, kad 
jis nurodytų tokio savo tvirtinimo autoritetą.”

MANO, KAD BROWDERIS PASITARNAVO PRIEŠAMS
''Toliau kongresmanas stato klausimą, ar Brovvderis 

išreiškė maršalo Stalino nusistatymą?
“Jei jo pareiškimas, liečiąs Rusijos tikslus, yra tei

singas, Amerika turi būti realistiška ir suiyg to turi 
tinkamai pasielgti/’ ~

“Jei tai yra klaidinga, Browderis turi būti tardomas 
kaipo moralinis sabotažninkas.”

Tikrai įsidėmėtinas yra šis kongresmano Barry pa
reiškimas kongreso militarinių reikalų komiteto pir
mininkui:

“Ne vienas pareiškimas, padarytas ašies propagan
distų, nebuvo tiek naudingas Hitleriui ir Hirohito, kiek 
3rowderio ir nebuvo tiek destruktyvus jungtinių tautų 
tikslams.”

Pasakyta teisybe.
JIS TURI PASIAIŠKINTI

Jau ne pirmą kartą Browderis ir žodžiais ir savo 
veikia išeina prieš Ameriką. Kai jis slapta važinėjo po 
kitų kraštų sostines taikos metu arba kai jis kursto 
žmones prieš savo krašto vyriausybę normaliais lai
kais, tai dar, kaip sakoma, pusė bėdos. Bet kai yra ve
damas žūtbūtinis karas su piktais ir pasalingais prie
šais ir Browderis, Amerikoj veikiančios komunistų par
tijos vadas, išdrįsta taip kalbėti, kaip jis kalbėjo praė
jusį sekmadienį, jis turi būti priverstas pasiaiškinti 
atitinkamoms valdžios įstaigoms ir sustoti teikti vie
nokį ar kitokį patarnavimą Amerikos priešams.

AMG k komunistai
KOMUNISTŲ SPAUDOJE RODOMAS 
NEPASITENKINIMAS

Pastaruoju laiku labai ryškiai metasi į akis komu
nistų nepasitenkinimas sąjungininkų organizuojama mi- 
litarine vyriausybe okupuotiems kraštams valdyti ir 
tvarkyti. Toji vyriausybė yra vadinama — AUied Mili- 
tary Government (sutrumpintai — AMG).

Pirmoje vietoje tą nepasitenkinimą rodo Sovietų Ru
sijos spauda, kuri yra išimtinai komunistiška ir val
džios kontroliuojama. Tos spaudos balsai, kaip visais 
kitais atvejais taip ir šiuo, nuaidi ir kitų kraštų ko
munistų spaudoj, kuri taip pat yra Maskvos įtakoje 
ir netiesioginėje kontrolėje.

Klausimas kyla, kodėl komunistai AMG nėra paten

kinti ir ją kritikuoja?
Kas akyliau seka Maskvos politiką ir Mhskvos agen- 

tų-komunistų veiklą Amerikoj, Anglijoj ir kitur, į šį 
klausimą gali greitai ir aiškiai atsakyti.
AMG IR ATLANTO ČARTERIS

rieiKia neužmiršti, kad sąjungininkai (Amerika, An
glija ir kilos jungtinių lauuį nares f, Karui pusioaigus, 
vyauys j gyvenimą Atlanto uarterio dėsnius.

Kai ui ueoemaaL ir per Kai kut/ įaiaą po Karo, atim
tus iš nacių, rasistų ir japonų muitanstų kraštus lai
kinai vamys ir tvarKys aolG. sios santarvininkų mm- 
tarmes vyriausybes pareiga nūs sutvarkyti jungtinių 
tautų užimtus kraštus, sudaryti sąiygas, kaa patys 
žmones teisingu ir demokratišku buau įssumatų sau 
valdžią ir Kaa po to gaietų jau gyvenu laisvu ir nepri
klausomu gyvenimu.
AMG IK BALTUOS VALSTYBĖS

Aišku, kad AMG laikinai turės tvarkyti Italiją, Pran
cūziją, Balkanų valstybes ir pačią Vokietiją. Be to,

AaiG turės liUKinai valdyti ir tvarkyti Baltijos val
stybes, Lenkiją etc.

Kaip gerai žinom, Sovietų Rusijos armija artinasi 
prie Baltijos valstybių ir Lenkijos. Ir dėlto, Sovietų 
Rusija, kaipo Amerikos ir Anglijos santarvininke, tuo
jau, Kaip tiK išvys vokiečius iš tų kraštų turės pakvies
ti AMG, kad perimtų valdžią, laikinai tvarkytų jų rei
kalus ir padėtų Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir 
kitų kraštų žmonėms atstatyti laisvas ir nepriklauso
mas valstybes ir savo laisva valia, be svetimos įtakos, 
globos ar prievartos, išsirinktų sau tinkamą valdžią.
KOKIE KOMUNISTŲ PLANAI?

Komunistams, suprantama, AMG iš esmės nepatin
ka. Juk niekam nėra paslaptis, kad Maskva turi komu
nistinius kvislingų komitetus ne. tik Baltijos valsty
bėms ir Lenkijai, bet veik visoms Europos tautoms. Ji 
nori, kad jos (Maskvos) komitetai užimtų valdyti iš 
nacių išlaisvintus kraštus, bet tik ne AMG. Čia kaip 
tik ir slepiasi klausimas, kodėl komunistai nepaten
kinti AMG ir ją kritikuoja.

Nors komunistai AMG ir nepatenkinti, tačiau Mask
va vis tik yra atstovaujama AMG vienetuose, kurie 
tvarko amerikiečių ir anglų užimtas teritorijas. Su
prantama, kad panašiai turės būti ir su Sovietų Ru
sijos armijų užimtomis teritorijomis, kurios nepriklau
so Rusijai. Išeinant iš to dėsnio, aišku, kad ir Rytų 
Europos kraštus — Baltijos valstybes, Lenkiją ir ki
tus, turės perimti AMG ir juos laikinai tvarkyti.

LIETUVA GREIT SUSITVARKYS
*Kas*iiečia Lietuvą, mes jaučiame, kad ten AMG dar

bas būtų lengvas. Lietuvos žmonės, pergyvenę dvi bai
sias okupacijas, yra apsisprendę ir vieningi. Kaip greit 
iš jų krašto bus išvytas okupantas, taip greit patys 
susitvarkys, išsirinks sau valdžią. Tuo baigsis AMG 
pareigos, nes Atlanto Čarterio dėsniai Lietuvoje jau 
bus įgyvendinti.

Tremtinių reikalai
Visuotinoji Amerikos Lietuvių Konferencija, buvusi 

Pittsburghe, plačiai svarstė Lietuvos tremtinių šalpos 
klausimą. Konferencijai buvo patiekta tikrų žinių apie 
skaudžią tremtinių būklę ir dėl to priimta tokio turi
nio rezoliucija:

KADANGI Lietuva buvo Sovietų Sąjungos okupuota 
nuo 1940 m. birželio mėnesio iki 1941 birželio mėnesio, 
ir MII

KADANGI Sovietų Sąjungos okupavimo metu buvo 
iš Lietuvos išvežta apie 50 tūkstančių civilinių Lietu
vos piliečių, kurių tarpe daug senių ir mažų vaikų, ir

KADANGI išvežtųjų adresai ir būklė yra nežinomi jų 
giminėms ir Amerikos lietuviams,

TAI KONFERENCIJA NUTARIA įpareigoti Ameri
kos Lietuvių Tarybą kreiptis į Statė Departamentą ir į 
Amerikos Raudonąjį Kryžių su prašymu išgauti iš So
vietų Sąjungos vyriausybes ir Sovietų Sąjungos Rau
donojo Kryžiaus ar Raudonojo Mėnulio Rago (Red 
Crescent) adresas Lietuvos tremtinių, patikrinti jų būk
lę ir nurodyti kelią, kuriuo einant būtų galima suteikti 
pagalbą tiems, kurie pagalbos yra reikalingi.

Šita rezoliucija išplaukia iš ir yra priimta draugiš
kumo ir humaniškumo dvasioje. Konferencija reiškia 
vilties, kad ji tokioje pat dvasioje bu3 sutikta ir joje 
išreikštas prašymas bus draugiškai ir humaniškai iš
pildytas.

Nėra abejonės, kad sudaromasis prie Amerikos Lie
tuvių Tarybos šalpos komitetas, kurio veiklai šiuo me
tu yra sudaromi planai, į šią rezoliuciją kreips rimto 
dėmesio ir, kiek leis sąlygos, ją vykdys.

Ar jau įsigijai U. S. Trečiosios Karo Paskolos bonų? 
Jei ne, dar turi laiko. Jei permažai pirkai, dar daugiau 
bonų įsigyk. Kiekvienas mūsų nupirktas U. S. bonas 
priešui yra didelis smūgis.

FILIPINAI KAPELIONAI U. S KARIUOMENĖJ

Filipinai kunigai-jėzuitai įstoję kapelionais į Amerikos 
kariuomenę ir paskirti į sudarytus filipinų pulkus. Dabar 
jie lanko kapelionų kursus Harvard universitete. (NCWC)

Pasikalbėjimas su vysk. G. E. Pelletier
— PRIVAČIAME VYSKUPO BUTE. — Iš PULPITO — 
ŽEMYN PRIE ŽMONIŲ. ŠIRDŽIAI MTCrr.fr, O 
VALLAI — TIE PATYS SIEKIMAI. — 98 NUOŠ. 
MOKYKLŲ TURI KATALIKAL — ŽODELIS DĖL 
LIETUVOS. *

Kas gi tas kraštas — Que- 
bekas, kad jį* Roosevelt ir 
Churchill pasirinko savo 
svarbiesiems ęasika 1 b ė j i- 
mams? Kokia tenai gyveni
mo santvarka, kokios ten 
nuotaikos?

Norėdamas tą kraštą pa
žinti ne tik iš gatvės įspū
džių, bet ir iš įtakingų as
menų lūpų, užsukau pas tos 
provincijos vieną veikliausių 
asmenų, katalikiškosios ak
cijos centrinį vadovą — Jo 
Ekscelenciją vyskupą G. L. 
Pelletier.

Privačiuose vyskupo 
kambariuose

Pasirodo, kad jis buvo la
bai prielankus keliaujančiam 
lietuviui. Įsivedė į savo pri
vačius kambarius. Čia sie
nos buvo y ustatytos knygų 
lentynomis.

— Įdomu, Ekscelencija, 
kokie čia Valstybės ir Baž
nyčios santykiai.

— Valstybė laisva ir Baž
nyčia laisva, — pradėjo dės
tyti vyskupas. — Vyriausy
bę mūsų provincijoje suda
ro katalikai. Parlamente 95 
nuoš., ar gal net 98 nuoš. 
yra katalikų. Taigi santy
kiai natūralūs ir paprasti. 
Visoje Kanadoje vaizdas 
kiek kitokesnis; katalikų tu
rime 43 nuoš., susijungusių 
protestantų 19 nuoš., angli
konų 15 nuoš. Tačiau įdo
mūs statistikos daviniai: 
nuo 1931 m. iki 1941 m. per 
tą dešimtmetį katalikų pa
augo 161z2 nuoš., susivieniju
sių protest. — 9 nuoš., bap
tistų — 9 nuoš., o presbite- 
rijonų sumažėjo beveik pen
kiais nuošimčiais. Taigi ka
talikų prieauglis didžiausis 
ir katalikų gyventojų pro
centas krašte auga.
Katalikų akcija

— O kaip genai vystosi 
Katalikų Akcija? žinau, kad 
Ekscelencija šiam darbui .va 
dovaujate...

— Ne taip seniai šį pasky
rimą gavau. Keletą mėneBių 
gilinausi į padėtį. Planuo
jame ir veikiame. Esame pa
siryžę pasirinkti kurią svar
besnę idėją visomis priemo
nėmis ją stengtis įgyvendin
ti. Šiuo metu per pamokslus, 
studijų klubus, laikraščius 
norime žmones daugiau pri

tas bus vadovaujamas to* 
pačios šviesos, jei kiekvie- 
,nai širdžiai bus įdiegta ta 
pati meilė, o valiai — tie 
patys siekimai, žmonės jau
sis vieningi, mylėsis kits ki
tą ir eis tuo pačiu keliu. Kai 
nori sujungti medį — var
toja klijus, kai nori suvie
nyti akmenis — naudoja ce
mentą, o kai nori žmones 
sutelkti bendram gyvenimui 
ir veikimui, reikia duoti jų 
protams, širdims ir valioms 
vienodą dvasios peną. Mes 
esame pasiryžę, kad ir išti
sus metus panaudoti kokios 
idėjos pertiekimui į visuo
menę.

Politinės partijos ir 
socialiniai klausimai

— Kokie santykiai su po
litinėmis partijomis?

— Jos visos čia katalikiš
kos.

— Kaip su socialiniais 
klausimais ?

— Tas pats, ką ir visame 
pasaulyje. Turime daugiau 
studijuoti popiežių sociali
nes enciklikas ir jose pas
kelbtas socialinio teisingu
mo mintis įgyvendinti.

— Įdomu, kaip su mokyk
lomis?

— Valstybinių mokyklų 
kaip ir neturime. 98 nuoš. 
ar net 99 nuoš. mokyklų y- 
ra bažnytinių bendruomenių
— katalikų. Quebeko pro
vincija net neturi valstybi
nio švietimo departamento
— šiuos reikalus tvarko Vie
šojo Mokymo Taryba, ku
rią sudaro vyskupai. Pas 
mus., daug kreipiama dėme
sio į dorovinį, dvasios auk
lėjimą.
Žodelis lietuviui

— Ką Ekscelencija galė
tumėte pasakyti dėl Lietu
vos?

— Žinau, kur ji yra. Kiek
viena tauta pasaulyje siekia 
būti nepriklausoma ir aš ap
robuoju lietuvių kovą; Ge
rai, kad jūsų tarpe katali
kai nori sustiprinti religinį 
gyvenimą; tas atneš dides-

(Nukelta į 5 pusi.)

rišti prie Kristaus, kad apie 
juos būtų galima pasakyti, 
kas buvo sakoma apie pir
mųjų amžių krikščionis: 
“Žiūrėkite, kaip jie kits kitą 
myli”. Dabar Bažnyčia — 
perdidelė bendruomenė ir 
žmonės savo tarpe nebejau
čia tos broliškos meilės ry
šio. Kai jie įsijaus, kad esa
me visi mistinio Kristaus 
kūno nariai, katalikų akci
ja jiems bus ne našta, o lais
vės ženklas, čia nemažai ti
kimės ir iš kunigų. Jie turi 
mokyti ne vien iš pulpito, 
bet turi nulipti žemyn, prie 
žmonių, padėti jiems studi
juoti.
Didžioji jėga

Būtų gerai, kad kiekvie
nas katalikas išeitų sau pri
taikytą religijos kursą. Juk, 
pavyzdžiui, gydytojai, advo
katai, kiti inteligentai turi 
žinoti savo teologiją, kad 
būtų vadais savo srityje.

Mūsų didžiausia jėga — 
auklėjimas. Bažnyčia, ne po
licinė, o dvasinė jėga ir ji 
per auklėjimą pasiekia pas
tovesnių rezultatų. Jei pro

Kapelionas džiunglėse. Kun. Paulius J. Redmond, 
U. S. Navy kapelionas, aptarnaująs marynus Pietų 
Pacifike atnašauja šv. Mišias prieš pradedant ver
žimą prieš japonus nuo Segi į Viru uostą, New 
Georgia. Kareivių uniformos kamaflažuotos. Official 
Marine Corps photo. (N. C. W. C.)
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Tautos laikraščių išnešiotojai remia 
karą labai puikiu būdu

Yra namų fronto 150,000 
laikraščių išnešiotojų armi
ja, kuri remia mūsų kovo
jančius vyrus karo frontuo
se. Jie uoliai pardavinėja

1

klausią paruošimą geriau
siose armijos mokyklose. 
Moterų Armijos Korpuso 
tarnyba yra tiktai karo lai
ko tarnyba, o ne karjera,

Dėdės Šamo Karo Ženkle- tačiau WAC’e gautas parše
lius (War Stamps), .pasiek
dami $90,000,000 sumos. Spa 
lių 2 diena skelbiama Tau
tine Laikraščių Išnešiotojų 
Diena (National Newspaper 
Boy Day) ir tą dieną visa
me krašte kiekvienas laik
raščių išnešiotojas stengsis 
parduoti vienu doleriu dau
giau Karo ženklelių.

Dešimts dešimtukų neat
rodo daug. Tačiau dešimts 
dešimtukų iš 20.000,000 a 
merikiečių, kuriuos kasdien 
aplanko laikraščių išnešio
tojai, gali nupirkti galybę 
vertingų ginklų ir pabūklų 
jūsų kariams bei jūreiviams.

Dėlto, amerikiečiai, šią 
savaitę, nelaukdami jūsų 
laikraščių išnešiotojų pra
šymų, paruoškite tuos de 
šimts- dešimtukų nupirkimui 
vieno dolerio vertės daugiau 
Karo Ženklelių.

Skolink savo dešimtukus 
kraštui ir nemk karą.

Šimas daugeliui moterų po 
karo atidarys kelią puikiai 
karjerai.

Visos moterys tarp 20 ir 
50 metą amžiaus, neturin
čios vaikų jaunesnių kaip 
14 metų amžiaus, Amerikos 
pilietės, turinčios 2 metus 
high arba business school, 
ir kurios nedirba karo pro
dukcijos fabrikuose, gali 
kandidatuoti.

Pasitark su savo vietiniu 
WAC naujokų ėmimo parei
gūnu dabar.

I X • cs

DUOK TAUTINIAM 
KARO FONDUI

FESTIVALYJE LAIMĖJĘ PIRMĄ DOVANĄ

Ateitininkų šokėjų grupė su Lietuvos konsulo žmona, prie Lietuvos s ta1 o, Vic 
Garden Harvest festivalyje, Soldier Fiekio patalpose, Chicagoje. 
ženkle (V formoje) stovi {iš kairės į dešinę): Lucija Zaikienė, jos vyras Jonas Zaikis, 
Bronė Motuzienė, Vincas Sumoška, Ona Petrošiūtė, Vladas Klemka, Juzė Daužvardienė, 
Raimundas Brazauskas, Antanas Petrokas, Bronė Skirienė, Antanas Skirias, ir Anta
nina Navikaitė Šokėjai laimėjo pirmąjį pri zą — sidabrinę piiaką — ir daug aplodis
mentų. Jie ir kiti festivalyje dalyvavusieji lietuviai davė Lietuvai ir lietuviams gra
žaus pagarsinimo. Festivalį rengė ir šią nuotrauką padarė dienraštis The Chicago Sun. 
Per visas tris festivalio dienas lietuviai budingai kalbėjo į skaitlingą publiką ir gavo 
iš publikos, ir iš Sun, gražių komplimentų.

Ir vėl šiais metais 14 tau
tinių savišalpos ir karių lab
daringų organizacijų — sy- _ 
kiu su tūkstančiais vietinių 
pašalpų ir labdarybės gru
pėmis — kreipsis į visuo 
menę, prašydami paremti 
per Tautinį Karo Fondo va
jų, kuris prasidės pirmadie
nį, spalių 4 d., ir tęsis iki 
lapkričio 20 d. Vajaus tiks
las yra surinkti $125,000,000.

Ankstyvesni ai, taikos me
to, bendruomenės fondai 
(Community Cfaests) dabar 
tapo Karo Fondais ir, kaip 
kooperaciniai Tautinio Karo 
Fondo nariai, prisiėmė pa
pildomas atsakomybes. Virš 
jų reguliarinių pareigų — 
parūpinti išteklius pagelbė
jimui jų bendruomenėje 
vargstantiesiems, i n v a 1 i- 
dams bei nelaimingiesiems.

I
PASIKALBĖJIMAS SU 
VYSK. PELLETIER

(Atkelta iš 4 pust)
nį teisingumą, meilę, taikin
gumą, geresnį sugyvenimą, 
o tuo pačiu palaimą ir tau
tai bei kraštui,”

Ekscelencija kalbėjosi mie 
lai, bet pabijojau perdaug 
Laiko jam sugaišinti. Atsi
sveikindamas norėjau dar 
padėkoti:

—- Ekscelencija, buvau pa
kviestas apsistoti kunigų se
minarijos patalpose... Paty
riau tokį didelį vaišingumą, 
o ir či* pat esantieji Lavai pažibamiems, 
universiteto ‘profesoriai La
bai malonūs.

— Esi katalikiškame kraš
te, — pratarė Ekscelencija., 
— ir jei išsiveši įspūdį, kad 
gera, malonu būti katalikų 
aplinkoje, mes būsime Labai 
patenkinti...”

Tikrai, Quebekas paliko

SIŲSK DOVANAS 
KARIAMS DABAR

Yra vienas reikalas apie 
kurį mes turime pagalvoti 
dabar. Tai yra Kalėdų dova
na kariui fronte. Mes, liku
sieji namie, neturime pa
miršti, kad Kalėdos lai yra 
šeimas šventė ir kad jis, 
nežiūrint kuriame kovos 
fronte bebūtų, galvos apie 
mylimuosius namie.

Jo dalinys, be abejo, pa
siruoš smagiai praleisti lai
ką, tačiau linksmiausias ka-i vietiniai fondai prisideda ir 
reiviui bei jūreiviui įvykif padeda išlaikyti įvairias ka
bus atidarymas Kalėdų sžun rių labdaringas organizaci- pačius maloniausius atsimi- 

iš jas, kurios palaiko musų ko- nįmus. kurie neišdils gyve
namų. Dėlto pasistenk, kad vojančius vyrus, jų šeimas n, 
jis tas dovanas gautų laiku ir karo nuteriotuese kraš- 
ir pirk dovanas dabar. Per- tuose kenčiančius žmones.

Šis yra vienintelis šauki
masis pagalbos, kuris bus

tinių, kuriuos jis gaus

I

Sveikata - brangus turtas
Rašo dr. RačKua. 4204 S. Arclier Ave~ Chicago 

STRĖNGĖLA
Retai rasi žmogių, kurs ne-, 

būtų kuomet nors kentėjęs i 
nuo strėngėlos. Ypač senes- i 
nio amžiaus žmonės dažna, 
guodžiasi ‘‘kryžkaulio’ 
skausmu, dažnai ieško pa 
lengvinimo bei pagalbos.

Daugelis įsivaizdina, kac 
jei strėnas skauda, tai “ink. 
tai genda”. O tai k'aiding 
nuomonė. Ne nuo kiekvie 
nos inkstų ligos ptrėna: 
skauda. Dažniausia ne inkš 

ory tų liga yra strėngėlos prie
Atvaizde pergalės žastimi; taigi gerti visokiu, 

patentuotus vaistus nuo in 
kstų ligos, kuomet inkstą 
yra sveiki, būtų nesąmone 
ir būtų net kenksminga svei 
katai.

Kliniškai rūšiuojant, strL 
gėlų yra trejopų rūšių: (1 
myalgia, (2) myositis ir (3 
fibrositis. Kiekvienos skįr 
tingos rūšies strėngėla rei
kalauja skirtingo gydymo. 
Net kiekviena strėngėlos rū- 

; šis yra skirstoma į paski- 
’ rus tipus ir reikalauja ata
tinkamo gydymo. Pavyz
džiui myositis yra skirsto
ma į sekamas rūšis: 
myositis suppurativa, 
dermatomyositis, (c) myo
sitis ossificans progressiva. 
(d) myositis fibrosa ir 1.1. 
Negalima gydyti myositis 
suppurativa rūšį tokiais pat 
metodais, kaip kad yra gy
doma myositis fibrosa. Nė
ra ir negali būti vienos rū
šies vaistų visoms rūšims 
strėngėlų.

O priežasčių dėlko gauna
ma strėngėla gali būti įvai
riausių. Gali būti trauma ti
nę priežastis, kai darbinin
kas sunkiai ką nors kelda
mas pertempia raumenis, ar
ba jei stuktelėjus užsimau
na, arba jei dėvint aukšto 
mis kulnimis batus įvargi
nama strėnų muskulus. I. 
gali būti infekcinė priežas
tis, jei dantų šaknyse ran
dasi granuliacijos, arba jei 
tonsilai yra blogi, arba jei! 

| inf luenza ar sunkios slogos 
įsigali. Taipgi gali būti ir 

1934 > toksikinė priežastis, nuo q- 
laus, snapso, stiprių vaistų; I 

!934 kartais nuo švininio apsi- 
į n 11 Ari 1 t

’ tavus] vėjas perpučia, daž
nai gaunama strėnų gėlą. 
Taigi daugybė randasi strėn- 
gėlos priežasčių, kurias čia

' . v

išsamiai suminėti nebūtų į- 
manoma.

Dažnai pasikartojančią 
strėnų galą galima sėkmin
gai pagydyti tik tuomet kai 
priežastis yra pašalinami.

Skausmą apmalšinti, po
jūčius apmarinti yra nesun
ku, bet tai nereiškia kad z
pačią ligą tučtuojau pagy- 
dytum. “Dorinimas” tai ne 
gydymas. Strėnų gėla gali 
būti Labai komplikuotas da
lykas. ir reikalauja gydyto
jo stropaus priežasties išti- 
rimo, priežasties pašalinimo 
ir tinkamo gydymo. -

Bialuga Marija. 1901, Al- 
šėuai — Teheranas.

Blazunas Augustas. 1902.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas D. Š. — Jei 
tamstai dažnai šunvotės au
ga ir šiaip visokie spuogai 
išberia, tai reiškia kad kas 
nors yra nenormalu. Gali 
būti cukrinė liga, arba gali 
kūnui stigti tūlų vitaminų, 
gali kraujas neturėti atspa
rumo staphylokocinėms bak
terijoms ir t.t. Nepatariu 
gerti jokių “kraujo išvaly
mui” vaistų be gydytojo 
priežiūros, nes vieton pagel
bėti tamstai gali pasidaryti 
dar blogiau.

Atsakymas O. G. — Plau
tis ramunių arbata nepa
kenks. Kai kada tai pagelb
sti “ ba Itasias ’ ’ pagydyti. 
Ramunės angliškai vadina
si “Chamomile”.

Atsakymas M. B. — Ne
privalai nusiminti. Urethri- 
tis yra pagydoma liga, jei' 
tik pildysi savo daktaro įsa
kymus. Tūkstančiai pasvei
ko, pasveiksi ir tamsta.

(a)
(b)

Iš SSSR išlaisvinti tremtiniai, kilę iš 
Lietuvos

Iš Londono gavome šį są- 1875, Vilnius — Teheranas 
rašą tremtinių, gimusių Vil
niaus krašte, artimosiose že
mėse ir Nepriklausomoj Lie
tuvoj, kurie, einant rusų-len- Rokiškis — Teheranas, 
kų susitarimu, drauge su Bcgdukievič Mykolas, 
lenkais tremtiniais buvo iš 1876, Radviliškis — 
SSSR išlaisvinti. Jų pavar- ranas. 
dės sulenkintos, bet paduo- Borowska Lucija, 
dame netaisę, kad nesudary- Lyda — Teheranas, 
tume sunkumų giminėms ir 

, kurie norės 
juos suieškoti ir sušelpti, 
nes būdami lenkų įstaigų 
globoje, jie tokiomįs pavar
dėmis yra ir dabar užrašyti. Vilnius — Teheranas.
Kad lengviau būtų susivok- Burba Danutė, 1932, Ru- 
ti, prie vardo dedama gimi- dava — Teheranas; Hono- 
mo metai, gimimo vieta ir 

j pabaigoje — vieta, kur iš
vykęs :

Aniškovič Tadas, 
Vilnius — Teheranas.

Aatooovič Mykolas, 1881, 
Biržaliai — Teheranas, Per
sija.

Abromaičiai Albertas, Ma
rgarita ir Marija, gimę Var
šuvoje, dabar — Teherane.

Aniško Janina, 1913, Vil- 
■ nius — Teheranas.

spalių 10 dieną bus maldos Adamčyk Marija, 
už Kiniją, minint 32 metų -------- ------------
Kinijos respublikos sukaktį.
Apie ■" tai pranešė vyskupas tvaravas — Teheranas.
Paul Yu-pin, Nanking apaš- Balanda 
fališkas vikaras.

Borowska Julija, 
Vilnius — Teheranas.

Bučynska Marija,
Vilnius — Teheranas.

Buivid Dzwill Elena. 1899.
i

)
1938,

t

mme. K. J. Prauskis

Biunčiant laikykis šių nuro
dymų. — •

Įvyniok dovaną saugiai, daromas šiais metais palai- 
Pakietėliai neturi būti sun- kymui organizacijų, priklau 
kesni kaip penkis svarus, sančių prie Tautinio Karo 
nei didesni kaip 15 inčių. Fondo. Kadangi amerikie- tinėse Amerikos Valstybėse 
Užadresuok tiksliai, įnufeat' čiai bus prašomi duoti tiktai 

kartą visiems šitiems tiks-vardą, laipsnį, serijos nume
rį, daHaį ir kariuomenės paš lams, jie privalo duoti duos- 
to adresą.

Nepamiršk, kad j užjū-
niai. OWI

rius siųsti dovanas pati vė- SKELBKITftS “DRAUGE”
liausią data yra spalių 15 
dieni, ir todėl išsiųsk dova
nas nedelsiant, šiandien.
MOTERŲ ARMIJOS 
KORPUSAS REIKA
LAUJA PAPILDYMO

Moterų Armijos Korpusas, 
idabar neatskiriama U. S. 
armijos dalis, reikalauja pa
pildymo. Karo Departamen
tas pabrėžė. kad į WAC į- 
stojančiųjų skaičius turi bū
ti patrigubintas, kad užpil
dyti 200,000 specializuotų 
armijos vietų, dabar atvirų 
WAC kandidatėms. *WACS 
reikalingos pakeisti vyrus 
užfrontės darbuose.

Ambicingai moterei, įsto- 
jančiai į WAC, yra. daugy
bė galimybių. WAC gali tap
ti fotografijos technike, ra
dijo operatore, arba medi
cinos technike. Ji gaus pui-

Tehe-

1936,

1900,

1923,

I

i

Maldos diena už
V’ **Kiniją

WashingtMi, D. C.— Jung-

1902.
Vilnius — Teheranas. 

Aračynska Ona, 1904, Len-

Edvardas. 1923. 
1937, Stanislova 
Afrikon.
Marija 1886 Vi-

rata, 1908, Rūdava — Tehe
ranas.

Baidin Jadvyga, 1900,. Vil
nius — Teheranas.

Baidin Joana, 1924. Rep- 
šūkšta — Teheranas.

Basalyfc Elzbieta, 1900, ir 
Vanda 1936, Vilnius — Te
heranas.

Bauman Elena, 1909, Vil
nius — Teheranas.

Bienko Aleksandra, 
Vilnius — Teheranas.

Brancevič Regina.
Vileika — Teheranas.

Bnatko Romualdas, 
Taikūnai — Teheranas.

Bukiš Mikas, 1899, Vil
nius — Teheranas.

Butkus Danutė, 1935. Po
vilas, 1893, Valerija 
atvykę į Teheraną.

Baiandinovič Irena, 
Vilnius — Teheranas.

Banah Irena 1931, 
nius — Teheranas.

Baranowski Adomas, 1882. 
Vilnius — Teheranas.

Bazalyk Serafiną.
Mizerai (Lietuva) — 
ranas. •

Baslyk Stasė, 1887, 
ka — Teheranas.

(Bus daugiau)

1929,
Teheranas.

Nadzieja, 
— išvykę

Bohdan 
leika, Valdemaras 1929 Vil
nius, abu išvykę Afrikon.

Bmncevič Antanina, 1931, 
Vileika — Afrika.

Balavinski AnatoL, 1897. 
Vilnius — Teheranas. 
Brzozowski Juozas, 1937, Vi 
leika — Teheranas.

Bartnicka Irmina,
Vilnius

Bohdanovič Danutė, 1914 
ir duktė Danutė, abi gimu
sios Vilniuj — Teheranas. ;

Bereznowski Antanas, 
1903, Vilnius — Teheranas.

Burzynska Jadvyga, 1914, 
Diana — Teheranas.

Balunda Jadvyga, 1886. 
Narbutuos Vilnius — Tehe
ranas.

Bazilevska Ona, 1898, Vii 
niua — Teheranas.

Bialovincev Nadzieja,1;

1902,

1909.

Vil-

1896, 
Tehe-

Vilei-

t P VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
TeL Virginia 2114 

Perkėlė M»vo Kaitinę j 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitas virtaninėtu 

antrašu.

nuodijimo kuris neretai pa
sitaiko pas maliorius ir 
plumberius. Lytiški nenor
malumai taipgi gali būti 
strėnų nusilpimo ir strėngė ' 
los priežastimi. Moterims 
dažnai strėnas skauda jei 
isčiaas pakrypimas slegia 
nugarkaulį. Kartais strėnas 
skauda jei randasi hemorr- 
hoidai, arba jei viduriai yra 
labai užkietinti. Nuo persi
šaldymo, arba jei suprąkai-

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvas per 14 metų: 
WCFL 10O0 k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHFC 1456 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandą, gerą Pprtor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
•«>i Raknndn Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

Bndrlko MedertUMo. Krautuve

I

Jos. F. Mik, Ik.
3241 So. Halsted Si.
Tel. Calumet 7237—4591

&

! SOPHIf BARČUS 
I

%

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią fieimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMA
Ii Radio Stoties

W. G. E. S. - 1390 Kilocyci«« 

KAS RYTA.-Ntfo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pagiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
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Chica-

Chica-

Chicago,

Chicago,

Chicago,

111.

iš

ui.

B. Blažaitis iš Pittsburgh, 
Pa. — $5.00.

Kibartas iš Pittsburgh, 
Pa. — $5.00.

A. Sutkaitis iš Pittsburgh, 
Pa. — $5.00.

B. Stravinskas iš Pitts
burgh, Pa. — $5.00.

A. Bartininkienė iš Pitts
burgh, Pa. — $5.00.

Jonas Grajauskas iš Pitts 
burgh, Pa. — $5.00.

Stankūnas iš Pittsburgh, 
Pa. — $5.00.

B. Bernatonis iš 
burgh, Pa. — $5.00.

Antanina Naujaliūtė 
Pittsburgh, Pa. — $5.00.

Miss Pauline Simon
Pittsburgh, Pa. — $5.00.

Pitts-

KARIUOMENES BAŽNYČIA “TRAILERY’* CHICAGOJE

Pitts-

Pitts-

Kazi- 
Pitts-

"Juozai, koki siūtą dėvėsi Onos 
Kaskas koncerte?

Jurgis Kareverkas nusi
pirko du bilietus į Onos Kas 
kas koncertą. Visokios min
tys eina per jo galvą. Jam 
dar niekad neteko būti Chi
cago Civic Operoj. Jis di
džiausius dalykus įsivaizdi
no. Bet kebliausias “kokį

vai. bus iškilmingi Į giūtą turiu devėti koncer- 
mišparai ir pamokslas. Ant- Jokiu būdu negalėjo j
radienio vakare po mišpa- į0 išfigeriuoti. Paėmė tele-

i

ir

West Pullmano 
Naujienos

Spalių 3 d. ŠŠ. Petro
Povilo parapijos bažnyčioje 
per sumą prasidės 40 valan
dų atlaidai. Kaip paprastai, 
per tris dienas bus daug 
svečių kunigų. Vakarais Į 
7:30

“Listen, George, be reika
lo savo galvą vargini. Jo
kių ten fancy siūtų nereikia, 

t 

Turi rudą siūtą ir bus O. K. 
Tik žiūrėk, kad būtų gerai 
išprosytas, kad kelnės ne
atrodytų kaip maišas. Dar 
priseg kvietką prie koto ‘,ir 
dats all.”

radienio vakare po mišpa-
rų iškilminga procesija at- foną įr paskambino Juozui;
laidai užsibaigs, 
choras, kuris

i je susidarąs 
vedovaujant 
menei j ai ir 
tei, daro praktikas, kad per 
atlaidus būtų gražus giedo
jimas. Visi kviečiami pasi
naudoti atlaidų proga.

Parapijos 
yra didžiumo- 
iš mergaičių, 
Seselei Kle- 
Onai Piktužy-

Keturakiui.
“Alio... Juozas?

Džio, kokį siūtą tu
Kaskas koncerte? Aš

“Ačiū! O kaip su žmona? 
Ar jei reikės kokią fancy 
dresę?”

Listen, 
dėvėsi

iš

iš

$5.00.

Hcme-

Home-

Home-

Mor-

(Tęsinys)

J. Simanavičius
go, UI. — $2.00.

M. Kundrotienė
go, DI. — $15.00.

Anastazija Snarskienė iš 
Chicago, DI. — $10.00.

B. Cicėnas iš Chicago, DI.
— $5.00.

P. M. Doršai iš Chicago, 
DI. — $5.00.

J. šaudvitienė iš Chicago, 
DI. — $5.00.

Morkienė iš Chicago, DI.
— $5.00.

K. Gudaitienė iš 
DL — $5.00.

J. Birbilaitė iš
DI. — $5.00.

M. Sudeikienė iš 
HL — $5.00.

Agronomijos mokytoja S. 
Juozelėnaitė iš Chicago,
— $5.00.

Mari j ona J aukštienė 
Chicago, DI. — $5.00.

K. Sriubienė iš Cicero,
— $5.00.

D. ir E. Kašėtai iš Brook
lyn, N. Y. — $10.00. j

T. Jakupčionienė iš Brook 
lyn, N. Y. — $5.00.

N. Daukantas iš Brook
lyn, N. Y. — $5.00.

Zelma Šmitienė iš Har- 
per’s Ferry, Ohio — $10.00.

Didž. gerb. prel. Jonas 
Ambotas iš Hartford, Conn.
— $50.00.

Kun. Jonas Kripas 
Hartford, Conn. — $5.00.

Mykolas Abračinskas
Montello, Mass. — $10.00.

Gerb. kun. E. Vasiliaus
kas iš Homestead, Pa. — 
$10.00.

M. Tamusonienė iš Home
stead, Pa.

A. Packevičienė iš Home
stead, Pa. — $5.00.

Jonas Grebliūnas iš Home 
stead, Pa. — $5.00.

U. Tabažinskas iš 
stead, Pa. — $5.00.

Juoz. Bulevičius iš 
stead, Pa. — $3.00.

Ona Bulevičienė iš 
stead, Pa. — $2.00.

B. Rodgers iš Homestead, 
Pa. — $2.00.

Juozapas ir Antanina Pa- 
kutinskas iš So. Side, Pitts
burgh, Pa. — $50.00.

Marcelė Sackienė iš 
gan, Pa. — $3.00.

B. Jeznienė iš Pittsburgh, 
Pa. — $27.00.

Povilas Petrauskas iš 
Pittsburgh, Pa. — $20.00.

Ona Musonas iš Pitts
burgh, Pa.

Kun. Ant. M. Karažiškis 
iš Pittsburgh, Pa. — $10.00.

B. Pivarūnienė iš 
burgh, Pa. — $10.00.

I. Puskunigis iš 
burgh, Pa. — $10.00.

A. S. Marčiulaičiai iš 
Pittsburgh, Pa. — $10.00.

P. Marčiukonis — $10.00.
P. Jakštienė — $10.00.
F. Witkowsky — $10.00. 
Kun. Jonas Misius iš No.

Side, Pittsburgh, Pa. $10.00.
Tretininkų dr-ja iš North

Side, Pittsburgh, Pa. $5.00.
Tretininkų narių duoklės 

iš North Side, Pittsburgh, 
Pa. — $19.50.

A. Sikorskis iš Pittsburgh, 
Pa. — $5.00.

iš
$20.00.

Pitts-

Pitts-

$5.00.
Pitts-

Pitts-

$2.00.

i

A. Dubauskas iš 
burgh, Pa. — $5.00.

M. Beseserskis, iš 
burgh, Pa. — $5.00.

Tretininkai iš šv. 
miero parap. So. Side, 
burgh, Pa. — $5.00.

Šv. Rožančiaus draugija 
iš Šv. Kazimiero parap. So. 
Side, Pittsburgh, Pa. $5.00.

Alekas Zamulevičius iš 
Pittsburgh, Pa. — $5.00.

Vahikevičia iš Pittsburgh, 
Pa. — $5.00.

Vienuolyno kapel i o n a s, 
kun. Juoz. Skripkus

P. Martinaitis iš 
burgh, Pa. — $5.00.

O. Mečiulienė iš 
burgh, Pa. — $5.00.

M. Minkus iš Pittsburgh, 
Pa. — $5.00.

Savickienė iš Pittsburgh, 
Pa. — $5.00.

B. Volterienė iš S. S. Pitts 
burgh, Pa.

A. Pikelis iš pittsburgh, 
Pa. — $2.00.

O. Kukučionis iš Pitts
burgh, Pa. — $2.00.

A. Petraitis iš Pittsburgh, 
Pa. — $2.00.

N. Kulikauskienė iš Pitts
burgh, Pa.

J. Matas iš Pittsburgh, 
Pa. — $1.50.

M. Makšt.utis iš
burgh, Pa. — $1.25. 

Mrs. Willis iš Pittsburgh, 
Pa. — $1.25.

P. Stankauskas iš Pitts
burgh, Pa. — $1.00.

Mrs. Krušas iš Pittsburgh, 
Pa. — $1.00.

• v

$2.00.

Kariuomenės bažnyčia nestoviu vietoje, bet kilnojama 
ten, kur vyksta kariuomenė. Dėlto kariuomenės bažnyčios 
dažniausiai yra įrengtos automobilių traileriuose. Vieną 
tokių bažnyčių matome šiame atvaizde. Žemiau karo la
kūnų kapelionas kun. Francis X. Singleton sako pamoks
lą kareiviams. (NCWC)

Magdalenai Konstant 
vo padaryti pavojinga 
peracija Roseland Commu- 
nity ligoninėj, kur ligonė iš
gulėjo suvirš porą savaičių. 
Rugsėjo 26 d. Magdalena, 
jau grįžo į namus ir daug 
sustiprėjo.

b.u-
o-

Onos 
jokiu būdu negaliu išfige- 
riuoti. Vieni sako, kad turi 
įsivilkti j full-dress, kiti pa
taria afternoon. Aš dabar 
nežinau. Nupirkau du bilie
tus po $3.30.

“Look, George, tu nesirū
pink apie savo žmoną. Ji ge 
riau žino apie tuos tinksus. 
So, don’t vorry, viskas bus 
alrait. Aš savo blue serge 
siūtą nešiosiu. Pasimatysi
me koncerte, George!”

Girdėjęs

M. Radeckis — $1.00. 
Z. Jucius — $1.00.
S. Rudman — $1.00.
O. Ješkienė — $1.00.

LIETUVIS - BOLIVIJOS MENO AKADEMIJOS 
DIREKTORIUS

Mūsų tautiečiams bus la
bai malonu patirti, kad Ar
gentinoje gyvenantis lietu
vis dailininkas Jonas Rim
ša gavo pakvietimą .užimti 
Meno Akademijos direkto
riaus vietą Sucre mieste, Bo
livijoj. Šį pakvietimą Rim
ša priėmė ir liepos mėnesio 
pabaigoje išvyko Bolivijon.

Pastaruoju laiku Rimša 
darbavosi Bariloche žavėti? 
noje gamtoje iš kur tik ką 
grįžo Buenos Airesan ir .at
sivežė labai gražią kolekci- vo cituojama to pat vardo 
ją savo naujausių paveikslų. kziyga:^

Bolivijoj Rimša gyveno 
prieš keletą metų ir ten pa
garsėjo kaipo žymus daili
ninkas, puikiai atvaizdavęs 
savo paveiksluose boliviečių 
indėnų tipus ir papročius ir 
Bolivijos gamtą.

Savo 
džiausią 
pasisekimo vadovaujant Me-

no Akademijai ir savo dar
bais garsinant savo tėvynės 
Lietuvos vardą.

I

Master seržantas Leo
Konstant buvo parvykęs 15 
dienų aplankyti savo žmo
ną Kristiną ir sergaičią mo
tinėlę. Praeitą sekmadienį 
Leo vėl grįžo į Camp Mc- 
Cain, Miss.

i Lietuvos vardas Bra
zilijos laikraščiuose

Šių metų balandžio mėn. 
Sao Paulo laikraštis “Moce- 
dade Paolista” talpino per 
du numerius straipsnį apie 
Lietuvą, pavadintą “O Pais 
do Cavaleiro Branco”. Bu-

Kar-
tais vienoje šeimoje per

Ant. Žaliadonis iš Home- Memphis, Tenn.
stad, Pa. — 51.1MJ. j-

Elzb. Rupšiūtė iš South trumpą laiką įvyksta viso- 
Side, Pittsburgh, Pa. $1.00. kiaušių daiykų. Pradeda lyti

M. Astrauskienė iš Mc- įvykių lietusi, kaip iš kibiro. 
Kees Rocks, Pittsburgh, Pa. Štai kas įvyko pereitą sa- 

■* •.if'-' J/'- ' ' ' 4 w
— $5.00.

A. Savickas iš Esplen, 
Pittsburgh, Pa. — $2.00.

Anna. Gahr iš Sheraden,
Pittsburgh, Pa. — $1.00.

Mrs. C. Fixel,‘ iš Esplen, 
Pittsburgh, Pa. — $1.00.

F., Savickas iš Esplen,
Pittsburgh, Pa.

I. Frisch
; Pittsburgh, Pa. — $1.00.

stad, Pa. — $1.00.

$1.00. 
iš Sheraden,

i T. Jakutis iš Sheraden, 
Pittsburgh, Pa. — $1.00.

L. Ceross iš Esplen, Pitts-, 
burgh, Pa. — $1.00.

Marijos draugija iš Ro- 
chester, N. Y. — $10.00.

Ona Apanavičienė iš Ro- 
chester, N. Y. — $5.00.

Buvo ir daugiau laiškais 
aukų prisiųsta, bet tos au- 

Mr. Shultz iš Pittsburgh, [kos bus vėliau paskelbta.
i

Pitts-

Pitts-

Pitts-

Pitts-
$1.00.

Pittsburgh,

Pittsburgh,
t 

pitts-

Pa. — $1.00.
Maruškevičius iš 

burgh, Pa. — $1.00.
P. Armalavičia iš 

burgh, Pa. — $1.00.
P. Rutkauskas iš 

burgh, Pa
P. Bagdon iš 

Pa. — $1.00.
Sk riba t kas iš

Pa. — $1.00.
Rumbauskas i š 

burgh, Pa. — $1.00.
Bacevičius iš Pittsburgh, 

Pa. — $1.00.
Kress iš Pittsburgh, Pa. 

— $1.00.
Bumblas iš Pittsburgh, Pa. 

_ $1.00.
Thomas
Rozm — $1.00.
Macil — $1.00. 
Gustavą — $1.00. 
Šimkus — $1.00. 
Dermic — $1.00. 
Gullic — $1.00. 
E. Ezerskis — $1.00.

$1.00.

vaitę Mr. irvMrs. B. M. Po-
; wers name. '
į Mrs. Powers sesuo atvyko
| • v • - ''V "' a

j į svečius.
Carolyn Marie Powers, jų 

dukterį ištiko apendixo ata
ka, buvo greitai nugabenta 
į ligoninę. Į

Beverly Powers, kita duk
tė, nusilaužė sau ranką.

Du Mrs. Powers’ų sūnūs 
kareiviai pranešė, jog gavo 
atostogų ir parvyksta namo. I

Spalių mėnuo Rožančiaus 
mėnuo. Bažnyčia ragina vi
sus katalikus kalbėti ro- I 
žančių. Mūsų bažnyčioje ro
žančius bus kalbamas kas 
vakaras pusę po septynių, o 
sekmadieniais tuoj po su
mos.

Lankykime bažnyčią per 
šį mėnesį kuo dažniausiai.

v“BĮaltpjo Ritierio 
kraštas” prancūzų rašytojo 
Jean Mauclere I ir n sky
riaus. Straipsnis iliustruotas 
lietuviškų tautiškų kostiu
mų fotografijomis.

Spalių 3 d. ryto 8 vai. šv. 
Mišiose sekančios 
jos eis bendrai prie 
munijos. Kareivių 
Kliūbas, Maldos
Brolija ir Mergaičių Soda- 
licija.

draugi- 
Šv. Ko- 
Motinų 
Apašt.

tautiečiui 
linkime geriausio

‘ .1
nuošir- kraštus sušaldytų kiau

šinių už $14,000,000.00.

Prieš karą iš Kinijos kas 
met buvo eksportuojama į

{tempti santykiai
Paskutiniai pranešimai 

ko, jog santykiai tarp šven
tojo Sosto ir nacių yra 
įtempti. Kai kurie kardino
lai yra laikomi po “namų 
areštu”. Apie tai praneša 
“The Register spalių 3 d'

sa- Parapijos kunigai pradė
jo lankyti parapiją. Renka
mos aukos įtaisymui bažny
čioje naujų grindų ir takų. 
Praeitą savaitę aukojo po 
$5.00: J. ir E. Andriuškai, 
J. ir R. Plopai, P. įr O. Ru-

zai. J. ir S. Wojtas $3.00. Po 
$2.00: P. ir M. Gadeikiai,
J. ir K. Gurskis, G. ir L. 
Ruzas, J. ir M. Muskewicz,
K. ir E. Suslowicz, K. ir 
Zamaravičiai. Po. $1.00: 
Konstant, J. Judeikis ir 
Šalkauskienė. (Paimta 
parap. Laikraštėlio ‘ ‘Ž. 
Ž.”).

A. 
R.
K. 
iš 
Ž.

Rap.

>

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PDKITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
TKRIOIA.S NATURAL.ES GUM 
SPALVOS DANTŲ FLEITOMS.

This Is Our Battle

Darome p‘eitas {spaustas ir 
gantas tik iš laisniuotų dentistų

naujos y plvjitnn A DANTV
RUAiES » vlf UlVliVpLErros

$12.50
IKI $39.50 U2 KIEKVIENA

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

Plunksnos sunkumo, sanitarės. Paten
kinimas t arantuotas. Materiolas labai pa
našos i gamtini. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltai.

I Darome p'ei tas {spaustas Ir I 
gantas tik iš laisniuotq dentistų (

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2ntl Fl. Mon.
Atdara nuo 9 Iki 8. Sritad. nuo 9 Iki 4. 

KALBAME I.IETUVI8KAI

8945 W žfcth St. 2nd Fl. Irtw. 2908 
SO N. Dearborn Rm. 800, Sta. 9049
Vidurmlesčlo vai. 9—6. Antradieni ir 

ketvirtadienį ntio 9 iki T.
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laidotuvių direktorius

MALZOLEJAI
ŽENKLAI

Kliūbui, o ypač valdybai

VENETIAN
MONUMENT CO

Skolinam Pinigus

LAIDOTUVIŲ

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

NARUI 
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

DRAFTUOS 2 MILIŪNUS 
TĖVŲ- DOWNEY

— ko- 
nenori

Kreipkitės į

ANTHONY B. ]

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

SUPREME
SAVINOS aad LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

J. LIULEVICIUS
80. CALDVRN1A AVĖ. PkoM U

LACHAWICZ IR SŪNUS
3314 WE8T 23rd PLACK Phoee CANAL 2516
SKYRIUS: 42 E. lOStk ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1270

in, gal, Vilnį skai- visų Šventųjų parapijos 
Pirmininkė plaktuku svetainėje lapkričio 7 d. 
stalą, balsai netyli,] rengiamas vakaras su gra

žia programa. Bus padai
nuota patriotiškų lietuviškų 
dainų ir atvaidinta juokin
ga komedija “Žioplas Ka
reivis.” Vakarą rengia pa
rapijos choro nariai, vado
vaujant varg. K. Saboniui.

Ros'elandiečiai turės pro
gos arčiau susipažinti su 
nauju vargonininku, išgirs
ti jo gražų dainavimą ir pa
matyti vaidinimą.

Po programos bus muzi
ka ir vaišės bei pasilinks
minimas iki vėlumos.

Salės durys bus atdaros

L J. ZOLP
stuBr

Pasitikėjimo 
Mumis

VALANDOJE

Split by PDF Splitter
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Ar vištos smirda?

žmones teisman
KAIP KILO BYLA DĖL VIŠTŲ KVAPO. MOTERIŠKĖ 
SKUNDŽIASI, JOG KAIMYNAS NEMYLI SAVO ARTI

MO, O TIK RŪPINASI VIŠTOMIS
Pereitą antradienį Evan- vartoja “sukurtą smirdėjimo 

ston teisme Mrs. M. A. Beh- puolimą”, kylantį iš vištų, 
rend skundės, jog Ewing 
avė. yra negeras kvapas ir 
tą kvapą sukelia vištos.

Dalykas štai kame yra. Ji 
pasakė, kad George Reeling 
nemyli savo artimo kaip 
pats save, bet labiau atsi
žvelgia į penkiasdešimt aš- 
tupnias vištas, du pheasan- 
tus ir dvi žąsis.

Mr3. Behrend j 
priemonių, ji pasakė. Ji pa
siskundė Reeling’ui, kuris 
kaltino Harrer dėl to aroma
to (kvapo), ir ji pakartojo 
ką Reeling .buvo jai pasa
kęs: “Aš nepaisau mano 
kaimynų — aš rūpinuos sa
vo vištomis. Ir jei dar dėl to 
paaimanuosi, aš pastatysiu 
budelę tiesiai prie sekančio 
jūsų loto.”

Paskui atėjo vyriausias 
ginamųjų liudininkas, Frank 
A. Zilmer, 2719 Payne avė., 
kaimynas visų trijų princi- 
palų.
Prosecutor Erwin F. Stolle 

paklausė: “Ar smirda Ree- 
ling’o vištos — ar smirda 
vištos?”

“Taip, vištos smirda, ir 
jus taip pat”, — pasakė liu
dininkas, greitai pridėda- 

“Vištos turi vištų 
smirdėjimą (kvapą), ir žmo-

Z-turi žmosaus per 45 minu,es aP'Plė‘1
šė 3 krautuves

Pereitą trečiadienį North 
pasakė vyriausias i Side per 45 minutes įvyko 

trys apaplėšimai. Pora gink
luotų banditų gavo $176. Jie 
aplankė likerio krautuves, 
1224 Wilson ir 3465 Broad- 
way, ir maisto krautuvę, 805 
Irving Park.

Arti North Side, du vyrai ko apylinkių frontuose. Din- 
su revolveriais sulaikė kler- gūsių jų skaičiuje 
ką apartamento name, 1117 
N. Dearborn, ir pabėgo 
$13.

Chicagos lietuvis dingo 
Europos kovoje

VVashington, D. C. — Pe
reitą antradienį karo depar
tamentas paskelbė 550 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie yra 
dingę Azijos, Europos, Vi
durio Rytų, š. Afrikos, Po- 
cifiko ir pietvakarių Pacifi-

“Ką tai reiškia?” \
“Aš‘pageidauju kiek nors 

vištų”, — j 
liudininkas. Tuojau teismas! 
nutarė padaryti pertrauką.

♦ * *

Byla baigės pereito antra
dienio vakare. George R. 
Reeling ir Alfred Harrer 
rasti nekalti dėl vištų.

Mrs. Jean Behrend nusi
skundė, kad gaidžiai paža
dindavo 4 vai. iš rytoz ir vė
jas atnešdavo ne kokį kva
pą.

Reeling pasakė, jog jis tu
rėjo 62 vištas, bet su gai
džiais jau apsidirbo pereitą 
gegužės mėnesį. Harrer pa
sakė, jog jis buvo palikęs tik 
vieną gaidį, kuris sugiedojo 
trečiadienio rytą, bet sekma- c 
dienį jis bus ant pietų stalo.

X Kun. M. Jodkai, MIC., 
Aušros Vartų parapijos vi
karui pagerbti jo vardadie
nio proga, parapijiečiai va
kar buvo suruošę vakarienę 
parapijos salėj. Visą gautą
jį pelną kun. M. Jodka pa
skyrė parapijos reikalams.

X Muz. K. Sabonis su sa- 0 
vo šeima jau persikėlė gy
venti į Roselandą ir sėkmin
gai eina vargonininko pa
reigas Visų Šventųjų para
pijos bažnyčioji.

X Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
ateinantį sekmadienį bus 
rinkliava seserų Pranciškie- 
čių misijų Brazilijoj reika
lams. Praeitą sekmadienį 
tam tikslui buvo išdalinti 
vokeliai.

“Mes negalime išeiti į mū- 
j sų saulės porčių, ar atidary
ti miegamojo kambario lan
gų, nes smirda”, — pasakė 
Mrs. Behrend.

“Kas sukelia 
mą?” — paklausė 
T. Arnold, defense

“Gi vištos”, —
Mrs. Behrend. “Ir
gieda ir vištos kudakstįpja. 
Vieną dieną aš nuėjau į sau
lės porčių. Tą dieną Mr. 
Reeling užmušė gaidžius. Aš 
galėjau girdėti kvaksėjimą 
ir kirvį. Tai tiesiog baisu mas: “Vištos turi 
buvo.”

smirdėji-
Edward 

i Counsel.
pasakė 

gaidžiai

su

Mrs. Behrend, 2147 Ewingi 
avė. liudijo akivaizdoje tei
sėjo Harry H. Porter prieš 
Reeling, kuris gyvena 2143 
Ewing, ir Alfred Harrer. No. 
2141, abu apskųsti, kad jie

I

1

Kraujo liga
Shirley Ann Brennan, 

metų amžiaus, 317 Division 
str., Joliet, pereitą pirmadie
nį mirė nuo lymphatic 
leukemia (kraujo liga). Ji 
kovoja su šia liga tris mė
nesius.

8

14 vyrų 
yra iš Chicagos ir jos apy
linkės. i

Sąraše pažymėta, jog Eu
ropos fronte yra dingęs Ed- 
mund F. Valonis, seržantas; 
jo tėvas Joseph Valonis gy
vena 8010 Vincennes avė. 
Seržantas J. Valonis yra mi
rusios motinos Marijos 
(Kaupaitės) sesers sūnus. 
Motina Marija buvo viena iš 
Šv. Kazimiero vienuolyno 
organizatorių, steigėjų. Mo
tina Marija Kaupaitė yra 
kilusi nuo Ramygalos (Lie
tuvoje).

I

seniai 
miru- 

paliko 
para-
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KONCERTAS
ANNA KASKAS - ONOS KATKAUSKAITĖS

Garsios Metropolitan Operos Artistės
IR

JUŠKOS
Basso

RAPOLO
Žymaus

Chicago Civic Opera House
♦ < J •

Sekmad.. Spalio-Oct. 3 d., 1943,3:30 v

Mirė žmogus, kuris 
turėjęs 132 metu 
amžiaus

Pereitą pirmadienį mirė 
seniausias šalyje žmogus. 
Jis vadinasi Sayed Mehrem, 
kilęs iš Eigipto. Jis vienas 
žinojo savo amžių. Tas žmo
gus į Chicago atvyko 1893 
metais, kada jis turėjo 82 
metus amžiaus.

Nėra rekordų, kurie galė
tų patvirtinti jo pareiškimą, 

i. be t jis tvirtai laikės pareiš
kimo, jog jis buvo 132 me
tų amžiaus, gimęs Cairo 
1811 metais, kai Napoleonas 
šeimininkavo Europoje.

Sayed Mehrem sakės, jog 
jis turėjo 132 metu amžiaus.

Pirmiau Sayed Mehrem 
buvo pareiškęs, kad jis taip 
ilgai gyvena todėl, kad mel-! 
džiasi ir nevartoja tabako, i 
degtinės ir kiaulienos mėsos.

X Kun. J. Paškauskas, Vi
sų Šventųjų parapijos kle
bonas, ir žymus bitininkas, 
jau paruošė savo bitėms dau 
giau žiemavojimo vietų.

X Jonas Valantiejus, bu
vęs Katalikų studentų orga
nizacijos kuopos pirminin
kas, rugsėjo 27 d. išvyko 
kariuomenėn. Jo vienas bro
lis randasi merchant marines 
ir šiomis dienomis grįžo į 
Ameriką iš tolimos kelionės.

X Chicago serbai rugsėjo 
26 d., Lincoln teatre, 3166 
N. Lincoln Avė., buvo suren
gė Trečiosios Karo Pasko
los vajų. Programan buvo 
pakviesta Ateitininkų drau
govės tautinių šokėjų gru
pė. Šoko keturios poros. Pi
anu skambino Elena Dom- 
kiūtė.

Lietuviai pasinaudokime

nepaprasta proga. Susi
rinkime pasigerėti žavin-
gaiš tautiečių balsais. Už- 
pildykime didžiulę Chica
go Civic Operos salę, {ro
dykime kitataučiams, kad 
nevien Lilly Pons, Ma-
rian Anderson savo pa
garsėjimu užpildo Civic 
Opera rūmus, bet, kad ir
mūsų tautiečiai-lietuviai 
artistai sutraukia dideles
publikos minias. Tad gar
bė bus Čikagos lietuviams 
ir garbė mūsų artistams.

Herojaus vardu 
pavadinta mokykla

Žuvusio Commander John 
Shea, U. S. laivyno herojaus, 
vardu pavadinta katalikiška 
mokykla. Pereitą sekmadie
nį šią mokyklą palaimino 
New York arkivyskupas 
Francis J. Spellman.

Commander John Shea. 
žymus ir nuoširdus katali
kas, žuvo kovoje. Prieš sa
vo mirtį John Shea parašė 
mažam savo sūnui laišką, 
kuriame parašė: “būk geras 
katalikas, būsi geras ir ame
rikietis.”

X Roselandiečių dėmesiui. 
Teko girdėti, kad kai kurie 
klausinėja, kurioj vietoj vi- 
durmiesty randasi Civic O- 
perą House. Kurie tikrai ne- V 
žinote, kad nereiktų klaidžio 
ti, prašomi susirinkti ant 
kampo 108 ir Michigan Avė. 
spalių 3 d. ne vėliau, kaip 2 
vai. popiet, čia atvyks va
das, su kuriuo visi sykiu ga
lės nuvažiuoti į koncertą.

ANNA KASKAS RAPOLAS JUŠKA
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.s CANAL 8010,8011 ir CANAL 6102.

Laivyno nuostoliai
VVashington, D. C. — Pe

reitą antradienį navy pa
skelbė nukentėjusių sąrašą, 
kuriome šeši vyrai yra iš 
Illinois, vienas iš jų yra iš 
Chicagos, kuris žuvo. Du vy
rai iš Illinois žuvo, trys din- 
dę.

Nuo Pearl Harbor užpuo
limo iki rugpiūčio 28 dienos 
navy, marine corps ir coast 
guard nukentėjusių sąraše 
turi viso 30,060 asmenų, iš 
jų 10,722 mirė (žuvo), 5,275 
sužeisti; 9,918 dingę, ir 4,145 
nelaisvėje.

X Mary Krosevičienė, 
2157 West 22nd Place, šio
mis dienomis per Tarptau
tinį Raud. Kryžių gavo laiš
ką iš Lietuvos, kad Melda- 
žis, apie kurį ji norėjo gau
ti žinių, yra 100 metų am
žiaus, geroj sveikatoj ir gy
vena pas savo anūką Praną 
Kavaliauską Ingavangiu kai 
me, Šilavoto parapijoj, Ma- 
riampoiės apskr.

X Boleslovas Lachawicz, 
laidotuvių direktorius, sūnus 
S. Lachawicz, Chicago lie- 

- tuvių laid. direktoriaus-ve- 
terano, šiomis dienomis per
sikėlė gyventi į Roselandą, 
kur Lakavičiai nuo 
turi įsteigę koplyčią 
siems pašarvoti. Jis 
nariu Visų šventųjų
pi jos ir du jo vaikučiai pra
dėjo lankyti parapijinę mo
kyklą. B. Lachawicz rezi
dencijos telefonas yra Pull
man 1270, o koplyčios — 
Commodore 5765.
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